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A 18. század derekán Christian August Beck azt tanította József 

főhercegnek (a későbbi II. József császárnak), hogy a Német Birodalom 
korát és rangját tekintve is Európa első állama, a császár pedig az első 
számú méltóság. A kora újkor folyamán valóban a császárt tekintették 
Európa első emberének, királynak a királyok között. A császár nemcsak az 
európai politika színterén volt jelentős tényező, fontos szerepet töltött be a 
Német-római Birodalom alkotmányos életében is. A császár volt ugyanis 
az első számú kapocs, amely a birodalom rendjeit és egyéb tagjait 
összekötötte. Személyéhez olyan toposzok társultak, mint a birodalom 
tagjai számára a külső és belső béke megteremtője, a kisebb tagok legfőbb 
védelmezője. Éppen ezért a császárok megválasztását és megkoronázását 
mindig élénk figyelem kísérte, a császárválasztások a birodalom 
alkotmányos életének legfontosabb eseményei voltak. A birodalom 
alkotmányával foglalkozó legújabb kutatások rámutattak arra, milyen 
jelentős szerepe volt a kora újkorban a birodalom szimbolikus 
megalkotásának, a császárválasztások pedig, ahol a birodalom feje és a 
birodalom oszlopai (vagyis a választófejedelmek) teljes pompájukban 
jelentek meg, kiváló alkalmat jelentettek a birodalom létének 
demonstrálására. Különösen nagy szükség volt erre a 18. században, 
amikor a császári hatalom tekintélye hanyatlásnak indult. Bár az eseményt 
egyre több kortárs is elavult, középkorias színjátéknak tekintette, a 
színjátékot mindig eljátszották. Amíg viszont eljátszották, a Német-római 
Birodalom létjogosultságához – elvileg – nem férhetett kétség. 
 Disszertációmban a császárválasztásokat mint a Német-római 
Birodalom alkotmányos életének legfontosabb eseményeit vizsgálom a 18. 
századi nyomtatott források, elsősorban a politikai publicisztika tükrében. 

A dolgozat megírásához szükséges nyomtatványanyagot részben 
Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtár Törzsgyűjteményéből, 
nagyobb részben bécsi gyűjteményekből, a Haus-, Hof- und 
Staatsarchivból, a Wienbibliothekból és az Österreichische 
Nationalbibliothekból gyűjtöttem össze két kéthónapos kutatással, a 
Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként. 
 A disszertáció a bevezetés után hat fejezetre tagolódik. Az első 
rövid áttekintést ad a császárválasztások levéltári kéziratos és nyomtatott 
forrásairól, azoknak lelőhelyeiről, majd vázolja a disszertáció témájának 
historiográfiai hátterét (2. fejezet). Bár a dolgozat elsősorban röpiratokra 
támaszkodik, a forrásgyűjtés során jóval bőségesebb nyomtatott 
forrásanyagot sikerült feltárni és összegyűjteni. A 3. fejezet ezeket a 
nyomtatott forrásokat rendszerezi műfaj alapján, majd az egyes 
csoportokat jellemzi röviden. A rendszerezés során hat csoportot sikerült 
kialakítani. Az elsőbe a választási és koronázási diáriumok tartoznak, 
amelyek a császárválasztások nyomtatott forrásainak leggyönyörűbb 
példányai voltak. Ezek tartalmazták a választási tárgyalások anyagait, a 
császárválasztáshoz kapcsolódó hivatalos iratokat (pl. követek 
meghatalmazásait, esküszövegeket stb.) és számos metszetet, amelyek 
közül a diáriumok funkciónak bemutatása kapcsán többet elemzek. A 
második csoportba kerültek a válsztási és koronázási leírások, amelyek 
nagy számban láttak napvilágot minden választáskor. Mivel ezek sok 
tekintetben hasonlítanak egymásra, csak néhány érdekesebb darabot 
emelek ki közülük a műfaj illusztrálására. A választások kapcsán számos 
vers, prédikáció, beszéd hangzott el birodalom-szerte, ezek alkotják a 
harmadik csoportot. Szintén itt térek ki röviden azokra a 
nyomtatványokra, amelyek a császárválasztások tiszteletére emelt 
diadalépítményeket írták le. A 18. században már minden nagyobb 
városnak volt egy-két napi- vagy hetilapja, amelyek szintén tudósítottak a 
császárválasztásokról. A negyedik részben ezek közül néhány frankfurti és 
egy bécsi újság cikkei segítségével mutatom be, hogyan tudósítottak a 
választóvárosban és a császárvárosban Európa első emberének 
megválasztásáról. Az ötödik csoportba a Reichspublizistik és a 
Reichsgeschichte kötetei kerültek. A Reichspublizistik egy, a 17. század első 
fele óta létező jogtudományi szakág volt, amelynek szakértői a Német-
római Birodalom alkotmányát vizsgálták, így a császárral, a császári 



