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Existence zvlášt- národem.
o
moci abk nejzajímavěj- solutní a
ústavu, což má za
v
Evropy. Ze všech následek
protesty, jednak
Ul,,",''''.''-'' národův uralsko-altajských čili turan-,'ua.UJU,a.
těchto zápasech s
ských jediní Maďaři dovedli založiti v Evropě spívá Uhrům mimo jiné velice
a ačkoli na rozličných polích kul- že Uherský stát
na tři části:
IJvu .....'uu cizím
osvědčili v oboru habsburskou, tureckou a sedmihradskou,
tak podivuhodný
že si nejen v kteréžto poslední poHt:čtí a náboženští neaž podnes svou státní samostatnost, spokojenci docházejí stálé podpory. Bývalá
se vůbec do
zjednávají si čím dále tím větší plat- uherská ústavnost
no st i v poměrech zahraničn)"ch. Na rozdíl Sedmihradska
konstitučního
od Franků,
Langobardův a
lebního knížetstvL
států
roda i
Uhrům nřiryY'liiup Vn-VIllLV,O:>U
buji, že jednotliví
zaručuji ústavu,
mezi
z mnobonárodového U- ka
v uherských zemích
ma,ďarsll:y stát národní. Kdežto
kud se tam
stává se to
ceH svou činnost k tomu,
uherskou ústavu
ústavnost po staletí "hrt,\,7"'E"-''''';
pO:31e<1ni Habsburkovec Karel III.
za
příští úkol v budování
konečně i poslední
říše, která
v!ádla
svobozen jest z moci turecké.
Evropou.
ústavní záruky, dané Uhrům
dějiny U-ka možno rozděliti
Leopoldem II., nebyly nic
období: 1. na dobu od založení Uher- vládl
absolutně a celltralilsti(~ky
do
XIV. stol.
uhersko-chorvatská v této době víc a více
Árpádovců,
se utužovala.
stol. až do r. 1526, do
Nové ústavní období
pokud se týče do nastou- r. 1848. Stará stavovská ústava rozšířena na
Habsburského na
celý národ a místo státu stavovsko-konstina dobu od r. 1526 do fo 1848, t.
tučního zaujal stát lidově ústavní s občanskou
státu stavovského, 4. na dobu no- rovnoprávností, Nastala sice
dvakráte
vou od r. 1848, resp. po dvou episodách německá reakce centralisticko-absolutistická,
absolutní a centralistické o,d fo 1867, zprvu Bachovská, pak Schmerlingovská, ale
Habsburská organisována na' zá- konečně došlo r. 1867 k vyrovnání rakouskodualismu.
uherskému a k dualistické forme říše habsO b do bí prvé, Árpádovské, vyznačuje se bursko-lotrinské. Viz čl. Rak o u sk o, dějiny
absolutní mocí panovnickou,
ústavní, a nÍŽe o nové uherské ústave.
ve stol. XIII. počíná upadati ve pro1. Období
pádovské.
obyvatelstva organisujícího se ve stavy.
době této spojuje se s U-kem stát Chor1. Z a 1o žen í U her s k é h o stá tll. Území
(1102) a tvoří s ním unii personální. nynějšího U-ka zabrali Maďaři někdy kolem
o bí dr uhé (1301-1526), jež uherští r. 896. Měli tehdy zajisté
dosti dobrou
historikové nazývají obyčejně
králů organisaci. Neboť jen tak mohli se
marozličných dynastií,
dobou
lém poměrně počtu zmocniti nového území.
konstituční monarchie stavovské, v
Podle podání obsaženého v kronikách skládalo se všech osm kmenů (7 maďarských,
rozdělena jednak mezi
mezi stavy. Kdežto
po 1 chazarský, resp. kumánský) ze 108 rodův,
rod 1000-2000
celé
. sto1. převaha jest na straně pa-- tak že, čítá-li se na
i s připojivším
novníkově, jest od r. 1490 převaha na strane duší, mohlo všech
stavů. V období tomto opětovně vstupuje se osmým kmenem cizím býti na 100.000 až
Uherský stát v pc;.rsonální unii s říšemi okol- 200.000 duší. V prvém půlstoletí od zabrání
ními, Polskou a Ceskou. Trvalejší jest unie Uher činili Maďaři jen nájezdy do sousedčeskouherská. Co se týče poměru Chorvat- ních zemí. Teprve po veliké porážce na Lešska k Uhrám, vznikala znenáhla unie reální. ských polích (955) zmírnila se
Období třetí (1526-1848) vyplněno jest: chtivost. Za Gej
:r:eustálýmL ústav!1:ími z~ápasy mezi dynastií a v Uhrách ujímati
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král vání Uher (8. kmen kumánský), l\Iaďaři seznámili se s »Kumány« po prvé r. 1086,
je král Salomon povolal na pO,m?c v
svém s králem LadIslavem, Kumam
zahnáni a
r. 1089.
,
po obou březích
Několik tisíc
se do
v t. zv.
Kumánů

4
5
Hrady vystavěné na kráL půdě a obsazen'
vojen:k~'m! posádkami {Joba~io11:Y) činily dát:
vladare panem takove vOjenské moci ž
mohl nad r;.í v disponovati i mimo hra'nic!
a V zemI ze mohl panovati neobmezeně
Znenáhla počala však moc královská kle~
a to vlivem mocné aristokracie
»král. sluhů«, kteří byli obdaře'ni
, p~vahy veřejnoprávní.
~'-''''.''-''-'J''''HV naZlram na moc královskou
král převáděl ]eClno,tli11:í

ovšem
.
Společným úředním a
Jazykem stala se latina a nA"'''?A''':)
neutra1isujíd význam až hluboko
4. Moc
ano
o v a. Králi náležela
moc
soudni,
a zákonolVIoe
neobmezená.
Král svolával sice v
případech
královskou rad u
regalis, cmtci,!iul'lZ
regale, conventus
jež se skládala
z duchovních i
velmožův. avšak
sbor tento neměl ani určité organisáce ani
míněním vázán
používali však králové
i světských pánů, zvláště
s nimi vydával zákony uváustanovení franck)'ch kap ituchko synod,
panovníkův byl ohromn)T. Vedle
okkupačních J.atifundií (terra deStállásbirtok) Arpádovské
nabyl
značného území v krajích n.V'lVJIH;o"'I..-l
nedotčených, jež držel
držitel veřejné
~o~i, panovník. Půdy
používali panovmCI uherští k obdarování za služby jim prokazované (donationes), čímž si zavazovali osoby
takto obdařené. Donační právo uvádělo pak
svobodné lidi víc a více v závislost na králi.
Lidé ti nazývají se král. sluhy (servientes regis).
U "'>CUl , V L "

kromé vojsko. Ačkoli právo vésti vál~? a vatelstvo na něm usedlé a opatřovati poujednávati mír náleželo výhradně krall a třeby dvora. Náležela mu i soudní pravomoc
osoby soukromé měly vojska svého užívati nad lidem nalézajícím se pod soukromou
jen se svolením královým, nedálo se tak vždy:? mocí královou, nikoli však nad lidem svoa mocné panstvo vedlo i na svůj vrub menSl bodným, a zvláště nad šlechtici.
K prvým dvorským úředníkům
války. Soudní moci nabyli nejen světští, nýbr,ž
i duchovní páni (jurisdikce nad poddaným!) comes palatU, comes palatinus
a vedle toho i města (nad svými příslušníky). dorispán) , dvorský župan. Mezi jiným soudil
Rostoucí samospráva komitátní (šlechtická) královo služebnictvo a byl i jeho správcem.
i městská obmezovala rovněž působnost or- Brzo stal se nejdůležitějším členem král.
dvora. Jsa důvěrníkem královým, rozhodoval
gánů zřizovaných králem.
mu králem byly
Území státní pokládáno bylo dlouho .za i záleŽitosti šlechticů,
soukromé vlastnictví, patrimonium, dynashe. přikazovány. V době sv. Ladislava byl už
V)'sledkem tohoto nazírání byla soustava nejen dvorským, nýbrž i veřejným úře?ní~em
úd ě 1ů, kterou právo uherské znávzrovna ta~ a zastupoval krále jako soudce. Prve ~lStO
jako práva národů slovanských. Cásť, územl, po něm zaujímal jud~x cur!a~ ,reglae,
nad níž vládl některý člen dynastie (syn curialis co mes regls (m'stagbu'o), dvorpůvodně dočasným zástupcem
nebo bratr panovníkův), nazývána v prame- ský sudí.
nech často tertia pan regni, a podle hod- palatinovým v takových případech, kde panosti vojvody (dux), který spravoval takový latin meškal mimo král. kurii (král. dvůr),
úděl, slula i voj vod s tví m (duc~tu~). ~~ pročež se původně zval comes palatinus
spojení Chorvatska s Uhrami bývah kralovstl minor. Když však od král. kurie oddělila se
princové jako duces posíláni zvláště do Ch<?r- při rostoucí agendě zvlášťní kurie (soudni
vatsko-Slavonska, někteří do Transylilamc, stolice) palatinova, stal se 'menší dvorský
Z instituce »vojvodství« vyvinula se ve sto- župan« stálým úředníkem, jejž podle soudc?vské hodnosti počali nazývati judex cunae
letí XIII. instituce »mladšího krále«
junior). Ondřej II. dal ještě za svého života regiae. Uprostřed XII. stol. král má již dva
korunovati syna svého Bélu IV., a Béla syna dvorské sudí; jeden z nich sluje curialis
svého Štěpána V. Mladšímu králi náležela comes major, druhý minor čili vicena vykázaném území všechna práva králov- j udex. Nejvyšším finančním úředníkem byl
ská. Instituce mladšího krále zeslabovala říši, m agis t er tav er n i co r um (tárnolcmester)~
jež byla rozdělena vlastně na dv~ království nejv. tavernik, podobný českému podkomo(srv. čl. 18. zl. bully).
římu. Spravoval král. pokladnu a důchody
5. Nástupnictví na trůn. Trůn byl dě do ni plynoucí a měl pod sebou úředníky
dičný v rodě Arpádovském. Poněvadž však zvané tavernici (tál nokok). Nad lidmi sobě
nebylo určitého řádu nástupnického, rozho- podřízenými měl i moc soudní. Později
dovaly o tom, kdo z několika oprávněných i
soudcem král. měst. Písemnosti
vyšší dubude králem, rozličné okolnosti. ,(Maďarští dvora obstarával
historikové tvrdí sice, že již za Arpádovců chovní jako notar us, comes nebo ~a
národ - aneb aspoň část' jeho, velmoži - gister capellae, později cancellanus.
volil mezi několika konkurrujícími praeten- Teprve za Bély III zřízena zvláštní král. kanavšak starší dějiny celkem pravidla celář a v čelo postaven Hungariae cancelNěkolikráte nastupoval larius, s počátku probošt sídelního chrámu
bratr po bratru, synovec po strýci, bratranec ve Stol. Bělehradě. Když agenda kancléřova
bratranci: Principu primogenitury tedy vzrostla, měl zástupce zv. vicecancellarius,
uherské neznalo, avšak časem který již za Bély IV. stal se náčelníkem král.
se fakticky (bez zákona). Za nezbyt kanceláře, a kancléř zůstal jen čestným hodnou podmínku nabytí moci královské po- nostářem. Hodnost kancléřská udílena pak
kládalo se již ve XII. stol. korunováni, a to jen arcibiskupům nebo biskupům. Pouhý~i
korunou sv. Štěpána. Znenáhla požadováno dvorskými úředníky byli: nejv. stolník, n.eJv.
též na králi,
že bude zachová· číšník, nejv. komorník, nejv. podkoní a J.
vati práva a
národa, a aby obsah
Již ve XIII. stol. paJatinát a dvorské sudtéto přísahy stvrdil
zvláštní listino~, stvÍ proměňují se v úřady ryze zemské. Ze
inauguračním diplomem. Prvý uherský kral dvou článků (8 a 9.) zlaté bully vidíme, že
Štěpán korun.ován byl v Ostřihomě, později král. dvorský soud (kurie) se rozštěpil ve dva
dálo se korunování ve Stol. Bělehradě. Tam soudy: v soud palatinův, který měl nyní svou
byly chovány korunovací klenoty. Obřad zvláštní kompetenci, a ve vlastní soud dyorkorunovací prováděl ostřihomský arcibiskup. ský, na němž krále zastupoval pravidelný Jeho
Královnu korunoval biskup vesprimský.
zástupce, dv. sudí. Dokud byl král. zástup6. Úřady. Dvůr královský upraven byl cem na soudě pouze palatin, soud konaný
po vzoru západním. Král měl tytéž úředníky králem osobně slul audientia neb auditorium
jako pano\'níd západoevropští. Původně byli regis, též consistorium regis, poněvadž příse
to vesměs soukromí úředníci krále, a teprve dícími soudu tohoto byli členové král. rady.
postupným vývojem stali se někteří ~ nich Vedle tohoto dvorského soudu v pravém
úředníky zemskými (pro správu veřejnou). smysle konával král soudy na svých cestách
Úkolem dvorského úřednictva bylo hlavně po zemi, avšak tak jako na svém dvoře dával
spravovati nemovitý majetek králúv a oby- se později zastupovati dvorským sudírp, vy-
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sílal i na venkov zvláštní soudce (judices
missi, delegati), obyčejně palatina nebo vicekancléře. Pravidelným zástupcem jeho na
venkově
takto palatin a na dvoře dvorvěci rozhodoval však král
ský sudí.
osobně. Byly to zejména spory osob, jež navýsadou, že musí státi k soudu jen
osobou královou. Tento osobní soud
zván soudem specialis praesentiae
regiae. Rozsudky jeho sestavoval kancléř,
resp. později vicekancléř. Palatinské
na venkově byly stálou institucí již ve 2.
XIII. stol. Palatin svolával shromá.žděnÍ
vate!ů
jednoho nebo dvou lwmitát:u
pn)Ctllmar:tle congregationes, conventus) a sous přísedícími volenými od sezvaného shromáždění, a to původně
širým nebem
(1298: 35). Ve své vlastní
palatin mohl
si zříditi
(vicepalatinus), nikoli však
pro soud na venkově. Palatin byl též soudcem Kumánů. Podle privilegia z r, 1279 soumezi Kumány a Nekumány. V kurii
dil
notáři a protonotáře.

