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Bevezetés

A  modern olasz politika- és közjogtudományi gon-
dolkodástól nem állt távol az európai alkotmány-
fejlődés különböző változatainak összehasonlító 

elemzése. Ebben a törekvésben a történeti magyar alkot-
mány egyes közjogi dokumentumai és a Szent Korona-tan 
nem igazán játszott meghatározó szerepet. Csupán egy 
olyan szerző akadt, aki nem kevés magyar forrást fel-
használva 1934-ben önálló tanulmányt szentelt e problé-
makörnek. A szerzőt Luigi Rossinak1 hívták. A bolognai, 
majd később a római La Sapienza Egyetem Politikai Tu-
dományok Karán oktató egyetemi professzor munkássága 
ugyanakkor jóval összetettebb, semhogy kizárólag a ma-
gyar Szent Korona-tan kialakulását 
tartalmazó tanulmányát emeljük 
ki, mégis ez az írás egy szem-
pontból biztos, hogy kiemelkedő 
szerepet játszott. A La Rivista di 
Diritto Pubblico e Della Pubblica 
Amministrazione in Italia című lap 
hasábjain közzétett kisebb műve, 
a Potere personale e potere rapp-
resentativo nella „Sacra Corona 
d’Ungheria” in confronto con la 
monarchia inglese e con la tradi-
zione romana medioevale2 ahogy 
a címéből is következik az angol 
monarchiával és a szuverenitás 
középkori tradicionális formái-
val szemben törekszik részletesen 
tárgyalni a magyar történeti alkot-
mány több száz évének speciális 
vonásait. Korábban sem a politi-
katudományi gondolkodás olasz 
megalapítója Gaetano Mosca, aki 
két külön tanulmányt szentelt a 
modern alkotmányok problémakörének és egyes típusai-
nak,3 sem Rossi tanítványa, Costantino Mortati – közjog-
tudós, egyetemi professzor, alkotmányozó és alkotmány-
bíró – nem foglalkozott összehasonlító alkotmányelméleti 
munkájában a magyar konstitucionalizmussal. Ez utóbbi 
ugyan az 1957/58-as egyetemi előadásait foglalta össze 
akként, hogy kitért az angol, a francia és a német modern 
kori alkotmányosság problémái mellett az 1945 utáni kor-
szak kelet-európai közjogi modellek bemutatására, mind-
ezt Magyarországra való hivatkozás nélkül.4 Mivel Mos-
ca és Mortati egyaránt kiemelkedő személyiségei a XX. 
századi olasz közjogtudományi gondolkodásnak, joggal 
vetődik fel a kérdés, hogy miért foglalkozott a Szent Ko-
rona-tannal Luigi Rossi, és miért éppen a két világháború 
közötti időszakban?  

Az olasz recepció keletkezésének okai

A magyar történeti alkotmány központi elemének számító 
Szent Korona-tan az olasz alkotmányjog-professzor mun-
kásságában meglehetősen későn, ám nem minden előz-

mény nélkül jelent meg. Rossi tudományos és közéleti 
pályája nagyjából három részre tagolható. Az 1889-ben 
szerzett jogi diploma után a fiatal közjogász a bolognai 
egyetemen töltött közel másfél évtizedes tanári pályafutá-
sa során olyan kérdéseknek szentelte figyelmét, amelyek 

a közjog és a politikatudomány 
határterületeinek számítottak. Az 
újkori alkotmányos fejlődés alap-
elvei közül a hatalommegosztás, 
valamint a képviseleti elv terma-
tikájának boncolgatásával foglal-
kozó szerző legkorábbi írásaiban 
az alkotmányjog tárgyának szá-
mító modern állam intézményi és 
szervezeti összefüggésrendszerei 
mögött található, a felvilágosodás 
politikai filozófiájából és a francia 
forradalomból eredeztethető alap-
elvek iránt mutatott igazán inten-
zív érdeklődést. Ez az irány a XIX. 
század második felében uralkodó-
vá váló jogpozitivizmussal szem-
ben a közjog politikai, filozófiai 
és egyéb materiális / jogon kívüli 
jelentéstartalmaira kívánt rávilágí-
tani. Ebből a szempontból ki kell 
emelni a fiatal szerző két kisebb 
írását. Az egyik A képviseleti poli-

titka  (La rappresentanza politica) címet viselte, a másik 
Az alkotmányos hatalmak egyenjogúsága a modern ál-
lamban (La parità giuridica dei poteri costituzionali nel-
lo Stato moderno).5 Az előbbi történeti folyamatában,  a 
premodern és modern államok különbözőségében mutatja 
be részletesen a képviseleti elv tartalmát. Rossi már ek-
kor megkülönböztette a képviseleti elv szűkebb – a par-
lament képviselőházára és a képviselők megválasztására 
épülő – jelentéstartalmát, amelyet a közvetlen hatalom-
gyakorlással szemben definiált, a tágabb, azaz az állami 
hatalom egészét átható, pontosabban a modern állam mű-
ködési alapelveként felfogott jelentésétől. A politikai kép-
viselet ugyanis olyan fundamentális elv, amely nem kor-
látozható szigorúan az állam egy szervére. Igaz, a hatalmi 
ágak egymáshoz való viszonyában a törvényhozásban az 

* A tanulmányban a szerző nem törekszik az olasz közjogi gon-
dolkodás történetének és doktrínáinak bemutatására, célja kizárólag az 
1934-ben megjelent olasz nyelvű tanulmány tartalmának és következ-
tetéseinek ismertetése. A tanulmány a K 108790. számú, „A modern ál-
lam változásai – Történeti perspektívák és a jelenkori kihívásokra adott 
válaszok” című OTKA projekt keretei között készült.
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állampolgárok közössége által választott, képviselői úton 
történő hatalomgyakorlás jelenik meg, a modern állam 
teljes szervezetrendszerét áthatja a képviselet elve, amely 
szemben az ókori görög városállamok, a római köztársaság 
és feduális/középkori városok három történeti modelljével 
radikális különbséget mutat. Miért? A Rossi által felvetett 
ókori és középkori példák viszonylag kis területen, a pol-
gárok szűk közösségében, azaz a közügyek vitelére „kellő 
szabadsággal rendelkező” polgárok szabadságában, rendkí-
vül korlátozottan jelenítették meg a képviseletiséget. A kö-
zépkor városköztársaságaiban ráadásul egy kollektív entitás 
valamely társadalmi réteg vagy rend érdekeinek érvényesí-
tésében, ám mindig speciálisan helyi érdekekre fókuszálva 
biztosította az adott közösség privilegizált helyzetét egy 
hatalmi szempontból rendkívül hierarchikus világban. 