hatalommal is foglalkoztak. A Reichsgeschichték többnyire a kortárs 
eseményeket dolgozták fel, és a bennük érződő jogászi szemlélet miatt 
kaptak helyet a jogtudománnyal azonos fejezetben. Hatodikként a politikai 
publicisztika darabjai következnek. Mivel a dolgozat főleg ezeknek 
elemzésére épül, itt csak röviden jellemzem őket, viszont hosszabban 
kitérek a Reichspublizistikkal való kapcsolatukra. 
 Mivel a dolgozat a Német-római Birodalom alkotmányos életének 
első számú eseményét, annak nyilvánosságát vizsgálja, a 4. fejezetben a 
birodalmi alkotmány és a nyilvánosság kapcsolódási lehetőségeit 
vizsgáltam meg. A Reichsverfassung egyik fontos funkciója volt, hogy 
kapcsolt teremtett a Németország egymástól távoli vidékein élők között, és 
alapot képezett egyfajta közös birodalmi (német) identitáshoz – amelyet 
egyébként sokszor megpróbálnak elvitatni a „régi birodalom” lakóitól. A 
fejezet a birodalmi alkotmányt mint történeti alkotmányt mutatja be, 
röviden kitérve a Reichsverfassungot felépítő alaptörvényekre az 
Aranybullától kezdve a Reichsdeputiationshauptschlussig. Szintén ebben a 
fejezetben térek ki röviden arra a viszonylag új kutatási irányzatra, amely a 
birodalmi alkotmányt szimbólumain és riutuáléin keresztül próbálja 
megragadni. Ennek az irányzatnak a disszertáció szempontjából 
leglényegesebb eredménye, hogy a középkori ceremóniákból felépülő 
császárválasztás a maga teljessségében (a vásztófejedelmek összehívásától 
a frankfurtiak hűségesküjéig) szintén egy rituálénak tekintető, amely során 
a résztvevők megerősítik a birodalom alkotmányát. Amíg tehát a 
császárválasztási „színdarabot” a császár, a választófejedelmek és a 
frankfurtiak előadták, a birodalom létezett. Éppen ezért röviden össze is 
foglalom ezt a rituálét, amellyel a birodalom a 18. század végéig létezését 
demostrálhatta az egész világ felé. A császárválasztások jó alkalmat 
jelentettek tehát a birodalmi alkotmány ismertetésére, és számos 
nyomtatvány látott napvilágot a választások idején, amely vagy magát az 
alkotmányt magyarázta el, vagy egy-egy elemét (főként az Aranybullát 
vagy a választási kapitulációt) vizsgálta részletesen, vagy a 
császárválasztás apropóján egy-egy alkotmányjogi problémát fejtett ki. 
 A dolgozat szempontjából fontos kérdés, vajon mit gondoltak a 18. 
században a császári korona értékéről? Megérte-e bárkinek is időt és 
energiát fektetni a megszerzésébe? Mit nyert a császári címmel az 
eredményesen pályázó jelölt? Az 5. fejezetben ezekre a kérdésekre 