Vedle funkcí
funkce

župního zřízení
veautonomie
dle komitátní autonomie
městská a patrimoniální soudnictví pozemvrchností nad poddanými.
7. něm y. Sněmů jakožto zákonodárných
sborů Arpádovská doba skoro ani nezná. Te ..

na
SV()b()Q!1e, nnlm:vo,bO'dn,e a otroky.
Plně
t. j. šlechta, nazývají
v pramenech princip~s, barones
dvorští úředníci), com/tes,
i servientes (I"egales).

8

zvětšeno

Moc jejich vzrůstala i dědl'cVny'm d'j ,
'ř dO' "
U 1 emm
u / ll, Jez zl~tou bullou. sice zapovídáno, ale
p, ~ to v se dalo., Tak velmoži nabyli práv vět·
~lC nez v <?~tatm šlechta, ale neměli naproti
o~.~ "vetSlch povinností. Když moci své
př.lhsne. zr:~eužívali, král a ostatní šleG:hta háJJ':~ proti n;m'svých práv. Stalo se to částečně
1Z ve z ate bulle, dále v dekretech z r 126'"'
1290 a 1,298. V období tomto šlechta' oddě:
v
'<1"1rA,s,~e'_n~uplne o~ ~sbt!ního svoqodného obya nabyva techto základních práv:
OSObPl l!edotknutelnosti (nikdo bez soudhzem nemohl
zbaven svobody
2. ~l. bully), 2.
byla
. ~
král
Jen
hl (jen
•
. ' pa1a t"ln a Judex curiae regiae
~~v slechtxce. souditi, běželo-li však o ztrátu
b 'rYk n bo m~Jetku, musil rozsudek potvrzen
y 1 ra e~, c~. v 8. zL bully), 3. jen šlechta
Il1?hla nabyvatl slechtických nemovitostí (čl
2 b., bully), 4. šlechtici osvobozeni byli od
3. zl bully)
k
r .
d am
skou službu , . k ra.
'1'
. ,onafinancm
1 VOj~~zejmena
~astáv~ny, jen šlechtou (čl. 24:
6. slechte nalezelo
branného
31. zL
~_~[példtwrntlradské soustavy souvisí i
. svo9odnéb.0, (nešlecht.) obyvatelstva.
Job~glOnove hradstl postupují mezi šlechtu
~ puy~aV ~1fa<;lská ~tává se půdou šlechtickou.
ř' epsl cas~ ]ObaglOnů zaniká
nově se tvolClm stave ~ěstském a mezi obyvatelstvem
bm v df' v ' ' ' ' h
""H"'.,r1 . . . " , ze v lveJsl rad se povyšuje
za m~sto, nebo že jobagionové
dna dar ovane hradské půdě dostávají
se po . moc. P?zernkového pána, Poslední
zbytky JOybagolOnu zanikají na poč,
stol
Z hradcan u
mal"
šlechtu,
,..ra",'--'l~"_"
živle
st městském
k'h
'
vrc h noens, e o poddanství.
s K~al. u~v?rnici a svobodní sedláci dostali
e aro~amm král.
do moci soukr
vrchnostI. Hosté
jádro městskéh~

Tak znenáhla veškeré městské b
splývá v obec s ty'mž územ
o J;vatelstvo
'"
mm pravem Z'
"
roven s hm vynato jest m v t 1
b . astvo z m od žu pních úř~ d ůevs s ~e dO, yvatela t
.,
"
rl
a na ano
u onomll. Mesťané volí si st
r y. ch
..
stu
, t á ř e ( major
vlllae, 7/illicusa r o
J~al
bzro), který spolu s 12 rovn'l.zY vole' n yInl
; ~naiZ'Y,
p"
o

7

'

y

s~znyml měšťany
"

,

•

'

1

(juraU cives)

čili měrt

s o u rad o u koná soudnictví a rovn vv s~uch?.v.ního správce. V podrobn'ostech ez, t~~
ustrojl jednotliv)Tch měst li v'l
d
. Vllltrlll
Města, jež vznikla kolem h:~~ůsepo~st:: ~načn{>.
dále své hradské župany (purk~abP ~ze a nasou~
zvláště pak hradský J
~o~a;al posavadní svá práva plnou
a v ze v€dl~ městského úřadu v
~estech eXIstoval zároveň úřad
razu" hl~vn.ě vojenského, Tam pak, kde
v m~~te bl~~UP,ství nebo proboštství
s~ý urad pnchazel do častých sporů' s c' "
P:~Y'fVol?ě se" vyvíjel? naproti tomu m~~~~
s e z. lzem v mestech, Jež povstala z
veSnIc.
.
založena na královské
p 1ať!Ja
úro k (census) s po 'tk
O"'ad
, c a .u
o
P : .. ovany na Jednotlivých měšfanech
~~f kollektivní, .placený celou obcí. Někt~rá
. ~a . y P?vmna dodávati královskému
vOJs u. 1 n~kol.Jk
. Měšfané
to ~rh r;ovmn!
městských hradeb.
pO!lt1~kych mesta prozatím se nedomohla a
snemu ~e ,tedy neúčastnila.
9. Pr~vdegovaní národové v Uh ' h
a SedI:ll~ra~skt;' měli svou zviáštní
rac
~ spra,ve třl narodu sedmihradských
edmlhrads~o. V Uhrách náležeti k
narodům spišští Něm ci a
.
1.
Němci privilegiem i
m
~ r. 1243 a 1254 vyňati byli z moci splšs1,ého
z~p.ana a podřÍzeni vlastnímu
betl«. Hlavní jejich privilegium
z .
' Podle něho 24- spišská
c~m:. k mm náležejícími tvořila
VlnCll pod vlastním hrabětem
,_
1
v~>o
soudcem
kery
t ' sou d'l
na vrchnostenské
se spišským komitát~
na konci XIII.
za- sam a
Je<i,,1101:né poddané selské
v'
(ratione terragii)
cl. 70. z r. 1298 zaručuje
Nemcl
300 hřiven stříbra
byli povinni poslati do .
Zcela nepatrný zlomék
Byli to t. zv. oZI)rcljeIl\'c:h kopiník"ů. edIe jiných
českým nápravní- d
delať! hory, ard
ou
,.
urbury.
p~~ prae~~ty (opaty, proK
u
man
1
n:=tbyli
prívilegovaného O()!::tt::lVR11í
.
a z~laste ostnhomského ardLadIslava Kumánce z r.
1..
pany
služby, začež
m~h o?dařeni pozemky. Ve starší psanou na, zá~ladě říš. sněmu u
)Oba,glon.es exercituantes neb exerci- Z
teto. Jest viděti, že Kumáni
.
noblles }obagiones; později zvou se se ,na
rodů a že byla mezi nimi
ner~vnost
tak, jako mezi
~odobné šlechtě. poněvadž mají postavení ska
Vedle slechty, mezi níž byly opět
se i DO· dd,'lni
skV,e X~I:, stoL po,,:stává. r:ový stav m ěst osob~ (magnáti),
oblho~rni1~ ob~azen~ v pnv~~g~ích udílených Ot~OCl. Svo~o~y týkaly se ard
h
o
um o mest se pnstehuvavším v;1' skych slechtIcuv. Kumáni
>, o~tum,< (hospite~) byla původně jen os~b 1. křesťanství, vzdáti se kočovného
m~m pravy oněch hostů, tak že každv os : peženÍ a vraždění a usaditi se v
mests~ý obyvatel měl své zvláštní p;ávnJatm lech. Dovoleno jim nositi dlouhé
stavem.
Teprv od Bély IV svob o d Y h ostů
po- vousy a vlastní kroj avšak v
v'ř
rOZSl UJI se na všechny obyvatele městsk'e. se přizpůsobiti křesfa~ským obyčejům.
o
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často