Ezzel szemben a modern állam alkotmányai a képvise-
let elvét teljesen új köntösben rögzítik. Ha ezen elv szű-
kebb jelentéstartalmára koncentrálunk, és a törvényhozás 
működésével összhangban elemezzük, akkor arra a meg-
állapításra juthatunk, hogy a XIX. századi alkotmányos 
karták mindegyike tartalmazott két kizáró jellegű intéz-
kedést: a kötött mandátum tilalmát, illetve a részérdekek 
képviseletének tilalmát. A képviselő a nemzet egészét kép-
viseli, nem azét a körzetét, amely megválasztotta. A kép-
viselő nem utasítható, véleménye, nézetei miatt nem von-
ható felelősségre. Amennyiben az egységes Olaszország 
alkotmányát, a Statuto Albertino szabályozási modelljét 
vesszük alapul, akkor ez az elv az alábbi paragrafusban 
jelent meg: „A képviselők a nemzet egészét képviselik, 
nem azon tartományokat, amelyek megválasztották őket. 
Egyetlen mandátum sem lehet a választópolgárok által 
adott kötött mandátum.”6

Ugyanakkor Rossi nagy figyelmet szentelt annak, hogy 
az alkotmány jogtechnikai megoldása mögött milyen po-
litikai jelentéstartalom húzódott meg. Mit jelent a parla-
menti képviselet a választópolgár és mit az állami hatalom 
egysége szempontjából? A választó – ebben az időszak-
ban a különböző vagyoni, műveltségi és nemi cenzussal 
terhelt választójog alapján – olyan képviselőt választ, 
amely az általa preferált politikai irányvonalat, politikai 
eszméket a legjobban képes megjeleníteni. Ebben jelentős 
mértékben közrejátszanak az adott párt választópolgárok-
ra gyakorolt befolyása, a választási propaganda, a válasz-
tópolgár közügyekben való tájékozottsága és a képviselő 
személyébe vetett bizalom. Ezek egyike sem függ össze 
azzal, hogy a képviselőválasztáson „az arra legkiválóbbak 
jutnak parlamenti madátumhoz”.7 Nagyban befolyásolja 
a választópolgár döntését a választási rendszer is, hiszen 
ahol nem vagy nem csupán az egyéni választókerületek 
képviselőire szavaznak, ott a választás jelentősége nagy-
mértékben csökken. Amennyiben a parlamenti képviselők 
megválasztására, illetve a parlament képviselőházára fó-
kuszálva elemezzük a Rossi számára oly fontos alapelvet, 
arra a kérdésre is rá kell világítani, hogy mennyiben jele-
nik meg a képviselet elve a választásokon vesztes pártok/
érdekek helyzete oldaláról. Mi lesz a törvényhozásban az 
ellenzékben maradt pártokkal? Nagyon érdekes az olasz 
közjogász erre vonatkozó állítása. A pártok számának, 
ideológiai sokszínűségének, szervezettségének és szocia-

lizációjának függvényében a parlament működése eltérő 
lehet. Amennyiben a pártok közötti ideológiai különbség 
nagy, számuk magas, kevésbé szervezettek és instabil po-
litikai rendszerben működnek, akkor a parlament nem a 
jobb törvényhozás vagy a helyes kormányzás színtere, 
hanem a különböző politikai tendenciák által megbénított 
szerv, amelyben a pártok célja a kormányzásban való rész-
vétel lesz. Amennyiben a pártok közötti ideológiai különb-
ség csekély, számuk alacsony, és jól szervezetten, illetve 
stabil politikai rendszerben működnek, ott a törvényhozás 
az általános érdekek, a nemzeti köztudat színtereként le-
hetővé teszi funkciónak, mindenekelőtt a törvényhozás-
nak és a kormány megválasztásának a gyakorlását.”8 

A törvényhozás szervén túl, a képviselet tágabb értelme 
arra világít rá, hogy az államfő, illetve a kormány tagjai, 
a miniszterelnök és a miniszterek is, mint állami szervek, 
a képviselet elvének alárendelten jelennek meg a modern 
államban. Mindhárom funkció az alkotmányban 1. meg-
határozott módon felruházva és 2. meghatározott hatás-
körökkel biztosítja az állam működését úgy, hogy egyik 
szerv sem az őt megjelenítő személy(ek) személyes ha-
talma lenne. A modern közjog új eleme tehát a hatalom 
és a hatalmat gyakorló személy(ek) elválasztása, illetve 
az a vonás, hogy mindegyik szerv mögött az állami ha-
talom egysége áll. Ebben a vonatkozásban a szerző külön 
megemlíti az állam pénzügyi és igazságszolgáltatási szer-
veinek kinevezési rendszerét, amely látszólag ellentmond 
a képviseleti elv alapvető jellegének. Ezen a ponton arra 
hívja fel a figyelmet, hogy nem a középkorban érvényesü-
lő rendi, származási és egyéb előjogok szolgálnak a hiva-
tal betöltésének alapjául, hanem az intellektuális/szakmai 
és morális/erkölcsi szelekció, amely alapján az egyén al-
kalmassá válik a kinevezésre.9   

A másik írás az alkotmányos hatalmak egyenjogúságát 
elemezve azt a kérdést feszegette, hogy a modern állam 
egyik szerve sincs a másiknak alárendelve, ám ennek jo-
gon túli megítélése politikai rendszerenként különbözik. 
Amennyiben az alkotmányok normaszövegét nézzük, for-
mális vonatkozásban az állam minden egyes szerve – tör-
vényhozási, végrehajtási, igazságszolgáltatási – a közjogi 
dokumentumban biztosított hatáskörök alapján működik. 
Ha ezen szervek tevékenységét vesszük alapul, akkor az 
egyes politikai rendszerek között nem kis különbségek 
húzódnak. Az angolszász modellben a parlament valóban 
kiemelkedő szerepet játszik az állami hatalom másik két 
ágával szemben. A kontinentális rendszerekben viszont 
erősek lehetnek az államfői/uralkodói jogok. Ezt a XIX. 
századi Itália esetében számos, a Statuto Albertinóban 
részletesen szabályozott uralkodói jogkör támasztotta alá, 
a parlament feloszlatásától kezdve, a kormány tagjainak 
kinevezésén és visszahívásán, vagy a törvényhozás máso-
dik házának, a szenátusi tagoknak a kinevezésén keresz-
tül.10 Ebből az következik, hogy a modern politikai rend-
szerek közjogi tanulmányozása abban az esetben képes a 
valós helyzetnek megfelelő képet adni, ha és amennyiben 
vizsgálja a politikai rendszer működését, hatékonyságát, a 
közjogi intézmények tevékenységére gyakorolt hatását.11