kerestem a választ egyrészt olyan személyektől fennmaradt forrásokban, 
akik a 18. században a császárválasztásait szemlélőként, követként, 
választófejedelemként vagy akár császárként átélték. Írásaik szemléletesen 
mutatják, hogyan vesztette el vonzerejét a császári korona a 18. század 
közepétől, és hogyan kapcsolódott össze a birodalom és a császár sorsa. A 
fejezet második felében a politikai pamfletek segítségével jártam körbe a 
császári hatalom mibenlétének és értékének kérdését. Itt tértem ki 
hosszabban arra a vitára, amely két nyomtatvány oldalain zajlott le, és 
amelynek tárgya az volt: kell-e Németországnak császár? Az első 
nyomtatvány szerzője úgy vélte, hogy a birodalmi alkotmány és a 
császárság csak egy haszontlan érzékcsalódás volt, amely gátolta a 
birodalmat a fejlődésben. A birodalmi alkotmány egyes elmeinek 
(királyválasztás, Corpus Evangelicorum, legfelső bíróságok stb.) nem túl 
mélyreható vizsgálatával próbálta bizonyítani, hogy a német fejedelmek 
ezernyi szemben álló érdeke és a felekezeti megosztottság már teljesen 
szétfeszítette a birodalom kereteit. Véleménye szerint a legjobb megoldás 
az lenne, ha ténylegesen is feloldanák a – szerinte – valójában már nem is 
létező nexus imperiit, és a német fejedelemségek az itáliai államok 
mintájára, a teljes szuverenitás birtokában élnének egymás mellett. A 
másik vitairat természetesen a birodalom és a császár létének 
szükségességét igyekezett igazolni. A német alkotmány sajátosságát a 
birodalom sajátosságával (nagy a területe, sokféle nép él rajta) magyarázta, 
és elismerte ugyan az apróbb fogyatékosságokat, de úgy vélte, a 
birodalmat meg lehetne reformálni. 
 Rendre visszatérő téma volt a császárválasztási 
nyomtatványokban az Ausztriai-ház és a császári korona hosszú ideje tartó 
összefonódása (6. fejezet). A császárválasztások remek alkalmat jelentettek 
a Habsburgok számára, hogy dinasztiájuk imázsát építgessék. A 
nyomtaványok segítségével be lehetett mutatni azt a páratlan 
sikertörténetet, amelynek során a Habsburg grófi család nagyhatalmú 
császári diansztiává nőtte ki magát. Azt, hogy az Ausztriai-ház tagjai a 
legalkalmasabbak a császári trónra, gyakran a korábbi dicsőséges 
Habsburg császárok tetteinek felsorolásával támogatták. A pamfletek 
elolvasása után körvonalazódtak azok az érvek is, amelyekkel a szerzők 
azt próbálták igazolni, hogy az Ausztriai-házból érkező császárok a 
legmegfelelőbbek a birodalom számára. Egyrészt úgy gondolták, csak ez a 