vykázané jim již Bélou IV.
hrad- bývají
dosazováni bano;vl dva,.-jeden
skou půdou udvorniků králové a pozemky pro Chorvatsko a Da,lmacii (od HvozQu.[Aljíného nesvobodného lidu, šlechtickými statky pes Ferreae] k Neretvě), druhý pro Slavonii,
vymřelých rodin, ležícími na území kumán- Trvale vyskytují se dvě bánstvÍ teprv ad
ských osad a konečně pustou půdou šlech-Ludvíka 1. I když byl dosazen banus totius
a hradských
jež od tatar- Slavonia.e , býval mu
zvláštní
ského nájezdu nebyla
Na kumán- bán
(!Janus
uvádí
ském území ponechána však půda nekumánprvé r. 1225. Za. bány
býšlechticům a hradským jobagionům za
vedle Chorvatův i Uhři. Uvádí se . téžúčelem, aby kumánská i nekumánská několik správců Chorvatska, kteří užívali
šlechta se sblížila a požívala stejnsch práva něho titulu než bán (gubenzator, vicarius
svobod. Tak. jak ustanovil již Béla IV., měl giU5, locumtenens regius). V Chorvatsku měl
spory Kumánů s
souditi palatin bán obdobnou moc jako v Uhrách palatin.
společně s náčelníkem
kumán- Byl nejvyšším soudcem, správcem a vojeského rodu (judex, pdncfps'i. Vzájemné spory vudcem v zemi, udílel donace, svolával sněmy,
kumánsk~ch slechticu mel však souditi pouze razil zvláštní minci, vybíral zvláštní bánskou
soudce rodu. Nechtěla li některá ze spor- daň, jmenoval záhřebského a křiževeckého'
stran přestati na rozsudku soudcově, župana, kteří
někdy jeho zástupci;
mohla se odvolati ke králi. I král měl však podbány
atd. Soudu bánskérr:u
souditi společně se soudcem kumánským.
byli podřízeni
obyvatelé chorvatští.
10. Poměr Chorvatska k Uhrám. Po Kromě toho bán v~konával soudní moc na
dle Tomáše, archidiakona splitského, Chor- soudě sněmovním: Sněmy (congregationes
vaté, a to 12 náčelníků plemen, učinili regni totius Slav.) byly totiž nejen orgány
s králem Kolomanem r,1102 smloUYu (pacta zákonodárnými, nýbrž i soudními a správc on ven ta), kterou uznali uherského krále ními. Zvláštní správní úřad po boku bánově
za svého
těmito podmínkami: se nevytvořil. I bánové měli svůj dvůr. Místo
1. že
své i nadále pokojné držeti, kancléřovo zastupoval u nich protonotář
s
2. že nebudou platiti králi žádných daní, ale (nejv. písař), zvaný později proto'rlotariu regni,
tomu že se uvolují, kdvby nepřítel nikoli bani. Choval bánskou pečeť.
do země,
na svhj náklad do
Bán měl právo
si svého zástupce,
války z každe ho plemene 10 ozbrojených podbána (vicebanus), Sprá"a provinční byla
jezdců, celkem tedy 120 jezdců. vÝP' ava tato v rukou županů.
týká se jen války defensivní, vedené toliko \ I v ChorvZttsku zakládána byla v této
na území až k řece Drávě. Kdyby
města po vzoru německém, tak že ke stachorvatské vojsko překročilo
rým přímořským městům dalmatským, orgaa
v Uhrách (inde versus Hunga- nisovaným po vzoru italském, přibyla města
měl náklad na ně vésti král, nikoli s ústavou německou (Varaždín, Valko v, ViChorvaté.
Petrinja l Samobor, Grič-Záhřeb, Kri»Pacta conventa< jsou prvým uhersko=
Svobody »hostí<, mezi nimiž se
chorvatským vyrovnáním a náležejí k základSaxones, Hungari, Slavi,
ním zákonum uhersko-chorvatským. Králové záležely
v excmpci z moci
uherští dodržovali tuto Kolomanovu úmluvu v osvobození od
cel a
břemen,
se zástupci chorvatského národa a nespojili
voliti si
soudce
Chorvatsko územně s U-kem. Spravovali
i vlastního
dílem sami, dílem odevzdávali správu
Za
synům, kteří tam panovali skoro
ze svého
samostatně jakožto voj vod o v é
(3-51eté)
l\loc jejich rovnala se moci králo\Jské a
určena byla daň
se také auctoritas regia.
biskupy,
obec.
mimo
svolávali snemy, soudili, razili vlastní minci,
povinnost
do války určitý
udelovali donace a tím i šlechtictví. Podobně vojáků
na pf. deset).
králové mÍ\'a1i i vojvodové své vlastní
Také uherská hradská organisace
a svou vlastní komoru (finanční správu). v Chorvatsku zaváděna. Z hradských
sídla neměli. Zdržovali se v Záhřebě gionů blízko Zábřeba vyvinul se na
Griči), Križevcích, Knině, KUsu, Krapině, t,král.
privHegií samosprá\'ný šlechtický obvod,
zv. Turovo ole (Turopolje) s tUTopol'ským županem
cu1'ialis) v čele.
Vedle vojvody byl pravidelným zástupcem
Nejstarší sněmovní zákon chorvatský,
královým v Chorvatsku b á n. Dosazován bý- se nám zachoval, jest z r. 1273. Znám
val zpravidla, když nebylo vojvody (král. pode jménem 1e X s 1a von i c a. Bresztyenszky
prince), aekoli máme příklady, že i vojvoda srovnává jej se zlatou bul10u Ondfeje II. a
dosazuje bána
ducis naproti bánovi dokazuje, že mezi oběma zákony jsou podkrálovskému).
moc míval bán králov- statné rozdíly, které svědčí o samostatnosti
ský, který nahrazoval voj vodu. Poněvadž práva uherskeho i chorvatského. Ustanoveni
spravoval celé území chorvaLské, nazýval se zmíněného zákona chorvatského týkají se
b.1.nUS totius Slavoniae. Tota Slavonia zna- většinou soudního řízení a částečně i práva
mená tu podobně jako v titulu vojvodském ústavního, jmenovitě veř. povinností obyvaChorvatsko, Slavonii a Dalmacii. Od r.1272

ticův

jobagionů,
vzdělávána.

přímořský

době

I

hla\'ně

Dosazovaliť

županů,

Některé město mělo
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uznati svrchovanost tureckou, R. 1439 dessrbské vyvráceno, ale obnoveno zase
1444 a vráceno Jiřímu z rukou uherských.
Nemělo však trvání, jsouc r. 1459
od

Valašsko
XV. stol. kolísalo mezi
skou a tureckou, musilo
uznati moc

I
běželo

r,
. 'k
mO~l za ona, Viz čl.
parU až
S L , emI. Territorium vlastních Uher
e d m lhr a ds ka zůstalo v tomto
cel,~em nezměněné, Změna nastala ien ve
;:'PISS~vU r. 1412, když král Sigmund ~astavíl
SPlss,kých měst králi polskému Vladislavu
: agell?Vl. Zástavy této nabyla teprve Marie
T~reozJe r. 1772: Ostatních 11 spišských měst
jez zustala Uhram, kleslo později na pouhé vsi:

l3

moc
a
menší k
Bulharsko
však na ,,,,,.,,,,:l.U\,,-,,
Králo
dovců nastává doba státu stavovského.
moc není již jedinou mocí ve státě: Vedle
ní objevuje se od XIII. stoL nový faktor
státního života, velmoži čili panský stav
(vyšší šlechta) a později i nižší šlechta a
města. Moc královská slábne neustálým udílením donačních statků v i následkem rostou-

o
královou. Dála! se volba ve srozse vdovou Albrechtovou Alžbětou.
když po odchodu uherského
do Polska narodil se králové
posavadního
trůnu«,
se
o ruku Vladislaod
vovu. Stavové
však upustiti již nemohli.
trůnu oživla,
Viadislav
u Varny. Na trůn se dostal
bek, za něhož správu země vedl
sedm let
gubernátor Jan Hunyady. Při
Matiáše
Korvína r. 1458 rozhodovala jediné zásada
volby. O trůn hlásil se i císař Bedřich lIL,
který To 1459 skutečně jistým počtem vel
q
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mozu za krále byl zvolen. Když však koruny
uher. dobýti nemohl, spokojil se sw.louvou
ujednanou r. 1463 s Matiášem v Soproni,
podle níž ve přÍpadě, kdyby Matiáš zemřel
bez synů, trůn uherský připadnouti měl Bedřichovi, resp. jednomu z jeho synův. Této
smlouvy neuznavali však sta\'ové uherští a
zvolili po smrti Matiáše Korvína r. 1490 za
svého krále českého panovníka Vladislava.
S Vladislavem učinil ds. Maximilián r. 1491
podobnou smlouvu jako dříve cís. Bedřich
s Matiášem. Smlouva tato byla r.1492 stavy
uherskými schválena, avšak praktické platnosti ihned nabýti nemohla, poněvadž se
Vladislavovi narodil dědic trůnu, Ludvik.
Z případů shora vypočtených jest viděti, že
v době králů z rozličných dynastií vystupuje
čím dále tím intensivněji princip volby panovníkovy, ač se na počátku i na konci této
silně mísí s principem dědičnosti trůnu.
samojediné volby proníká r. 1458
i r. 1490. U Vladislava II. jest to patrno ještě
více než u Matiáše Korvína.
Vladislav ll.
podobně jako Vladislav 1. králem, kterému
předloženy v pravém slova smysle
podmínky (conditiones:, naproti čemuž ostatní
králové potvrzovali jen starobylé zemské svobody tak, ja-k se historicky byly vyvinuly.
I v tomto období bylo korunování nezbytnou podmínkou ústavního nabytí král. mpci.
Korunování musilo se díti korunou sv. Stě
pána, mělo-li býti platné. Proto nebyl Vladislav J. pokládán za ústavního krále, a proto
odloženo korunování Matiáše Korvina až do
r. 1464,
cís. Bedřich vrátil za veliké vý
korunu sv. Štěpána, po 24 léta zarI,.'''r",,,,r,,",,, Držením koruny uherské vysvět
se také smlouva učiněná r. 1463 mezi
a Matíášem, v níž Bedřich vystujako držitel uherského trůnu.