Mindkét, fent röviden elemzett mű közös vonása, hogy 
a szerző a képviseleti elvet kiemelkedően fontosnak tar-
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totta a modern állam jellemvonásainak bemutatása szem-
pontjából. Ez lesz majd az alapja a magyar Szent Koro-
na-tan elemzésének is, amelyben a premodern politikai 
rendszereket jellemző személyhez kötődő hatalom és a 
modern politikai rendszereket átfogóan jellemző képvi-
seleti hatalom kategórián keresztül mutatja be a magyar 
alkotmányjog emez intézményét. 

Az egyetemi szférát 1904-ben a politikai szereplésért 
elhagyó szerző a fasizmus megjelenéséig tulajdonkép-
pen a gyakorlatban láthatta mindazt, amit az azt megelőző 
évtizedekben tanított. Parlamenti képviselőként, állam-
titkárként, miniszterként, sőt egy ízben az emigrációs 
ügyek főbiztosaként Amerikában tett útja során a maga 
valóságában tapasztalhatta meg a modern állam működé-
sének szervi oldalát. Ezt követően Mussolini rendszeré-
nek az 1920-as években történő kiépülésével szemben a 
tudomány területére visszavonuló szerző, ismét a tantás-
nak és publikálásnak szentelte idejét. Ebben a harmadik 
periódusban, már érett professzorként írta meg a képvi-
seleti politika témakörén belül a magyar történeti alkot-
mányosság állomásairól és a Szent Korona-tanról szóló 
kisebb munkáját. Rossi számára a tanulmány megírásá-
nak ötletét a Revue des deux monde egyik 1934-es szol-
gáltatta, amelynek egyik cikkében a szerző Horthy Miklós 
kormányzó megszólításával és a két világháború közötti 
politikai rendszer megnevezésével foglalkozott. Az előb-
bi esetében a Nagyméltóságú Vitéz Nagybányai Horthy 
Miklós, a Magyar Királyság kormányzója, az utóbbiban 
a király nélküli királyság, azaz a „hiányzó diansztia” köz-
jogi megítélése keltette fel az olasz szerző figyelmét. Az 
érdeklődés szerves része volt az olasz történetírásban az 
I. világháború után megjelenő Magyarország-képnek, 
amely egy vesztes és területi revízióért kiáltó, s ebben a 
törekvésben az olasz szövetséget kereső közép-európai ál-
lamnak kijutott. Ez az jelentette, hogy az olasz közjogtu-
domány érdektelenségével szemben a történészek sokkal 
intenzívebben foglalkoztak a magyar politikai rendszerrel, 
bár ezt a közép-európai államokat vizsgálva tették meg, 
ami szervesen illeszkedett az olasz fasizmus külpolitikai 
törekvéseibe. Egyik képviselőjüket Lugi Rossi tanulmá-
nya is megemlítette. Attilio Tamaro12 az 1923-ban Bolog-
nában megjelent La lotta delle razze nell’Europa danu-
biana című írásában röviden összefoglalta a magyar Szent 
Korona jogi fogalmának változásait. 

Mindez nem változtat azon, amit az olasz politikai tu-
dományok területén oktató olasz professzor megfogalma-
zott: „A magyar közjog történetének leginkább említés-
re méltó intézménye a Szent Korona. Tanulmányozása 
azonban közel sem kimerítő és nem szenvedély nélküli. 
Külföldön különbözőképpen, de nagyon felszínesen is-
mert, ám nem kellő súllyal értékelt a nemzeti írók köré-
ben sem. Ez utóbbiak a modern időket megelőző közjogi 
intézményt látnak benne, akképpen, hogy amíg az egész 
világon a legfőbb hatalom a fejedelem abszolút és sze-
mélyes hatalmában öltött testet a modern kor előtti idők-
ben, Magyarországon a Nemzetben, amelynek fejedelme 
más intézményekkel együtt csupán a Nemzet képviselője. 
A Szent Korona ugyanis az az absztrakt fogalom, amely-
ben az állam szuverenitásának organikus alakja megtalál-

ható. Sőt ebben Magyarország igazi és valódi parlamentá-
ris rendszere is megalapozható.”13

Rossi előfeltevése szerint tehát a külföldi írók nem 
vagy csak csekély mértékben ismerik a magyar közjogi 
gondolkodást, a magyar írók pedig részben félreértik sa-
ját közjogi hagyományaikat. A külföldi példák esetében a 
szerző a fent említett Tamaron túl csupán egy francia és 
egy osztrák, a közjogi gondolkodás szempontjából rele-
váns szerzőt említett. Az előbbi Robert Redslob14, aki az 
1924-ben Párizsban megjelent és a parlamentáris politikai 
rendszerről írott művében tért ki Magyarországra, pár-
huzamba állítva a magyar közjogi hagyományokat és az 
angol jogfejlődést, az utóbbi pedig az osztrák numizmati-
kus és történész Arnold Luschin von Ebengreuth15 kritikai 
hangvételű írása. Redslob a magyar közjogi modellben a 
modern parlamentáris rendszer jelentős koraérett változa-
tát vélte felfedezni.16 Luschin pedig nem kevés magyar-
ellenes éllel csupán a feudális monarchiák egyik típusát, 
amely Rossi szerint csupán annak a bizonyítéka, hogy a 
Habsburg Birodalomtól való magyar függetlenedési kísér-
letek, az önálló magyar nemzet megteremtésének vágyát 
az osztrák történész igyekezett kisebbíteni.17

Amennyiben a magyar szerzőket vesszük számba, 
meglehetősen szűk a Szent Korona-tanra vonatkozó ha-
zai értelmezők köre az olasz tanulmányban. Természe-
tesen Rossi elsősorban a magyar művek német nyelvű 
változatából tájékozódhatott, így különösen három szer-
zőre, Timon Ákosra, Apponyi Györgyre, Marczali Hen-
rikre koncentrált, de megemlítette Tomcsányi Móricot, és 
tanulmányában idézte néhány helyen Wlassics Gyulát és 
Cholnoky Jenőt.18 Ezzel azonban nem kevés, ám annál 
jelentősebb magyar közjogászokat, többek között Hajnik 
Imrét sem idézte, sőt a történeti alkotmány egyes közép-
kori dokumentumaira való hivatkozás is elmaradt. 