dinasztia rendelkezik megfelelő tekintéllyel és anyagi eszközökkel, hogy 
méltóképpen viselhesse Európa legragyogóbb koronáját. Mellettük szólt 
továbbá az az érv is, hogy az elmúlt századok során is mindent megtettek 
a korona elnyeréséért. Nem volt elhagyagolható a birodalom 
szempontjából, hogy az osztrák birtokok (és itt a birodalmon kívüliekre is 
kell gondolni) a birodalom határai mentén feküdtek, így erős védőbástyát 
képeztek a birodalom keleti és nyugati ellenségeivel szemben. Fontos érv 
volt a Habsburgok mellett, hogy az ő császáraik alatt jött létre és teljesedett 
ki a birodalmi alkotmány. A szerzők többsége éppen ezért úgy vélte, ők a 
legalkalmasabbak az alkotmány fennállásának hosszú távú biztosítására. 
Lényeges szempont volt, hogy mind a birodalom, mind a Habsburgok 
megszokták már a dinasztia uralmát, így a birodalom rendjei könnyebben 
vetették alá magukat az Ausztriai-ház császárainak, akik pedig már igen 
rutinosan intézték a birodalom ügyeit és készítették fel utódaikat a császári 
hivatalra. A Habsburg-család tehát egyfajta állandóságot kölcsönzött a 
császárságnak. Ezt a jó értelemben vett állandóságot féltették azok a 
szerzők, akik főleg az 1740-es években hangoztatták, hogy nem lenne 
szerencsés más dinasztiából választani császárt. A VII. Károly alatti „rossz 
kormányzati évek” visszatérésével riogattak, azt pedig, hogy Ausztria a 
császári korona elvesztése esetén kiválna a birodalomból, még az 1790-es 
választás kapcsán megjelent pamfletek is reális veszélynek tartották. A 
fentiek alapján joggal merült fel a kérdés: vajon a Habsburgoknak is 
megérte a császári korona? A szerzők többsége igennel felelt a kérdésre azt 
hangoztatva, hogy a dinasztia a császári koronának köszönheti a 
felemelkedését és mindazt a dicsőséget, ami Európa első méltóságának 
viselésével jár. A patrióták azt is kiemelték, hogy a németekkel olyan 
kiváló nép ura lesz a császár, amely felett öröm uralkodni. Többen kitértek 
a császári jogkörökből fakadó (kissé kétes értékű) előnyökre is. A fejezet – 
a forrásadottságok miatt – jórészt a Habsburg-párti álláspontot mutatja be, 
de lehetőség szerint igyekszik kitérni az Ausztria-ellenes álláspont érveire 
is. 
 Az utolsó, 7. fejezet Lotaringiai Ferenc 1745-ös császárválasztását 
elemzi részletesen. Ezt egyrészt az indokolja, hogy kutatásaim során ezzel 
a választással sikerült a legbehatóbban megismerkedni, másrészt az, hogy 
a választások történetében egyedülálló módon, röpiratháború alakult ki a 
jelölt személye körül. Éppen ezért csak I. Ferenc esetén kereszül 

vizsgálhatóak a választási propaganda lehetőségei. A fejezet első egysége 
főleg levéltári kéziratos forrásokra támaszkodva mutatja be a császári 
diplomácia működését a választás előmozdítása érdekében. Elsőként azt a 
kérdést vizsgáltam meg, hogy az osztrák örökösödési háborúban 
folyósított brit szubvencióknak milyen szerepe lehetett a 
választófejedelmek meggyőzésében. Ezek után részletesen ismertettem 
Johann Joseph Khevenhüller drezdai és hannoveri tárgyalásait, amelynek 
során a két választó szavazatának „áráról” próbált egyezkedni. A fejezet 
második része a pamfletek és nyomtatványok alapján rekonstruálja azt a 
nyilvánosság előtt zajló vitát, amelynek tárgya az volt, alkalmas-e 
Lotaringiai Ferenc császárnak? Elsőként a választáshoz kapcsolódó egyik 
kulcsproblémát elemeztem alapvetően két vitairatra támaszkodva, vagyis 
azt, gyakorolhatja-e Mária Terézia nőként a választófejedelmi jogokat? 
Ezután a jelölt, Lotaringiai Ferenc bemutatása következik rövid kitérővel 
az esetleges ellenjelöltekre. A továbbiakban a nyomtatványokból 
kikristályosodó öt fő problémakört elemzem a pamfletek alapján: (1) Jó 
lenne-e ismét a Habsburg-dinasztiát segíteni a császári trónra? (2) Német-e 
Ferenc, és ha nem, választható-e? (3) Elég tekintélyes-e a császári címhez? 
(4) Megfelel-e az Aranybulla által támasztott elvárásoknak? (5) Képes-e 
megvédeni a birodalmat a francia ősellenségtől? Az első és ötödik kérdés 
vizsgálatakor arra is kitérek, hogyan segítette Ferenc megválasztását a 
Mária Terézia iránti rajnongás, illetve öcsse névazonossága a törökverő 
Lotaringiai Károllyal. 
 
 