Členy

.Sykrál.
5 . 1"'. r ál . kancelář. V ,souvislosti
k
l' v Jez vy'
kurií. i radou stála dvorska ance ar"
hotovovala listiny týkající se z~n:,ske ~~é~~
1
soudnictví. Když agenda JeJl, zeJ
soudní značně se zvětšila, zřizena za K ~r ~
Roberťa druhá, t. zv. menší ~eb~ t.aJ.n.a
k a n cel ář (cancellaria minor, ,co ~mor1s Sl?"~lz):
sDisovala
soukrom~ plsem:-ost~" ra
. "brž i
soudm a byla ř1ú~na
, n) k l ' rv e m
can cellarz us)
n y man c
e . . . St
o
d v
nebo
notar.
arSI
zv. puv~ ne
'v
d
k ancedvorska kancelar
o
láH větší (c.
řem, který za
7

stálé panovníkovy rady
přední z úředních magnátův a ovšem i
látů. V.edle nich počali ve XIV. stol.
Anjouovců hráti úlohu i magnáti
bohatá pozemková aristokracie, jež
delně a stále objevuje se na král.
tvoří širší radu královskou. Lnarrlertím
vznešenosti jest opětovné,
účastenství v král. radě. Spolupůsobení veliké rady ve všech důležitějších věcech
se pro krále nutným a nezbytným.
se
nejen o její radě (consilium), nýbrž i o souhlase a svolení (consensus (t assensus) i o
její (voluntas). Rada obmezovala krále
hrazovala mnohdy sněm, s nímž ko'nkurlrovala. Král vydával s jejím svolením
dekrety, jež se rovnaly zákonům
na říš. sněmě. Také daně vybíraly se
tovně jen po usnesení veliké rady. I
králův byly po dlouhý čas vykonávány
od magnátův. Schůze širší rady
většinou příležitostné, avšak často se
na počátku zasedání král. kurie (t. zv.
kde mnoho šlechticů jako stran i
k soudu se scházelo. O sněmích ____."' .. __ .
dili se odděleně od ostatní šlechty.
na to máme již od poč XIV. stol. S
pením Habsburkův po r. 1526 přestala
rada existovati, poněvadž král nezdržoval se
v Uhrách. Za A~ljouovců byla král. rada podobně jako za Arpádovců jen poradným orgánem, jehož zdáním král vázán nebyL Teprve po smrti Ludvíka Vel. za dcery
Marie král. rada počíná nabývati
ústavní. Podle usnesení sněmu S[(JJrlO(H~I't
hradského z r. 1386 (čl. 1. a 3 )
a baroni v král. radě přisahati, že
nejen zájmů králov~ch a vlastních,
zemsk3 ch, a kdyby některý z nich
čelící
obecnému dobru, že má
pra~
Dále ustarlo'vellO.
podepsal voa baronů
C01lventl4im. capitulatio) , stou pem 1 nižší šlechtici.
v níž slibuje potvrditi přísahou i písemně
Organisace král.
zemské svobody. Od té doby setkáváme se
korunováních stále s listinami zaručujíústavu buď ve formě volebních kapitulací nebo král. dekretů. Předchůdcové Vladislava 1. potvrzovali zemské svobody spíše ve
rady (c(
formě milosti než ve furmě listů, k jichž vyi consWarii. Užší král. rada
dání by byli zavázáni.
chovány za
úředních magnátů) i
K oruna a korunovací
Ludvíka na
v Bučlenů král. kurie. Tak tomu
za Albrechta
Za jména i za Vladislava II., kdy
Korvína
kOl uny ds. Be- mÍ\ala pravidelně 20 přísedících, a to 3
dřichem položen
(1464: 2) základ k úřadu láty, 3 barony a 14 nižších šlechticů
2 praeláty, 2 barony a 16 šlech1tlciív
strážců _koruny, podobn:: ch úředníků jako
2). Mandát šlechticu volených do
byli v Cechách purkrabí karlštejnští. Dekre·
tem z r. 1500 (čl. 23.) zřízeni
dva stráž- sněmem trval tři léta. Místa mezitím
něná obsazována byla podle rady osl:at:rHcn
cové koruny, volení králem a sněmem.
Královská rada (consilium regium, assessorův. Ústavní institucí jeví
tandcs) stala se v tomto období velmi rada jmenovitě podle sněmovního usne:sern
čili podle t. zv r~d
ústavním činitelem a byla jednou z r. 1507 (čl. 3, 5. a
užším (stálým, taj ným), po druhé šir- ního zákona. Král má vládnouti spolecně
ším o rad n Ý m sborem panovníkovým, s radou, a to pod neplatn,9stí di spasíc u~~
UClba
počátku XVI. stol. dokonce sborem něných bez rady (čl. 5.). Clenové
vykonávajícím vládu společně s králem. něni pak zodpovědnými sněmu (čl.
UZS1,

Y'

kancléře

náleželo mu právo udíleti d~nace až do 32
usedlostí. leště větší moC udelena
.
v době bežkrálovL Tu
inte~rexvma
svolati po smrti
volebr;.l ~neI? a, p?kud trůn jest uprázdněn, svolava spem'y vt;mu i za nezletilosti krab ec. Pra'va to náleží
. , p~)fucm
v
'k ~~. vStavov..
kdy jest královy
povaha paiatinova JeVIla se zvlaste v
funkci, podle níž byl strážcel12-. ~stavy
králi chtějícímu ústavu porusltl.
d '
,. , Ú třední soudnictví. Král. l'OU m
dv~r s
kurie) funguje od pol. XV. stol.
rozličnými pí- e sed y:
sudím a personalem,
,
ze stavu praelátského, panskeh~
stále tíž.
tř~

o:
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SOUdCl

sudí a
kdežto
soud

král. archiv
spravovaný archiváa nalézající se za Karla
na
na konci vlády' Lud,
v
omě tavernlkov~~%~ v byly až do
li Moháče usch.c:soud
..
i
registraturní
, r~gZl).
stupoval personál.
Vl k
Palatin. Nejdůležitějším a prvyt? uřed
'v·
říšští soudci n:e i . ruJmenovaD;l tn
kteří formulovali rozníkem uherským by.l palatin., V ob.dob.l tomt~
soudm
t ' ...
úlohu nejen jako prvy me~l n~Jy. zet;I kám
sudky a zváni
pro~onvo. a11
soudci, nýbrž i jako konstltuc~ll o~ga? mesterek). Palatin a <;lv. SUdl m~h po
kterv čelí královské mOCl a Jme- rotonotáři, persona1 ~va. By~alf ve st~i
jí obmezuje. Vyšinuje se dokonce 1etí XIV. král zastupovan ve vec~c~,
,
in causis specIahs prae~:;rostředníka mezi králem a ~árode:r:, .~{1~- "am
.
,
Vl
koE běží o konflikty obou }echto cm~ ve ~. ~entiae regiae,
,~{anc1éřem~š~~ery 1~:4
Za krále
palatin prestal
t;red- také svého protonotare..
a
on"Hs
'k
královským a stal se organem soudy specialis praesentlae r a pers o111 em
polo stavovským. ťodle
praesentiae r. byly
v r,~kou
2. z r.
volen byl král~m a snemem k cléře resp.
persona a, DOld,lrz<;;n~
s olečně (opakuje se r. 1492: 331 ve sto1.X'[l.) b~~V ob~ úřady protonotářů, a per~o~.al t d
p ;;1 by'ti soudcem ve sporech veden)ch takto protonotáře dva. Cel~em ( ~ 1
a m""
'1'
králem nebo proti kra 1.
rotonotáři čtyři. Podle 1518.40 v sne,m a
Práva palatinova stanovena .byl.a v t. zv. ~ký) měli protonotáři v kl ál. rad,ev stale
vl' cích palatínských (artlcul! de.
s řítomni. ·Později byli pro!onota~
, o
~afa~inatus) z r. 1485. Palatin jest neJV. ve- ~ dv. sudí zapisovateli ve snemo~nJ mdaogn:r~'
litelem vojska, nejvyšším ~e ze~s~ých soud:
Ye XIV. stol.
.z p:e. s~ u . '
cův a sám sebou (ex officlO) nan::estkem ~e kurie také nejv.
vernlkv,Jal(~Z~o.~eJ~.
přítomného krále (locumten~n~ regl!~). Jako~to
s pnsedlClml Kra.
d ce na d městy . Soudil
v XV
t 1
"edsedal
místokrál (prorex) \"ykonava v,es~era. pr~va sou
soudního dvora. Na poc.
. s.O . pr
královská \'yj; majíc p rá \'a reservatm. A 1 Z tech

;,1-
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16
zavedené fideikommissy, avšak na
vytýkáno jí, že zděděný n~mo~
vitý majetek šlechtický jest v Uhrách uplne
vyloučen z oběhu a držitelům že neplyne
z toho
prospěch,
stěstraně

šlechtický znak
bezpozemková
sněmův a podléhala městskému soudu toho
v němž se zdržovala. Armalistům
blízko fa
zchudli šlechtici,
vstupovali do
služeb panstva
jícího za povinnost postaviti do
počet ozbrojených mužů, Někteří
do~
~ásnost svých pánů, jiní dostávali k užÍvam pozemky (praedium) a splynuli se sedláky praelátů a pánů zavázanými k vojenské
službě (jobagiones exercitua'lf,tes), Jedni i druzí
zváni pak no biles praediales, poněvadž
se domohli podobného postavení, jako
.:Hechta, Později právo osazovati na svých
statcích praedialisty zůstalo jen arcibisku
poví ostřihomskému, biskupovi a kapitole
rábské, arciopatovi benediktinského kláš.tera svatomartinského (Sv. Hory Pannonské
V Martinsberku, Pannonhalma) a biskupovi
,záhřebskému jakožto topuskému opatovi. Vec

své
14. P ri v i 1ego van i n á rod o v: é udrželi

zvláštní správu jen v Sedmlhra~.;>kt;
V Uhrách naproti tomu
splsska
jež
zastavena.
klesla
na pouhé vsi a
pozbylI na ,
tohoto období rovněž svého v~s~.~ne?,o postavení. Šlechtici jejich splynu~l J}Z dn~~ se
uherskou a ze sedlaku, kten, se
Lt\..a.;oLLUu selského povstání z r. 1514, stah se

na snědiaetae.
je a,
.... ",ttrr'"nv::l1 i sně
Na sněstátních záležÍfinančních a
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18
vyrovnal šlechtu chorvatskou s uherskou.
Ludvik chtěl také zavésti v Chorvatsku a
Slavonii tytéž finance jako v Uhrách, R.1351
zrušil v županijích dolnoslavonských daň zv.
kunovina (collectio marturinalis) a zavedl
místo ní daň uherskou, lucrum camerae. Ale
již za Sigmunda vráceno se opět k dřívěj
šímu stavu, poněvadž nařízení Ludvíka I.
vyvolalo za Marie a Sigmunda dlouhotrvající
bouře. Ani pokusy posledních králů tohoto
období o vyrovnání financí chorvatských
s uherskými neměly výsledku. Králové Ludvik a Matiáš 1. snažili se také zavésti v Chorořes to
vatsku a Slavonii minci
však udržely se v oběhu i
.. peníze
bánské jakožto
a některé z nich kolodokonce i v sousedních komitátech
uherských. Bánská mince (banovac) uvádí fe
v listinách Ludvíka lL, který dal raziti
pro Chorvatsko r. 1525 také svou vlastní
minci.
Matiášem L králové uherští
usilovali i o společné uhersko-chorvatské
zákonodárství. Tak bylo Chorvatsko svými
zastoupeno na uherském
a
za Vladislava II.
1499.
stavové chorvatští r. 1510 opětně
sněm byli pozváni, nepřišli, nýbrž
dali za
že podle starodávného obyčeje králové mají se dostavovati na jejich
vlastní chorvatské sněmy a tam předsedati,
stavové chorvatští že nekonají porady se sně
mem uherským. Ani korunovacího sněmu
Vladislavova nechtěli se r. 1490 Chorvaté
účastniti, poněvadž v korunovacím diplomě
uherském
vzpomenuto Chorvatska a
Chorvaté následkem toho
práv,
se přidrželi
soupeře rana Kor·
Vladislav napravil svou chýbu a pochorvatská zemská práva ve zvláštním
inauguračním dlplomě pro Chorvatsko, Brzo
potom potvrzena
práva tato
1492 s
sněmovními
jež pak vloženy
Articuli nobilium
Slavoniae i do Corpus juds hungarici.
svobody a obyčeje království
"'·,....""·A"'"
byly všeobecně také MatiáKorvínem ve druhém jeho dekl'etě(č1.13.).
Mezi práva ta náleželo mezi jiným právo
šlechty nekonati vojenskou povinnost jinde
než uvnitř zemských hranic - měloť Chorvatsko své vlastní vojsko exercitus croaticus -, právo neplatiti větší daň než polovici
daně uherské (m ;dia dica) atd. Až do sklonku
tohoto období Chorvatsko mělo i své vlastni
právo soukromé. Tripartitum Verbéíczyovo
sepsáno bylo sice a předloženo uh. sněmu
r. 1514, avšak moci zákonné nabylo i v Chorvatsku teprve ze vlády habsburské.
j

m. Období

třetí (1526-18-18).
Doba samostatnosti státu Uherského zanikla r. 1526, kdy vymřela nově se
tvořicí dynastie česko-uherská, a na trůn
uhersko-chorvatský se dostal Ferdinand 1.,
zároveň kr<!l český a arcikníže rakouský.
král uherský a chorvatský ani jeho
potomkové nesídli již v koruně SvatoštěpánPřehled.