 

A Szent Korona-tan jelentéstartalmának 
olasz értelmezése

Mivel az olasz közjogtudomány egyik legmeghatározóbb 
vonása a jogpozitivizmussal való szembenállásban, illetve 
az egyes jogintézmények történeti megközelítésében öl-
tött testet, Luigi Rossi munkásságában nem véletlenül ka-
pott helyet a történeti magyar alkotmány és a Szent Koro-
na-tan korszakokon átnyúló értelmezésének problémája. 
Azt a szerző maga is elismerte, hogy a magyar alkotmá-
nyosság az európai konstitucionalizmus más változatai-
hoz képest mind doktrinális, mind jogforrási szempontból 
rendkívül sajátos, nem hasonlítható sem a feudális monar-
chiák, sem az angolszász jogfejlődés modelljéhez.

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi az, ami magyar 
fejlődésben speciálisnak mondható az európai példákkal 
szemben. Amennyiben doktrinális szempontból vizsgál-
juk a kérdést, Rossi előzetes megjegyzése az alábbiak-
ban foglalható össze: „…a magyarok igen kifinomult és 
tökéletes intézményeket találtak, amelyek nem léteztek a 
történelmi valóságban. A magyar tézisek főleg abban az 
általános hibában szenvednek, hogy a modern formák és 
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eszmék történelmi idealizálását valósítják meg azáltal, 
hogy túlságosan különböző századokat és feltételeket tár-
gyalnak egy jogi intézmény keretei között.”19 A szerző te-
hát a magyar alkotmányosság történeti dokumentumaira, 
mindenekelőtt a Szent Koronára alapozott téziseit a jelen-
ből a múltba tekintő romantikus nacionalizmus terméké-
nek tartotta, amelyet a jogi megközelítésen túl igen erősen 
határoztak meg politikai indíttatású elemek. 

Jogforrási szempontból a kiindulópontot az olasz szer-
ző számára Werbőczy István Tripartituma jelentette, ame-
lyet törvények gyűjteményeként határozott meg, s tanul-
mányozásra méltónak tekintett az olasz szerzők számára. 
„A Tripartitum a szokásjogi normáknak, a jogtudomány-
nak és a jogi doktrínáknak a gyűjteménye, különböző sze-
mélyek által ellenőrzött, jól kidolgozott alapos munka. 
Nem egy személy alkotása, hanem egy egész közösségé. 
Nem a római jog művészi utánzása, természetesen ennek 
beszivárgása számos esetben adottnak tekinthető azáltal, 
hogy ezen római jogi normák Magyarországon fejtették 
ki hatásukat, ám soha nem voltak a magyar jog normái. 
Ugyanakkor nem tekinthető a nemesség érdekében alko-
tott műnek sem, hatása bizonyos korlátok között ugyan, 
de érvényesült, főleg egyik intézményének a Szent Ko-
rona-tannak a századokon át történő egyöntetű elfogadá-
sával.”20 A Hármaskönyvet a szerző meghatározónak te-
kintette számos szempontból. Egyrészt fontosnak tartotta 
kiemelni azt, hogy nem kizárólag egy személy alkotásáról 
volt szó, hanem a XVI. század egyik olyan jogi produktu-
máról, amely képes volt szintetizálni a korábban létrejött 
szokásjogi normákat, közjogi törvényeket és jogtudomá-
nyi eredményeket. Másrészt egy hosszabb folyamat ered-
ményeképpen jött létre, amelynek kezdőpontja az 1498-
es rendi országgyűlésen hozott határozat volt, végpontja 
az 1514-es rendi gyűlés, s ezen időszakban a jogalkotási 
munkában az akkori állami szervek és jogtudósok egy-
aránt részt vettek. A Tripartitum fő érdemének a szerző a 
Szent Korona-tan középpontba állítását tekintette, amely-
re később újabb közjogi jelentéstartalmak rakodtak. 

A magyar közjogi doktrína sokrétű jelentéstartalmának 
megértése szempontjából Rossi megvizsgálta a Szent Ko-
rona 1. főhatalomhoz (főhatalom alanyához), 2. a hatala-
mátruházáshoz, 3. az állam területéhez és a 4. koronázás 
szertartásához való viszonyát. Az uralkodó személye – 
monarcha/ király – és a főhatalom kapcsolata szempont-
jából Rossi szembeállította az angol és a magyar jogfej-
lődést. Az angol középkori monarchiában az uralkodó a 
fizikai személy, a Korona a királyi hatalom objektivizált 
megtestesülése volt. A magyar középkori államban a hely-
zet ennek éppen a fordítottja. A Korona maga az uralko-
dói hatalom, amely a magyar alkotmányfejlődés központi 
eleme, így a történelmi fejlődés egy meghatározott pont-
jától számítva a legfőbb hatalom már nem az uralkodó 
személyes hatalmaként határozható meg – mint pl. Szent 
István korában –, hanem a Szent Koronában, amelynek 
az uralkodó egyszerűen csak képviselője.21 Ezt a pontot 
Timon Ákos 1308-ban jelölte meg, amit a Rossi által idé-
zett osztrák szerző tagadott, Luschin szerint ugyanis az 
Anjou dinasztia által adott két erős uralkodó Károly Ró-
bert (1308–1342) illetve Nagy Lajos (1342–1380) éppen 

a legenergikusabb és leginkább abszolutistának tekintett 
alakjai voltak saját korszakuknak, a Korona fenn tárgyalt 
jelentéstartalma ekkor nem érvényesülhetett. Rossi nem 
eldöntve a magyar és az osztrák álláspont különbözősé-
gének vitáját, egy XIV. századbeli külföldi példával tá-
masztotta alá, hogy a vizsgált korszakban nem volt példa 
nélküli az uralkodó és a Korona szétválasztása. Marczali 
Henriktől vett egyik példa szerint az 1381-es torinói béke 
értelmében Velence éves adó megfizetésére kényszerült, s 
a békeszerződés már megkülönböztette az uralkodót és le-
származottait a Koronától, mint a királyság képviselőjétől, 
amelyet az alábbi latin idézet támaszt alá: „domino regi et 
ejus successoribus in regno, et ipsae coronae repraesen-
tati ipsum regnum.”22 Mi lehet a következménye ennek 
a közjogi értelemben jól körülhatárolt korona-eszmének? 
„Nemcsak a király nem keverhető össze a királyság intéz-
ményével, hanem amikor az uralkodót a maga individuá-
lis aspektusában szemléljük, a monarchia képviselőjeként 
tekintünk rá, hiszen a monarchia maga a Koronában teste-
sül meg. Ezáltal korlátot állítunk az uralkodó személyként 
való felfogása elé is!”23 

További érdekes kérdés lehet annak tisztázása, hogy 
amennyiben a Korona maga a legfőbb hatalom, akkor az 
honnan és kiktől ered, tehát hogyan magyarázható a ha-
talom átruházása. E tekintetben különbséget tesz Rossi a 
Szent István korát megelőző fejedelmi időszak és a ke-
resztény magyar királyság között. Az 1000 előtti időszak-
ban a nép a törvényhozó hatalom szerves részeként fogha-
tó fel, így a szuverén hatalom a néptől a Szent Koronához 
került. Ebben a közjogi „képletben” az uralkodó szabá-
lyos és legitim módon választott, megkoronázott személy 
lehet, ahogy a Tripartitumban is megtalálható: „plenaria 
potestas… in jurisdictionem Sacrae regni hujus Coronae 
et subsequenter in Principem ac Regnum nostrum legiti-
me constitutum cum imperio et regimine translata est.”24 
Rossi szerint a Szent István előtti és a Szent István-i kor-
szak megítélésének problémája az általa idézett közjogi 
szerzők alapján éppen abban áll, hogy ekkor még nem lé-
tezik a Szent Korona mint közjogi tan, az uralkodói leg-
főbb hatalom pedig a király személyében öltött testet. Az 
uralkodó ebben a korszakban a szuverenitás abszolút és 
független alanyaként határozható meg.25 

Az olasz szerző a magyar történeti valóságtól elrugasz-
kodva a középkori közjogi szakirodalomban a hatalom-
átruházás két radikálisan eltérő módját különböztetheti 
meg, majd ebben tárgyalja a Szent Korona-eszme sajá-
tosságait. Az egyik modellben a közösség egésze ruház-
za át a hatalom gyakorlását az uralkodóra, ám magának 
tartja meg a szuverenitást, míg a másik modellben a nép 
végérvényesen elveszti a szuverenitást az uralkodó javá-
ra. Ez a két variáció a középkori jogi nyelvezet szintjén 
abban különbözik, hogy az első esetben a hatalomátruhá-
zás egyszerű koncesszióként fogható fel egy állami szerv 
– az uralkodó – irányában, s így időleges és visszavonha-
tó. A második esetben valódi és tényleges elidegenítésről 
van szó. A megkülönböztetés jelentőségét veszti a magyar 
Szent Korona-tanban. Miért? Amennyiben a hatalomátru-
házás elidegenítésként határozható meg, nem az uralkodó 
személyére, hanem a királyság intézményére száll, ponto-
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sabban a Koronát illeti, azaz a Korona királysága a szu-
verenitás címzettje, s csak ennek a következménye lehet, 
hogy a szuverenitás az uralkodóra száll. Így a nép a Koro-
na érdekében mond le a szuverenitásról, amelybe aztán az 
uralkodóval együtt lép be. A Szent Korona mint speciális 
jogintézmény a hatalomátruházás szempontjából egyesíti 
a szuverenitás fogalmában a népet az uralkodóval, amely 
így áthidalja a legfőbb hatalom eredetének és címzettjé-
nek kettősségét, sőt alkalmassá válik arra, hogy a király-
ságot mint jogi intézményt a Nemzettel, a népet az állam-
polgárok közösségével helyettesítse a modern korban. 26      

A Szent Korona-tan és a főhatalom viszonya szem-
pontjából ugyancsak fontos kérdés az uralkodó megkoro-
názása. Első lépésként külön kell választani a koronázás 
politikai és vallási értékét ezen aktus jogi megítélésétől. 
Amennyiben a közhatalom a Szent Koronában ölt testet, 
a koronázás jogi jelentéstartalma is eltérő lesz a többi kö-
zépkori példától. „A magyar Szent Korona miszticizmu-
sában úgy tűnik, hogy a koronázás maga effektíve ruház-
za át a hatalmat, nem pedig az uralkodóban már létező 
hatalom szentesítését valósítja meg, nem egy egyszerű 
formális aktusról van szó, hanem a királyi hatalommal 
való felruházás lényegi aktusáról, amely nélkül hiányoz-
na a plenitudo potestas.”27 Valójában azonban az uralko-
dók már a koronázás előtt is hatalommal bírnak, így Rossi 
a Szent Korona-tan egy éles ellentmondására világít rá. 
Mivel az uralkodó nem individuális értelemben a hatalom 
birtokosa, hanem a királyság – monarchia – képviselője, 
a Szent Korona pedig a főhatalom perszonifikációja, ezért 
a koronázás szertartása paradox jellegű. A korona uralko-
dó fejére helyezése a Szent Korona hatalmában való ré-
szesedést jelenti. Hogyan viszonyul ez a feudális állam 
egészéhez? „A Szent Korona ezen formája hozzájárult a 
magyar feudalizmus sajátos karakteréhez. Nem létezett 
ugyanis feudalizmus Magyarországon, azt a magyarok 
hozták létre. Pontosabban szólva egy teljesen más termé-
szetű feudalizmussal találjuk magunkat szembe. A feudá-
lis államokban a szuverenitás fragmentált formában jele-
nik meg a hierarchiák, a rendek és személyek különböző 
szintjein, hatásköre azonban bizonytalan, szabályozatlan 
és törékeny. Magyarországon jóval egyszerűbb a hely-
zet, a politikai élet jobban szabályozott, ha nincsenek is 
tárgyi és rögzített normák, empirikus és hozzávetőleges 
szabályok, a magánjog személyes karaktere kerül előtér-
be, s ez, amennyiben lehetséges idővel közjogivá válva 
erősödik meg.”28 