ské, nýbrž v cizině, a k ústavním právů
uherským i chorvatským chovají se
!ll
nepříznivě. Tím, že král uner:SR()-c:hn,ru"tc,ln'.
jest zároveň králem českým,
rakouským a zvláště císařem nrnsl~OIH~rnejr_
kým, vzniká nejen společná politika
nikova, nýbrž i potřeba vésti jisté Zd.lezu:a,sh
pomocí jedněch a týchž orgánův UlSl.reanJť'h
Viz Rakousko, str. 174 a násl. Tyto IH:"·;-~."'_<
orgány, složené z příslušníku několika
tů v a vzhledem k U-ku skládající se
z cizinců,jsou naproti státu Uherskému
tak jako naproti Českému orgány neústavními, a proto stavové uherští od r. 1526 až
do r. 1848 stále brání se tomuto
nímu centralismu. Vedle toho
r. 1526 neustále proti absolutni
nické, která časem uznává
práva
stavův, ale hned zase ústavu ruší. Bylo zcela
přirozeno, že králové z nejslavnější
dynastie habsburské obmezení královské
pokládali za nesrovnatelné s královským
jestátem. Mimo to habsburští králové
nejednu příčinu ned:lvěřovati Uhrům.
dické smlouvy, jež zaručovaly Halbsburkům
nárok na uherský trůn, nebyly od
uznávány, ač jedna schválena byla i sněmem
uherským, a i po zvoleni Ferdinanda
za
krále, když již říše
rozdělena mezi
krále, Ferdinand
opětovně příležitost
přesvědčiti se o vrtkavosti šlechty uherské,
která stále přebíhala od krále ke králi. A ke
všemu zůstaly po dřívější panské oHQ"al~ch.H
ještě patrné následky. Bezuzdnost mc)cnlého
panstva, která ani po bitvě u
nepřestala, přičítána byla Ferdinandem 'na vrub
celému národu a pokládána od n~ho za
rozený následek veliké svobody. Proto
měl zbaven
svých přílišných .,~ •. ~ .. -,_. "
svobod. Ale národ navzájem počal
věřovati králi, který otálel splniti své
a usiloval
co
obmezil
svobodu,
nedůvěra nejen
přestala za nástupců Ferdinandových,
ještě více se stupňovala, když dynastie
a více se př~svědčovala, že beze zbraní
koruny sv. Stěpána nenabude, a
sklonku XVI. stol. ústavní boje se
kovaly ještě tím, že jako podstatná
konstitučních svobod přibyla svoboda
ženská.
již dříve politické
a národa zcela různé, staly se nyní dO'KO!I1Ce
protichůdnými. Na jedné straně stála katolická dynastie s tendencemi absollutistickVr'li
na druhé straně protestantští stavové
jící o udržtnÍ spoluvlády s králem. Na
politických zápasů působily ústavní
sousedních zemi, jmenovitě
kého a zemí Rakouských na jedné straně
vliv Sedmihradského knížetstvÍ na straně
druhé. Úspěch snah absglutistických dosa~
žený. v zemích koruny Ceské byl
jen pobídkou, aby i ústava uherská
ným způsobem jako česká byla ~obnovena<1.:
a národ »upokojen«. Radilo k tomu hlavně
okolí panovníků, slozené většinou z němec
kých úředníků rakouských zemÍ. Tak

mělo

ských měst viz
více rozdrobeno
a
Nejen že většina
Poslední
u?ersk~, .
XVII stol (podrobná
viz ve
nutá k obnovení ústavy a zaroven 1 ,
ats'ko ~ Slavonsko, str. 357) a
hradského knížetstvi, skončena r.1711 muem v .
v
do r 1718 jest v rukou
Szatmárským. Ačkoliv obnovení ústavy r b1715 yom~.
a a:bytek Chorvatska-Slavonie, který zů
e
následkem tohoto :míru, ~~ o y
~absburkům organisován byl většinou
v XVIII. stol. snadno pO,danlo p,o~ a- ~ ~ Vojenská Hranice a vyňat
ze
i ústavu uherskou. ScelenH~ zeml , 0- Ja ávy stavovské
bánem čele,
k
runy sv. Štěpána, úpadkem mOCI turec. . ~ ~ :k~ římoH náleževší
v ot~ed(~Sllem
zavedením stálého vojska vzrostla ~eob~ceJn B ~č~nům získáno spolu s pevninou dalmatmoc panovn~cká v z~rních uhers~ych. . \rh~i ena které se zmocnili v X VI. . ~tol. -r:ur~i a
vou revolUCI n~snadno by byli ~~~h,
v
ak
r. 1699 a r. 1718 postoupIlI Ben.~tkam,
pomysliti. Tu vsak prospela uhelske ustav"l
r 1797 mírem CampOfOrmljským.
zase náhoda. Poslední Habsburk Kareřll~mke ~P!v; J'ii r 1805 mírem Prešpurským Dalpotomku (syn
zem e Ja o
vs~ odň~ta
l. a spojena
T
'e.
po-v maCle
1
lV.lan
a
,
v
~ k álovstvím
1809 s t a,a
dle uh,erské
onedavno u~f~~~~ ;ov~ň s t, zv. Chorvatsk~m c~;ril,n
uznane(r.1715),
trunu: Dvo
r. Chorvatskem vojenskym castl
těžké boje o uherský
d ~.e 1y, ad~~al ských provincii francouzských.
kána r, 1813 a definitivně na
v
Aby tedy k?ru~u cen vsv~ z o '
a stavy uherske pnmel ke zmene trunmho s
su r 1815 K Chorvatsku nebyla vsak
práva, Karel byl nucen r. 1723 v~n?va pot~r- kOin~~~a ~ 'brž ~ůstala při zemích ne~herdíti ústavu uherskou. A,
uCl~ll~a r. 1 :~1 př p J Kdel.fo ted území vlastního kralovMarie Terezie zaplet~n~
stalyc~ bo~uv S~y,ctherského v d~ívější podobě o~nove~o,
o své
Nove utoky na u er~ ou s V\alo se tak s územím královstVl »troJ]eústavu
Josef II., ale po jeho smrti na- ~~s 'ho Chorvatsko-slavonsko-dalmatského.
restaurace. Ani poslední Rokusy o zru- ,j,n~ o «dotčených územních
viz ve
uherské
za l!rantlsk~), ~e ne- v lC
lmacie Chorvatsko a
vonzdařily, a tak
narod uha~~ Sl,S;OU cIk:!tr 359 Rakousko, str. 168 a 169, a
starobylou ústavu
r, 18~~"
Y us av:- s eďm ihra d~k o.
nost položena na základy zcela Jm~o' m~dernt S Část království Polského získaná r,
Jiné
konce .ústavních. b?),u. C ?rva = r anisovaná jako království Haličs~é a
ských.
.
neJ~!l museli ~aJltl ,sve k<;!n ~i~ěřské nebyla připojena ke korun~ ~,:'
stituce protl dynastll,
1 protI stavum
.
ač stavové uherští si toho prah, Pouherským, kteří usiloval~..
z Chorvatsko- P~~'~' (r 1790) propagována myšlenka připoSlavonska pouhou provmcn uherskou. Snah~ ~ e)l H 'liče k Uhrám v samé Haliči. Po kontyto podařily se po smrti Josefa II., .kd~~ Jem aVídeňském přišli s tímto požadavkem
Chorvaté r. 1791 dobrovolne se vzdall Sv \ gre~.sena ::měmě rešpurském r, 1825-27, a
vlastní správy a podřídili bá~a pod uher~k~f. ~h~ dolní- sněm6vně. Tehdy žádáno také z,a
místodržitelskou radu a mImo to prOjeVl 1 v~ácení Dalmacie a úplnou unii se Sedmlsouhlas, aby na příště daně povolovány byly
h

k' ch
z u ers y ,

t

ltl

i

hrady. Nvá.sledkem vlivu sněmovny maanátů
nebyly, vsak tyt,o p~stuláty P?~aty do ad~essy
pod.~ne I?a~ovlllkov1. Znova zadali Uhři, aby
Hahc přlv~eleHa byla k Uhrám, r. 1830, avšak
tehd'y zmarena byla věc vypuknutím listopa~
dove .revoluce ve Varšavě.
CelIstvost jednotli vých zemí Uherské ko~
. byla porušena institucí VojenHralllC, území totiž oraanisovaných po
ty,",i",~,~j,." za tím účelem, aby jejich obyva(podobně jako kdysi obyvatelstvo kasMaurům nebo obyvatelstvo
stálou stráží a
Hranice
Povstaly
ro:~pr'ostír;al
od

od ostatních Vojenských Hra' t'
m' t ' "
nIC lm
I~ a JeJI ,?es,?uvisela, nýbrž v"Ulf~n,,'J.,.~
o.s,ady l.ezely smlsene mezi osadami
cmllllml, nebo bylo dokonce
v někt~rý~h. obcích rozděleno na
a provmctalIsty. Konečně zřízen
prapor čajkášů, srbských
s~va~ých vojensky rovněž
prestehovaných z Rábu
~oma na Tisy, Sávu a Dunaj.
zeno za povmnost konati v '-'....J"'a,~u:rn
vojensk~ služby na vodě i na
o ,bez'pecn.~st na Dunaji, Tise a
stlhah luplce, zamezovali
voz a vývoz zakázaného
naturalií atd.