A főhatalomban való részesedés szempontjából a feu-
dális államon belül a birtokkal rendelkezés kiemelten fon-
tos szerepet játszott, a politikai hatalom és a birtok szoro-
san összefüggött egymással. A magyar feudális államban 
ez utóbbi a királyi adományozás alapján ment végbe. Ez 
a Szent Korona-tan szempontjából annyiban módosult, 
hogy a király mint a Szent Korona jogainak képviselője 
nem saját területét adományozta, hanem a Szent Koroná-
ét, ami egyúttal azt jelentette, hogy akik a Szent Korona 
területéből részesedtek, azok különböző hatáskörökkel 
és autoritással ugyan, de a politikai hatalom gyakorlásá-
ban is részt vettek, az uralkodóval együtt alkották a Szent 
Korona testét. Ugyanakkor, ha a nemesek és az uralko-

dó együtt rendelkeztek a Szent Korona területeként fel-
fogott államterülettel, akkor ez a közjogi doktrína hogyan 
érintette a hatalom sáncain kívül lévő földbirtokkal nem 
rendelkező, de a Szent Korona területén álló lakosságot. 
Ezt a dilemmát Rossi úgy látta feloldhatónak, hogy a nép 
egésze képezi részét a Szent Korona területének, ámbár 
nem aktív és alanyi minőségben, mint a hatalom részeként 
felfogott birtokos nemesi rend. Az „állam kiterjed elemei 
teljes komplexumára, nem csak állami szerveire, ahogy 
más középkori mintákban”.29 Ez a kiterjesztő értelmezés 
az olasz szerző szerint egyaránt vonatkozik a Magyar Ki-
rályság erdélyi, horvát és szlovák területeire, amely így 
évszázadokon keresztül lehetővé tette a királyság terüle-
tén élők egyesítését, azaz a „totum” részévé tette az álla-
mi terület minden lakosát. Ebből az következik, hogy az 
uralkodó nem magyar király volt, hanem a Szent Korona 
uralkodója, amely a különböző nációkhoz való tartozás 
nélkül egyesítette az ott élőket, megteremtve ezzel az ál-
lami hatalom szupremáciáját. A Habsburg-dinasztia XVI. 
századi megjelenésével ugyanakkor az idegen uralkodó-
ház, s annak abszolutista törekvéseivel való szembenál-
lások, függetlenségi harcok azt eredményezték, hogy a 
Szent Korona vált a magyarok jogainak és biztonságának 
védelmezőjévé, amely így nagyon erős politikai jelentés-
tartalmat kapott.  

Nehezebb a Szent Korona-tan megítélése a szerző sze-
rint az I. világháború után létrejött közjogi rendszer te-
kintetében. Tulajdonképpen ez a motívum vezetett oda, 
hogy Rossi a magyar alkotmányfejlődés szempontjából 
kiemelkedő doktrínát elemzés tárgyává tette. A politika-
történeti események sorrendjében haladva ugyanis a szer-
ző maga is megemlíti, hogy az 1918–1921-es időszak 
alkotmányos és politikai válságában IV. Károly eckhart-
saui nyilatkozatától a Habsburg-ház detronizálásáig szá-
mos olyan közjogi relevanciájú esemény történt, amely a 
Szent Korona-tan és a magyar jogfolytonosság megítélése 
szempontjából egyáltalán nem mellékes. Az 1918. no-
vember 13-i nyilatkozatban a Habsburg uralkodó ugyanis 
lemondott az államügyek intézéséről, amely aktust maga 
az uralkodó úgy értelmezte, hogy nem az uralkodás jo-
gáról mondott le, hanem hatásköreinek pillanatnyi gya-
korlásáról.30 Az első magyar köztársaság, majd a Tanács-
köztársaság bukását követő közjogi káosznak az 1920-as 
választások eredményeként összehívott nemzetgyűlés 
vetett véget, amely elfogadta a politikai rendszer alap-
jául szolgáló 1920. évi 1. számú törvényt. Ennek legfon-
tosabb rendelkezése a nemzeti szuverenitás kizárólagos 
törvényes képviseletének megállapítása lett, a jogszabály 
a nemzetgyűlést ruházta fel azzal, hogy az államhatalom 
további gyakorlásának módját rendezze.31 A folyamat 
végeredménye 1921 novemberében a Habsburg-ház det-
ronizálását kimondó törvény volt. A jogalkotási folyamat-
tal kapcsolatban két lényeges problémát vetett fel Rossi. 
Egyfelől azt, hogy a fent említett törvényeket a trianoni 
Magyarország állampolgárai szavazták meg, nem pedig 
a Magyar Korona területének állampolgárai, hiszen ez az 
állami terület a trianoni békeszerződés következtében je-
lentős mértékben csökkent. Másfelől elmaradt a Monar-
chia időszakához képest az uralkodó szentesítési jogköré-



48

nek gyakorlása. Vajon a kormányzó szentesítése hogyan 
értelmezhető közjogi értelemben? A legitimisták az alaki 
jogfolytonosság teóriája alapján azt az álláspontot képvi-
selték, hogy a politikatörténeti eseményektől függetlenül 
az 1918 novemberéig működő kétkamarás országgyűlés 
és a megkoronázott király együttesen dönthet a jogszabá-
lyok módosításáról, illetve eltörléséről, hiszen az állam-
élet e két faktora a nemzeti akaratképzés két lényeges sze-
replője. Ezzel szemben a szabad királyválasztók az anyagi 
jogfolytonosság elméleti álláspontjára helyezkedve az al-
kotmányos alapkérdések eldöntését a nemzet körébe utal-
ták. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a 
tényt, hogy bár IV. Károly tiltakozott a trónfosztás ellen, 
1922 áprilisában meghalt, ami közjogi értelemben lehe-
tőséget adott a magyaroknak arra, hogy a monarchikus 
államformát megtartva az örökletesség elvét felcseréljék 
az uralkodóház megválasztásának elvével, azaz a válasz-
táson alapuló monarchia intézményével, amit a kialakult 

nemzetközi politikai környezet is segített, hiszen nem tá-
mogatta a Habsburg-monarchia újraélesztését. 

Összegzés

Luigi Rossi az egyetlen olyan szerző volt az olasz közjo-
gi gondolkodásban, aki feldolgozta és elemezte a magyar 
alkotmányos gondolkodást hosszú évszázadokon keresz-
tül meghatározó Szent Korona-tant. Bár ez az írás nem 
tartozott a szerző fő művei közé, mégis a modern állam 
közjogi, politikatudományi és államelméleti problameti-
káján keresztül világított rá a magyar alkotmányfejlődés 
speciális vonásaira. Rossi elsősorban azt hangsúlyozta, 
hogy a magyar közjogi doktrína számos nem jogi jelen-
téstartalmat hordozott, amely az évszázadokon keresztül 
rakódott rá, így nem értelmezhető kizárólag jogtudományi 
szemszögből.    

KaTaLiN, EGrEsi
Rezeption der Lehre von der Heiligen Stephanskrone in Italien (Zusammenfassung)

Vom modernen wissenschaftlichen Denken über Poli-
tik und öffentliches Recht in Italien stand nicht fern, die 
verschiedenen Varianten der europäischen Verfassungs-
entwicklung mit einander vergleichend zu analysieren. 
Doch war Luigi Rossi der einzige Autor im Denken über 
das öffentliche Recht in Italien, der die Lehre von der 
Stephanskrone bearbeitete und analysierte. Diese Lehre 
bestimmte lange Jahrhunderte hindurch das ungarische 
Denken über die Verfassung. Obwohl diese Arbeit nicht 

zu den wichtigsten Werken des Autors zählte, beleuchtete 
sie durch die öffentlich-rechtliche, politikwissenschaft-
liche und staatstheoretische Problematik des modernen 
Staates die speziellen Züge der ungarischen Verfassungs-
entwicklung. Rossi betonte vor allem, dass die ungarische 
öffentlich-rechtliche Doktrin zahlreiche nicht rechtliche 
Bedeutungsinhalte besaß, die sich im Laufe der Jahrhun-
derte ansammelten, deshalb können sie nicht ausschließ-
lich aus Sicht der Rechtswissenschaft ausgelegt werden.

Jegyzetek _____________________________________________________________________________________

1 Luigi Rossi (Verona 1867 – Róma 1941), a bolognai egyetem jogi 
karán szerzett diplomát 1889-ben, ahol 1904-ig tanított alkotmányjo-
got. 1904-től politikai pályára lépett, először Verona 2. számú válasz-
tókerületének képviselője, majd 1905-ben a közoktatási minisztérium, 
1906-ban az igazságügy-minisztérium államtitkára volt. 1919-ben a 
gyarmati ügyek minisztereként, 1920-ban a képviselőház helyettes 
elnökeként, 1921-ben ismét gyarmatügyi miniszterként tevékenyke-
dett, 1922-ben pedig az igazságügyi tárcát vezette. A fasiszta rendszer 
kiépítésével párhuzamosan visszavonult a politikai szerepléstől. 1925-
től a római „La Sapienza” Egyetem összehasonlító közjogtudományi 
professzora, ahol egyúttal a karhoz tartozó Közjogi Intézet vezetőjévé 
is választották. A római egyetemtől 1937-ben megkapta a professzor 
emeritusi címet. Legjelentősebb művei: A képviseleti politika alap-
velvei (1894), A politikai vàlasztójog természetéről (1907), A Polgári 
Törvénykönyv reformja (1923), Összehasonlító közjog (1926). Római 
időszakának egyik legmeghatározóbb tanítványa Costantino Mortati 
alkotmányjogász, jogtudós és alkotmánybíró. 

2 Luigi Rossi: Potere personale e potere rappresentativo nella „Sacra 
Corona d’Ungheria” in confronto con la monarchia inglese e con la 
tradizione romana medioevale. In La Rivista di Diritto Pubblico e 
Della Pubblica Amministrazione in Italia Roma, Casa Editrice Ri-
vista di Diritto Pubblico. La Giustizia Amministrativa, 1934/VIII. 
656–674. p.

3 Gaetano Mosca: Le costituzioni moderne. Palermo, 1887, A. Amen-
ta, illetve Gaetano Mosca: Appunti di diritto costituzionale. Milano, 
1908, Società editrice libraria.  

4 Costantino Mortati: Corso di lezioni di diritto costituzionale italiano 
e comparato (ed. Sergio Fois). Roma, 1959, Ricerche. 

5 Luigi Rossi mindkét írása a közjogi műveit tartalmazó kötetben 
jelent meg, lásd bővebben Luigi Rossi: Scritti vari di diritto pub-
blico. Milano, 1939, Giuffrè, 79–89. p., illetve 25–45. p. 

6 Statuto Albertino: 41 §. In La costituzione esplicata. La Carta fonda-
mentale della Repubblica spiegata Articolo per Articolo. Federico 
del Giudice, (a cura di), IX. edizione. Napoli, 2010, Gruppo Edito-
riale Esselibri-Simone, 390. p. 

7 Luigi Rossi: La rappresentanza politica. In Luigi Rossi: Scritti vari 
di diritto pubblico. Milano, 1939, Giuffrè, 84. p.

8 Luigi Rossi: i. m. 87. p.
9 Luigi Rossi: i. m. 80. p.

10 Statuto Albertino: 5. §, 6. §, 33. §, illetve 55.§. In La costituzione 
esplicata: i. m. 386, 389. p., illetve 391. p.

11 Luigi Rossi: La parità giuridica dei poteri costituzionali nello Stato 
moderno. In Luigi Rossi: Scritti vari di diritto pubblico. Milano, 
1939, Giuffrè, 66. p.

12 Attilio Tamaro (Trieszt 1884 – Róma 1956) történész, újságíró és 
diplomata. Nacionalista érzelmű politikus, támogatta a fasiszta 
Olaszország politikai rendszerét és külpolitikai törekvéseit. 1928-
ban konzullá nevezték ki Hamburgba. Legjelentősebb művei: Due 
anni di storia, 1943–1945, Tosi, Roma, 1948/49, La condanna 
dell’Italia nel trattato di pace. Cappelli, Bologna, 1952., Venti anni 
di storia. Tiber, Roma, 1952–54. 
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13 Luigi Rossi: Potere personale e potere rappresentativo nella „Sacra 
Corona d’Ungheria” in confronto con la monarchia inglese e con la 
tradizione romana medioevale. In La Rivista di Diritto Pubblico e 
Della Pubblica Amministrazione in Italia Roma, Casa Editrice Ri-
vista di Diritto Pubblico. La Giustizia Amministrativa, 1934/VIII. 
655. p.

14 Robert Redslob (1882 Stasburg – 1962 Berlin), jogász és egyetemi 
tanár. A rostocki egyetemen oktatott közjogott 1913–1818 között, 
majd nemzetközi jogot Stasbourgban 1918 és 1953 között. Alapve-
tően az egyes államok közjogi rendszereinek tanulmányozása ér-
dekelte, ám komoly nemzetközi jogi és jogtörténeti műveltséggel 
rendelkezett. Főbb művei: Die Staatstheorien der französischen 
Nationalversammlung von 1789 (1912); Das Problem des Völ-
kerrechts, (1917); Die parlamentarische Regierung in ihrer wah-
ren und in ihrer unechten Form (1918); Histoire des grands prin-
cipes du droit des gens (1923); Théorie de la Société des Nations 
(1927); Le principe des nationalités (1931); Les principes du 
droit des gens modernes (1937); Traité de droit des gens (1950).