tři

ve
gene.rálnirnu tei:l.lt,elstvi karloveckému,
v
a občanských
vnitro.
vojenskému úřadu
re~p. Jeho p~ostře~nic~vím (od r.
ske d~orske rade VOJenské. Po míru Požare~ackem z L 1718 zřízeny v území temešske~
. vrchní kapitanáty, z nichž za
~ane TerezIe organisována nová Voj. Hralllce, Temešská čili Banátská, a to v 1.
1765-68.
změna v Hranici
z v ve smysle zák. čl. 18
~ 50 ~. r. 1.'41 vylouceny a provincialisovány
zUI?alllje vlrovitická, požežská a srěmská
co; s~ stalo r. 1745 - a Hranice Tisskomárus~k~ ~rušena po částech v 1. 1743 -50.
Z~mene dolnoslavonské županije byly před
metem
me~i Chorvatskem a Uhrami.
Spory ty !}eurovnany ani zák. čl. 23. z roku
1751. po~cené tři županije byly zastoupeny
na ~neI?e v uherském i chorvatském i co do
dall1 nalezely k Uhrám, co do soudnictví
k Chor~atsku .. Mezi 1. 1762 a 1766 zřízena
byla VOJ. Hramce Sedmihradská, jež se lišila
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ničná

správa Hranic
vilní. Obě zůstaly sice
avšak vedle velitelství
samos,tatná vojenská správa
U.:ltava kantonní však se neosvědčila a r.
zruše?a. Nové zřízeni vydáno pro
Hramce 1'. 1807 a poslední r. 1850.
Od samého počátku zřizování
~ra!lic nesli Chorvaté velmi těžce
mst:tut, který vedl k neustálým
me~l, st~vy a obyvatelstvem na jedné straně
a ClZlml generály i cizím vojskem na straně
d~uhé·v St~v,ové neustále si stě.žují na '
~m.~h" ze CIZl generálové a důstojnici pOJUSYJl ,u~tavu, osobujíce si úřední
domaclm obyvatelstvem, odnímajíce
vrchnostenskou a městskou
vojsku loupežiti atd. Proto

stavové po míru Karloveckém a Požarevackém domáhají se zrušení Vojenských Hranic,
avšak marně. Již r. 1687 slíbil Leopold 1., že
zruší nebo přeloží Varaždínskou Voj. Hranici,
která pozbyla nyní svého oprávnění, nehranÍčíc přímo s Tureckem. R. 1703 vydal dokonce tři resoluce, podle nichž Hraníce měla
se přivtěliti k civilnímu (stavovskému) Chorvatsku, avšak Rákóczyovské nepokoje zmaprovedení tohoto rozhodnutí. I později
stavové mnohokráte žádali za zrušení Voj.
Hranice (r. 1714, 1723, 1741, ľi90), ba nabízeli r. 1728 za její spojení s provinciálem
i výkupné, avšak pro nové a nové války zrušeni Hranic nejen stále odkládáno, nýbrž
naděje na provincialisování víc a více mizela, zvláště když v sedmdesátých a osmdesátých letech XVIII. stol. Vojenské Hranice
territoriálně teprv úplně byly zaokrouhleny.
Od r. 1848 Chorvaté žádali opětovně za zrušení
Hranic. Nejv. nař. z 8. čna 1871
ustanoveno konečně zrušení chorvatsko-slavonského vojenského území, avšak ve skutečnosti provincialisována hned (r. 1872) jen
malá jeho část (Hranice Varaždínská), z níž
utvořena pak belovárská županije. Ostatek
hraničného území obdržel zvláštní civilní
správu a spojen s Chorvatsko-Slavonskem
teprve r. 1881, ačkoli finanční správa tohoto
území ještě do r. 1888 (zák. čL 40.) zůstala
oddělena. Naproti tomu Sedmihradská Voj.
Hranice zrušena
r. 1851 a Uherská (Banátská) r. 1871.
Mez i m u ř í, jež posud stále náleželo k horní
Slavonii a r. 1546 darováno bylo chorv. bánu
Zrinskému, počalo v tomto období pose k zaladskému komitátu - a tedy
k Uhrám -,
Jiří Zrinský, vnuk Mikuchtěje se státi vrchním županem zakrále k tomu, aby Mezimuři
k zaladskému komitátu. Ze
náleželo ke Slavonii, o tom
34,1715:
Od r. 1848
"".... ,·"pnn znova s
Uhrám.
eka vráceno bylo Marií Terezií
Reskriptem ze 23. dub.
pak vydána pravidla o správě
nazvána »odděleným, ke koruně
připojeným údem«, Maďaři, odvose na reskript z r. 1779, tvrdí, že prvá
disposice královnina z r. 1776 byla jím zrušena, a prohlašují Rjeku za zvláštní území
Uherské koruny vyňaté z Chorvatska. Separatum corpus tvořila však Rjeka naproti
Bakru, nikoli naproti Chorvatsku. R, 1807
(zák. čl. 4) byla Rjeka mimo to ještě i uher·
ským sněmem inkorporována, což vyloženo na
nejbliŽŠÍm sněmě chorvatském (čl. 8 z r.1808)
tak, že Rjeka pokládá se za část Chorvatska,
a proto uděleno zástupcům Rjeky místo a
hlas v chorv. sněmovně. Od r. 1808 byla
tedy Rjeka - s přestávkou, kdy nenáležela
ke koruně Uherské - zastoupena nejen na
sněmě uherském, nýbrž i na chorvatském.
Po míru Vídeňském (1809) dostala se Napoleonovi a náležela k provinciím illyrským,

z nichž r. 1816 po jich získání utvořil cÍs.
František I. království lllyrské. Rjeka s částí
Chorvatska byla takto odcizena koruně Uherské až do r. 1822, Po novém připojení
vstaly o ni nové spory mezi Uhrami a
vatskem, jež
prozatímně
65.
uhersko-chorv. ~7yrovnání z r. 1868, podle
něhož Rjeka jest zvláštní částí Uherské koruny.
2. Obyvatelstvo. K pestré národní směsi
v zemích koruny sv. Stěpána
v předešlém období nový
Kdežto však ostatní národnosti uherské nehledíc ke třem politickým národům sedmihradským - postrádají zvláštní organisace
samosprávné, Srbové zabezpečuji si od konce
XVII. stol. s počátku privilegiemi a pak zákonem národní autonomii, která má býti dovršena i zvláštním srbským územím,
vodstvím« (vojvodinou). Tyto snahy
zeny jsou však příznivým výsledkem
po r, 1848.
Srbové stěhovali se do zemí
již za krále Ludvíka I. a
za Sigmunda i
zději, ve větším množství však teprv od
letí XVI. Hlavně ze srbských uskoků (pribegu, predavců), zvaných též »Vlachy«, utvořena byla (Horno )slavonská Vojenská Hranice. V nej větších proudech stěhovali se však
srbští uprchlíci do Uher a Srěmu na sklonku
XVII. stol. za 161eté války turecké
až
1699). Pečský patriarcha Arsenij
obávaje se pomsty Turků, proti nimž
se Srbové s vojskem Leopolda
r. 1690 přes Dunaj a Sávu na
srbských (bez mála půl millionu
ze Starého Srbska, Bosny, Albanie
lachie. Novým přistěhovalcům ""Ir"",,,,,,,,,>
dílem mezi Sávou a Drávou v
Malé
ve
Báčce, v krajině
podél Tisy a
dílem v .l.">-'-Jllláll!v,
díně a Sv. Ondřeji.
11. pros. 1690
pold vydal Srbům protekční patent, v němž
jim zaručil náboženské i jiné svobody, hlavně
svobodné vyznávání víry, volbu arcibiskupa
a vojvody. Místo uvězněného vojvody a despota Jiřího Brankoviée dovoleno však Srbům,
aby si zvolili místovojvodu
Rasciae
militiae) Jana Monasterlyho. Pat. ze 20.
1691 Leopold 1. obnovil
Srbů,
byly vydány v předpokladu,
pokládaní posud za hosti, vráti se někdy zase
na Balkán. Brzo
však Srbové nuceni pomýšleti aspoň na provisorní usazení. Z vojenských důvodů usazeni
mezi
Dunajem a Tisou, na poli
a ve
panovníkem,
Slavonii, a zárovel1
ut gens Rasciana... solummodo S. C. R.
Majestati subjecta, ab omni vero alia dependentia tam comitatum quam dominorum terrestrium exemta maneat. Dne 4. bř. 1695
dáno nové potvrzení srbských svobod.
míru Karloveckém vykázána byla Srbům uherským sídla trvalá, a to v nově zřizované
Tissko·márušské Vojenské Hranici. Po míru
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sněmovně) Maďaři usilovali o to;
maďarština stala se úředním jazykem

dolní

v Chorvatsku a Slavonsku. Po zakročení
Chorvatův u krále neudělena sněmovnímu
usnesení ohledně Chorvatů sankce, a to ani
po opětném naléhání Maďarův, Na sněmě
uherském r. 1844 (čl. 2. § 3) však usneseno,
že ablegáti l'připojených částí" (chorvatští
postanci) mohou v tom případě, kdyby nebyli zběhlí v maďarštině, ještě po šest nejbližších let h1asovati i latinsky. Kromě toho
nařízeno, aby maďarskému jazyku bylo vyučováno jako řádnému předmětu na akademii
a gymnasiích chorvatsko-slavonských. Ještě
dále pokročily zákony z 1". 1848. Zák. čl. 5.
a 16. maďarština prohlášena za výhradný jazyk nejen sněmu,
i komitátních kongregací. l\lezi Chorvatskem a Maďary došlo
k boH. Na chorv. sněmě dne 5. čna 1848

usnešeno ve čl. lL, že úředním jazykem ve
veškerém ži\Totě veřejném bez výjimky jest
v trojjediném království jazyk národní.
Kdežto různost národnostní a jazyková celkem neoddalovaJa od sebe příslušníky jednotlivých národnosti, rozštěpilo se obyvatelstvo podle náboženských vyznáni. Již
na sklonku vlády Ludvíka II. počalo se šířiti
v Uhrách učení Lutherovo. Za Ferdinanda 1.
konán byl r. 1544 v Erdodu (v szatmárské
stolici) dokonce prvý církevní sněm evangea r. 1545 obdrželo augšpurské vyznání
v Prešově první své zřízeni. Ani Ferdinand I.
ani Maximilián církve evangelické nepronásledovali, a tak se stalo, že za Maximiliána byla většina stavů již protestantská.
K 1utheránum přibyli helveti, jejichž vyznání
přijato r. 1567 na sněmě debrecínském.
Vyznáni augšpurskému zůstali od té doby
věrni jen Slováci a Němci; Maďaři přidrželi
se skoro vesměs kalvinismu. Na počátku
X Vll. stol.
se pronásledování uhera bylo předmětem stížnosti na sněmě r. 1604, Rudolf II. nejen že
nic neučinil k upokojení
o své
připojil k zákonným
na do·
!měmě přijatým ještě jeden (22.),
v němž obnovuje zákony vydané v zájmu
katoJ. náboženství sv. Stěpánem i jinými
katol. králi. Pronásledovaných evangelíkův
ujal se Bocskai. Došlo k Vídeňskému míru
{ze 23. čna
v němž uznána svoboda
obojího protestantského vyznáni bez újmy
katolického náboženstvL Bez této poslední
kiausule byl Vídeňský mír inartikulován
r. 1608 (v t. iv. článcích předkorunovacích)
a stal se základem uherské náboženské svobody. Za Ferdinanda II. byli však protestanté
uherští znova pronásledováni. Jako obránce
jejich a ústavních svobod vůbec povstal
sedmihradský kníže Bethlen. Mírem v Mikulově z 31. pros. 1621 nedlouho po potření českého protestantismu na Bílé Hoře Ferdinand II. zaručil Uhrům opětně náboženskou (i politickou) svobodu, s klausuli ~bez
újmy katolického náboženství", ale pronásledováni protestantů nepřestalo. Nové povstání
pod sedmihradským knÍž. Rákóczym vedlo