15 Arnold Luschin von Ebengreuth (1841 Lemberg – 1932 Graz) kato-
likus osztrák jogtörténész és numizmatikus. 1873 és 1912 között a 
grazi egyetem professzora volt. Legfontosabb művei: Handbuch der 
Österreichischen Reichsgeschichte 1895/96. Allgemeine Münzkunde 
und Geldgeschichte des Mittelaters und der Neueren Zeit. R. Olden-
burg, München und Berlin, 1904, Die Münze, 2. kiadás 1918. 

16 Luigi Rossi: i. m. 656. p. 1. lábjegyzetpont.
17 Luigi Rossi: i. m. 656. p. 2. lábjegyzetpont.
18 Lugi Rossi az alábbi magyar szerzők idegen nyelven – németül és 

franciául – megjelent műveire támaszkodott:
Timon Ákos: Ungarische Verfassung-und Rechtsgeschichte mit Be-
zug auf die Rechtsentwicklung der wesentlichen Staaten. Berlin, 
1904, Puttkammer–Mühlbrecht. Marczali Henrik: Ungarische Ver-
fassungsgeschichte. Tübingen, 1910,  J. C. B. Mohr (P. Siebeck). 
Apponyi György 1929-ben Rómában tartott konferenciaelőadása, 
Tomcsányi Móric: L’évolution const de la Hongrie. Budapest, 1922, 
és egy tanulmánykötet: Le Hongrie et la civilisation. Paris, 1929, 
Renassaince du Livre, amely tartalmazta Wlassics Gyula, Cholnoky 
Jenő, Illés Gyula írásait. Lásd Lugi Rossi: i. m. 656–657. p. láb-
jegyzete.

19 Luigi Rossi: i. m. 657. p.
20 Luigi Rossi: i. m. 657–658. p.
21 Luigi Rossi: i. m. 658. p.
22 Marczali 41. p. idézi Luigi Rossi: i. m. 659. p. 
23 Luigi Rossi: i. m. 659. p.
24 Rossi e helyütt a Tripartitum alábbi részére gondolt: 

Nemességünk eredetéről és arról, hogy az uralkodást mikép ruház-
ták át fejedelmünkre
Ámbár nem történetírásra, hanem ezen ország saját szokásainak és 
jóváhagyott törvényeinek ismertetésére határoztam el magam, de 
mivel azt mondtam, hogy minden főpap, báró úr és nemes a mentes-
ségnek és szabadságnak egy és ugyanazon előjogával él és mivel kü-
lönben is sokan kételkedni szoktak a felől, hogy a mi nemességünk, 
a melyből a báróság és minden egyéb főuraság származik, honnan 
ered, és hogy az ország valóságos nemesei alatt kiket kell értenünk? 
ugyanazért ennek a nemességnek eredetét és kezdetét szándékosan 
röviden megmagyarázni.
1. § A hol is tudnunk kell, hogy ámbár a tudósok közös véleménye 
szerint nemes az, a ki saját érdeme megnemesít, mind a mellett is, 

czélunkhoz képest a nemesség, a melyet többnyire a szabadok el-
nevezése alatt is szoktak érteni, úgy mondják, hogy eredetileg a 
hunnok és magyarok közt keletkezett, miután ezek Scythiából Pan-
noniába nyomultak, a melyet most változtatott néven, az ittlakó ma-
gyaroktól Magyarországnak neveznek; még pedig ily módon:
2. § Midőn ugyanis a hunnok feleségestül, fiastul, leányostul és 
egész háznépestül Scythiából kijöttek, több tartománynak bejárása 
és bebarangolása után kapitányokat tettek és ezen kívül a viszálko-
dók pereinek elintézésére a tolvajok, rablók s egyéb gonosztevők 
megbüntetésére közakarattal igazgatót választottak és állítottak be, 
mindnyájának közös egyetértésével és végzésével elhatározván, 
hogy a mikor az egész közönséget egyenlően érdeklő dolgok merül-
nek föl, vagy a hadseregnek általános felkelése válnék szükségessé, 
akkor a hunnok lakása helyén és táborában, vérbe mártott tőrt vagy 
kardot hordozzanak körül, és hangozzék a hirdető szó: mondván: 
„Istennek szava, és az egész közönséges parancsa az, hogy minden-
ki ezen s ezen a helyen (megnevezvén azt a helyet) fegyverrel vagy 
a mint teheti, a közönség tanácsának s egyszersmind parancsának 
meghallgatására megjelenjen”.
3. § Ezt a szokást a magyarok közt Szent István első magyar király, 
dicsőséges fejedelmünk és Apostolunk atyjának Géza ve-
zérnek koráig sértetlenül fentartották, a mely szo-
kás a hunnok közül sokat örökös szolgaságra juttatott. 
4. § Mert, elhatározták és végezték, hogy az ily parancs áthágóit, 
hacsak helyes mentségét nem adják, pallossal kell ketté vágni, vagy 
közönséges és örökös szolgaságra vetni.
5. § Az állítják, hogy ez a végzés (a mint mondók) igen sok magyart 
jutatott a parasztság állapotába. Különben nem történhe-
tett volna, hogy az egyik urrá, a másik szolgává, ez nemessé, 
az nem nemessé és paraszttá legyen, mert mindnyájan ugyan-
egy nemzetségből, tudniillik Hunortól és Magortól származtak. 
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 következés-
képen 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 koro-
nájának 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.
In Werbőczy István: Tripartitum. 3. cím. 71. p. idézi Luigi Rossi. 
i. m. 659. p. 

25 Luigi Rossi: i. m. 660. p.
26 Luigi Rossi: i. m. 660–661. p.
27 Luigi Rossi: i. m. 662. p.
28 Luigi Rossi: i. m. 662. p.
29 Luigi Rossi: i. m. 665. p.
30 Luigi Rossi: i. m. 672. p.
31 Püski Levente: A Horthy rendszer. Modern magyar politikai rend-

szerek. Budapest, 2006, Pannonica Kiadó, 15. p.