r. 1645 k míru Lineckému, inartikulovanému
na sněmě r.1647. Náboženská svoboda přiznána
tím nejen šlechtě, nýbrž i měšťanům a sedlákům. Stížnosti náboženské zároveň odkázány
napříště před komitátní kongregace, Za Leopolda 1. protestanté uherští vydáni útiskům
mnohem větším než dříve. Když r. 1662 stě
žovali si na sněmě, odbyti poukazem, že stížnosti takové náležejí před komitáty. Vesse·
lényiovské spiknutí mělo smutnou dohru
pro protestanty, kteří pokládáni za jeho pů
vodce a krutě pronásledováni. V Prešpurce
zřízeno r. 1671
jehož
hlavním úkolem
protestantských
n~možným býti učiněno trvání protestantismu v Uhrách. R.1679 byl protestantismus
v Uhrách skoro již ztracen. Evangelíkům od~
ňato do té
na 800 chrámů, tak že
málokde služby evangelické mohly býti
nány. Nové povstání T okolyovo protestantům jen málo prospělo. Sněm z r. 168t (čl.
25. a 26.) nestál na stanovisku dřívějších
kardinálních zákonů z r. 1608 a 1647, Obnovena klausule Vídeňského míru ~bez újmy
římsko·katoL význání.t, svoboda konfesse sedlákův učiněna závislou na uznání pozemkové
vrchnosti a v příčině ostatního protestantského obyvatelstva obmezeno konání bohoslužeb jen na nčkterá místa. Ztracené
nebyly evangelíkům vráceny, Pouze ty,
posud měli,
jim ponechány, a v těch
komitátech,
všech chrámů pozbyli, dovoleno jim vystavěti nové - zpravidla
ve dvou místech v komitátě (chrámy
lové, t. j. zákonným artikulem 26. z
povolené). R. 168'7 gen. Carafa dal po
kráte v Prešově vražditi
šlechtice za účast na
ském
prešovské«, eperjesi
Zák.
z r. 1687 ponechány byly »z
10sti
čl. 25. a 26. z r. 1681 »ještě
novou stížnost evanz r. 1688 odpověděl král teprv po
letech, že mimo chrámy artikulové
evangelické
boží jinde konati se nesmějí, a tam že evangelíci kněžím katolickým jsou podřízeni. Za povstání !{á.kó~Z1J'O'l
ského protestanté získali některé
ale r, 1709 zase jich
V míru
márském r.1711 slíbeno evangelíkům, že zákony o svobodném vyznávání náboženství
budou zachovávány; na sněmě r. 1715 pak
usneseno, aby ponechány
v platnosti
zákony z let 1681 a 1687. R,
Karel III.
vydal resoluci, jež spočívala na rozhodnutí
Leopoldově z 1'. 1691. Krátce před tím (1729)
\Istanoveno,
všichni -- i evangelici
kteří zastávají
zemský úřad, ~"7Ilrr"",li
přísahu k Panně
a všem svatým, pročež evangelíkům přístup k úřadům zamezen.
Teprve tolerančním patentem Josefa II.
z r. 1781 zjednána byla evangelíkům i v Uhrách
jistá svoboda, avšak práv poskytnutých mírem
Vídeňským a Lineckým přece nenabyli. Tuto
plnou svobodu obdržela církev evangelická
v Uhrách za Leopolda 11., zák. čl. 26, z r. 1791.
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povoiených na vojsko užil jinak, tak že vojsko pak počalo loupiti. Sněm r. 1602 odpiral daň, nestane-li se ihned náprava stížností, a r.1603 vyhrožoval i branným odporem. Utiskování
rozmnožilo řadu
a
r. 1604 král o své újmě
vložil do sněm, dekretu čl. 22., vypukla revedením Bocskaie, který nejen
:Sed0111tlradsl{é knížetství, nýbrž při
mel dvůr k Vídeňskému míru (1606), v němž
obnovena ústava a uznána nábož. svoboda.
Plnění Vídeňského míru mělo pojištěno býti
způsobem, jednak garantováním stavův uherských, českých, moravských ara·
kouských (garanční listiny vyměněny prostřednictvím arcikn. Matiáše ve Vídni), jednak sněmovní inartikulací. Tato provedena
r. 1608, ve kterém zároveň stavové uherští,
rakouští a moravští llzavřeli konfederaci
k hájení míru Vídeňského a Žitvatorockého.
to prvý př!J)ad ústavních styků mezi
jednotlivých státu habsburských, Na
garanční listiny stavů
resp. federaci
z r.
odvolávali se
mnohokráte ještě
(1618, 1622, 1638, 1659, ba ještě
pamatovali v návrhu nového
imm~;uračJníhlO diplomu, předloženého Leoa Literae Bohemorum Hungaobsaženy v Corpus juris
byvše minulosti, Uhři
zaručiti v t. zv. článcích
z r. 1608 nejen Vídeňský
ústavní svobody a
"''',nnn(1,n protest. vyznání,
a svolení stavů nemůže
:&ačíti válku a nemůže přiváděti do země cizí
3. úřad palatinův nesmí
neobnež rok, a kdyby
nesvolal
sněm k volbě palatinově, má jej svolati nejv.
sudí nebo
tavernik
děje
že král
2
a 2 prot",,,j-':a,hr
si
zůstati v zemi a
strážců
5. bude
thesa urari us,
na komoře d Ilorské a
nemohou držeti nemovitosti, 10. obse úplně moc uherské kanceláře a
12. německé
zemské
bude co ""Pl' (11"'UP ,TU'tTPripn
ze země,
na čem se usnese
jako
zákoně a dá tomu formu zák. článku, to
král povhlen
18. král má sív zemi, a
se to nemohlo státi,
bude palatin s
mocí spravovati
zemi. - Ale ani
nedbal ústavy, a proto
sněmich r. 1609 a 1613 nové stížFerdinandovi II. před
v pravém slova smysle
(conditiones), jež obsaustanovení předkorunovacích
článků z r. 1608. Byl to prvý korunovací
diplom po bitvě u Moháče. (Nevydal ho ani
Ferdinand 1. ani jeho nástupci.) Od té doby
bylo stálým pravidlem, že králové mimo korunovací přísahu vydávali i inaugurační diKdyZtaké Ferdinand vládl protiústavně,

vznikla nová revoluce na obranu ústavy pod
vedením kníže Bethlena. Skončila se r. 1621
mírem Mikulovským, pojišťujícím náboženskou politickou svobodu. Nová příležitost
k potvrzení ústavy 1)askytla se r. 1625, kdyžFerdinand žádal, aby syn jeho byl příjat a
korunován za krále. Za Ferdinanda III. našel
si dvůr jisté odůvodnění pro neústavní
Hlásáno, že třeba činiti rozdíl mezi zákony
dobrovolně přijatými a vynucenými. Absolutismus a rekato1isace vyvolaly třetí revoluci, vedenou sedmihradským knÍž. Rákóczym a ~končenou Lineckým mírem z r.1645 t
inartikulovaným r. 1647. Stará ústavní
byla tu znova potvrzena, a mezi jiným sta",
noveno, že sněmy mají svolávány býti nejdéle po třech letech, čehož však nedbáno~
Teprve když náhle zemřel Ferdinand IV. a:
bylo třeba korunovati Leopolda, svolán sněm
r. 1655, na němž k naléhání stavů zvolen
také palatin. Sotva však stavové předložili
politické stížnosti, byl sněm rozpuštěn, Za
481eté vlády Leopolda I. činěny byly opětné
zavésti v Uhrách absolutismus nejen
-f.,l,·t;,.·lr",
i zákonný, o který usiloval
II. Ústa va uherská měla
Král dobře si byl vědom,
absolutismus pouze faktický dynastii nepostačL Bylt nezákonný a národ stále se mohl
odvolávati na svá ústavní práva; slavnostním
způsobem opětovně zaručovaná. V prvých
6 letech
držel se aspoň vnější formy
však ujednal r. 1664 Vašvárskýzřejmě protl~

zemskými na
ujednal
aby měl
a :.Uhři
Ce!;K\rCn kalhotc. Došl0'
Spiklenci po
popraveni a ústava
h",tn'"l'''t.·., VácI. Eusebia z Lobpr:inc:ipu zrušena. Po novém povstání
ústava
a velmistr Něm,.
jmqlOván plnomocným
v zemi. Uspěchy nové revozarazily krále. Na SOlTl"ClnZ r. 1681 obnovil ústavu a obuprázdněný od r. 1667, Vítěz-
kteří začali r. 1683 vésti
a zejména
konečně krále
prešovskéc
konanému r.
měl právo jednati s
zbraněmi dobytou, žádal, aby
sněm uznal dědičnost trůnu, vzdal se práva,
branného odporu
na změnu:
oněch základních
se.příčí zdravému rozumu a
moci. Ustava měla
tedy změněna býti způsobem legálním, ni~
koli jednostranně králem, nýbrž se svolením
sněmu. Stavové vyslovili souhlas a redigova1r.
nový inaugurační diplom, který se :otal základem všech pozdějších inaug, diplomův a
obsahuje veledůležitou klausuli, jež činila
vlastně veškeru ústavu pochybnou. Král slie
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buje totiž zachovávati všechny zemské zákony a všechna zákonná práva zemsk)'ch
obyvatelů tak, jak se navzájem dohodu o u krá 1 a zem š t í s t a v o v é oje j i ch
s mys 1e. Nový korunovací diplom lišil se
<,edIe nové klausule od inaug. listiny Ferdinanda II. ještě tím, že neobsahoval některých
důležitých věcí, jako zaručení nábož. svobody
podle míru Vídeňského (a Lineckého), ustanovení o tom, že uherské věci budou vedeny prostřednictvím uherských radův, že
bude zachován úřad palatinův a bánův atd.
Zák. čl. 1., 2. a 4. z r. 1687
býti jen
2:ákladem ústavy, která podrobně měla teprv
úýti vypracována. Král žádal, aby byla zří
'tena kommisse ke změně zemského zákonodári:>tví a správy v duchu dědičného království, ale stavové návrh ten
Král
provedení svého plánu jen
R. 1689
několik svých důvěrníkův,
návrh na změnu ústavy. Z UC!\.Ullh.á
projektů přijat návrh německé kommisse, jejímž předním členem byl rábský biskup Kolonič. Hlavní
tohoto »zařízení králov: »upokojiti Uhry, učiství Uherského«
pro krále výnosnějšími (bylo vypočteno,
~e správa Uher stojí krále ročně půl mill. zL,
kdežto příjmy zemské činí jen 60.000 zl.) a
-osvoboditi je od kadřstvÍ.« Mezi jiným
-šlechta měla platiti daň tak, jako ostatní obyvatelstvo, a území dobyté na Turcích mělo
býti zpeněženo jednak tím, že půda vrácená
šlechticům, kteří dokázali svá práva k ní,
měla býti vykoupena, jednak i kolonisací, při
níž měla dána býti přednost německému lidu
katolickému. O přidělování nově získané půdy
rozhodovati měla t. zv. commissio neoacqui~tica. R, 1696 král pozval do Vídně několik
círk. i světských pánův, aby návrh změny
přijat. Po námitkách biskupa Székrál na přijetí navrhovaných změn
sice nenaléhal, ale 1".1698 znova se
vrátil k svému
Tentokráte povolal do
Vídně mnoho
i světsk)'ch
a kromě toho i zástupce komitátův a měst.
ani tu nemohl dosíci přijetí svých návrátil se k jednáni absolutistickému.
V manifestě z 24. pros 1698 prohlašoval sice,
:že nechce rušiti ústavu, nýbrž jen učiniti
možnou obranu země, a proto nařídil všeobecné zdanění stavův, avšak ve skutečnosti
to porušení ústavy. Konce nové ústavní
revoluce, vedené Frant. Rákóczym, Leopold
ani syn jeho Josef 1. již se nedočkal. Povstalci shledávali dostatečnou záruku plnění
ústavy nejen v obnoveni Sedmihradského
knížetství, nýbrž hlavně v garantováni cizích
států, Konečně byli však nuceni ze svých
požadavků velmi mnoho sleviti. V míru Szatmárském z r. 1711 došlo ke smín~ mezi dynastií (Karlem III.) a národem. Ustava obnovena byla na sněmě r. 1715, na němž zavedeno také stálé placené (žoldnéřské) vojsko, Ačkoli sněm dal do rukou krále moc
nad vojskem, vyhradil si přece právo povolovati k vydržování vojska daň. Ještě skvě
lejším způsobem byla obnovena uherská

ústava a vlastně teprve dovršena
r. 1723, když běželo o přijetí
sankce od uherských stavů. Po
a ještě více ve stol. XVII.
určité formy. Obě strany,
i
jako by se zrovna snažily o to by
livé otázky nebyly jasně rozřeš~ny
ústava mohla se vykládati, jak se' to
hodí. A kromě toho nepřetržitá řada
ních revolucí nedovolovala,
se
vyřídily ústavní spory. Za to, že
uherští rozšířili r. 1723 dědičnost
ženské potomstvo habsburské,
byla ústava zák, čl. 3. z r. 1723.
r. 1723 úřady uherské byly řádně UT!!anlll'lj"}vány. Zřízena místodržitelská rada
98, 102), organisována nově uh. dv. Kancelátř
zvětšena váha uherské komory
upraveno soudnictví rozdělením
na t. zv. tabuli sedmipanskou a tabuli
lovskou a zřízením čtyř tabulí
(1723; 25, 26, 30, 31) atd. Ale ani Karel
mnoho uherské ústavy. V 1. 1715-22
1729-40 nesvolával sněmů, ani
r. 1735 uprázdnil úřad palatinův. Mir
revacký ujednal bez spolupůsobení
uherských, území dobyté na Turcích
neinkorporoval. Podobně jako rozuměl
pold svým způsobem zákonu mIu vícímu
dičné král. moci, tak Karel III. i jeho
cové vykládali si ustanovení pragm .
o držení uherských a dědičných zemí
visibiliter et inseparabiliter«, jako
právo k zavedení společné
k sloučení jich. Když nastoupila
stavové chtěli změniti inaugurační
vložiti do něho j že
nebudou
vány na způsob
zemí, Jme
Bylo by bezmála došlo k roztržce mezi
lovnou a
ale konečné ~"'nA"~;~a
lila
od

komory, o vyřJzovam
Uhrův atd.). Přes tf) však
chytrým způsobem, zejména
táním magnátů ke dvoru, obcházeti
zákony, aniž vzbudila odpor Když na
r. 1751 stavové nechtěli povolitI dařl
dané výši, nesvolávala sněmy až do r,
kdy měla býti »upravena slechtická
rekce«, resp. místo ní zavedena
daň šlechty, o niž usiloval již LC;VlJU'U
něvadž i tentokráte stavové byli npno'vol:rrL
I1ekonaJa až do své smrti žádných ::óIH::allU1I.
Uřad palatinů v, uprázdněný r. 1765,
trvale neobsazen. Josef II. neuznával samOstatnosti Uher ani" stavovských
vládl absolutně a centralisticky.
býti křivopřísežným, nedal se ~ ... "",r"7",ti
(»král s kloboukem«), aby nemusil
na zákony, jejichž zrušení pokládal za
úkol svého života. Absolutně vedl si
od r. 1784, Dal odvézti uh. korunu do Vídně,
nařídil německé úřadování, sčítání lidu
účelem vojenským), měl-ení půdy (k

sněmů nesvolával ~td. ~dyžk' kl~i-

celkem

ústavně obm~ze!lá.

některá práova res~rva!nl,

K,rfávlkionávan
tomu

roti J' eho neustavnlm ro, um bez spolupusobem sner;lU ..
P
' r. 1786 . . Take 'on. důležitější práva !yk::m.avah
zapovev d e1 Je
K neobo zrušení šlechtické
ldm~unKlto)_ účaster;stvl stav~ (~Ul a
náleže1a
,
"
v
ano
a uložil r.1788 o sve ujme
cl 'dějíce mezenym reserv~tmrn
,'lk
U)' ednávati
'ména tato prava:
va D.,..
.
,
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Turky zapoca
Kdv ž p~k vypukla Sl a,lt'YJ'e J'me'nov'ati důstojníky, stanovItI dlSII
'b'
dVl
štvalo
~b'y se
trdn habsbursko- avesl
lokaci vojska a způsob jeho vyz rOJe, u e 0francouzska revoluhce, v
Josef II. odvolal
vati úřady (ar ci ),en 'Yhr,~m a narr:noze
~l-~.i,..",\7'\T na
o rozen.
y'
nařízení, ale krátce otom šlechticům) - VYJl~aJl~ ur~d palatm~ a
_ v konavat1 nep. soudm :noc
sva
kongregace souhl~sne pr~.
dl t ~'n pone- koruny ! y,
zákonnsch souduv a ve
hlašovaly, že dynastie propam'asa~~c~ Leo- prostlřed?~c~fim) udělovati šlechtictví a, I;fÍvi,
'.,
O) v konávatI cetno
vadž por~šil~ ~tapo;e;;l~r~~lební pod~ínky, smys e za o
(nikoli protl zakonum ")h . 'ho krále
pol~ovll . pr~ ,.oz~n obnoveno právo bran- legia
,
, 1'vající z vlastnostI u erSKe
.
v lllchz meZI Jmym
'za'n o každého roku prav~ vy P ~l
Vtolského (právO jmenova!:
k o zava
'h
d
oru
vOJs
f
]akozto
~r~
~
~P,os
ráva)
atd.
Král
mel
ne o o ,P
1 ,
král uznati měl kon e·
p jež spravoval n~'pfisa~atl, na ustavu,
s Čechy atd. Král ~ato!. pl aelat)' 1
deracl Ujednanou Lv 1?08,
e fi' al ale 1 sve
v
zvláštních úřadu.
arci nový inaugburacr;tl, dúlsPtlaO,:Uu nV~ llá~cích obmezene
náleželo králi
'1
1791 o nOVl 1
".
,
odročovati a rozmUSl v r.
ustanovuje: 1. nov~ V oboru
usneneh;>
dáti korunovatI
m~ ~e do ,
3.) i 2. zákono:
a ztv;dltl zerl!~k~ .
a sněmu společne
dáma ~oc na.e~l Jen
mocí ediktůva
o
a nesml
vladnuto"p ,
d (Vl
nanzelll a po . c,' v'
3 letech a, je-li třeb~l 1 dn~~
(Vl 13)' 4 zadný ClZl
svolan snem c.
., : (Vl 16)'
,
Uhrům vnUCo van c.
.,
n::n
povolována jen od sněmu!,e
sněm nemá žád~á
zavsa~
a 19 ). Nejdůležitější
, t kto' Hungaria cum partlbus
z~~ :~ g ~ u m ~ í ~ e rum et relate
totam legalem regimmlS, form~m
e e nldectis
aut ptpul?
ens,
.
habens conS lobnoxium, sed propr~am.
nt i a met c o n Stl tu t U? n ~ m,
~
coronato haeredltano r~ge. b
a.
.,
us et consuetudlnl ~s,
proprlls
normam aliarum pro v1n r.
non ve:t;.o
t ubernandum.,
.
dar um re
e, gv
11 z r 1741
»uznan a
~
v
MaXlZák čl. 3. :t r. 1723, zak. cl. 8. oa .
'k . _
čL 2. z r. 1072, ze
k '1
to 10 zák čl. z r. 1791 zustaly pa bzať
aby
jeho
za ra e
a t en
.
'"
t
ž do r. 1848, Y
olbě
'
kladem uherske us a vy a
faktický ab.
v stmsaci
arClza F~antiška 1. Z~fo~hých
a obětech
za J~:á1~u »z v o 1e ~ a prohlášen«.
dařilo se uherským staza krále »z v o le
SolUtlS,?US. p~ h
na krVI 1 s~a~~lc'pO
žovanou ústavnost
v
naléhal na
vům zva~~r~.nJ~~ sJ~len~~~O doby, kdy ú:,tavní
ac I on znova se po~oušel o z:~
~r~v~z~~lzšJí~ena na
národh.)etSotlet~ ~~t~Vy~
dědičnosti !růnu · Rl' 162i) k a y
!
'h'
'k' jež po mno a s
v
dědicnos «, a e
stara, lstonc aj h ' v a jednak neohrože- snem
ýb v
skutečné
korunovíjel~ a b~la zac r~ne.n oda ráv svých stál~
.
n rz
Také tento
k~y~
nos t !, a neustupno,st~ nar i !ejvětších obětl \'ah v v
1646-47 běželo o koruno vam
dbaleho a pro us ,:-VU rVnými příznivými na sneme z
němě z r 1655 o kOm
schopného, jednak ~ roZ IC íval často ve Ferdinanda IV, a na s léhal n; »provolání'okolnostmi,. j~ž . .P~~~~ P[(~á.10vé \nažili se runování Leo1?oldv~
Dza r 1647 i zák. čL 2,
chvílích n~JkiltlfteJsác t t' do svých rukou králem, ~le ~ak'l c., . dob~ovolném z vol e?v í
sic~ po třl, st,a et os a ~usm se spokojit~ z r; 165v5 )asne mv uVlk~nečně k uznání dědlC
vesk~ru s,tatm ~oc, a1e no zlomiti přílišne kral<?ve. o Jak doslo v ké prvorozence ha~s:
jen t1m, ze se JIl? po a !,
branného od~ nostl trunu pro muzs
1687 a k uznam
hroty úsyavy: (zejmwa d}~~~ost trŮnu i pro \ b,!r~~é z~. Leopolda 1. r. ženské za Kar1aIU.
ponl) a ze s; vYffi;° 1 e, .. h zůstala tedy dedlcnostll pro
potomstvo zenske. Moc )ejlc
V
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na sněmě z r. 1722--23, o tom viz čl. R a- cel á ř do Vídně.
k o u sk o, str. 171 a 172. I po uznání
nost této
nosti trůnu zůstalo korunování, vydání in- král i ve věcech

dědič-

kanceláře

působila uh. dv .. k,apce l'ř
a
o
b hodnověrné
našich nomísto (locus credlbzlzs) .na zpudsf ve velikou
t ' v o Z'l Marie TereZIe upa a
. .
aru.
.,
dě rak .
mmlzávislost na taJne ra
do niž
sterstvě, statu~,
resp.
řijati ke sve vlastm
"
v
~d r. 1760 v závislost na st atm rade.
Na sněmě z r. 1723 byla
nisována (ve čL 97,
101 a
rada
boku, uai'~"'~'~..<~II ___,h"IT"
Nove
dikasterium
držitelskou

auguračního

diplomu a vykonání korunovaCÍ meckých a vydával i
nezbytnou podmínkou legální moci láře rakouské, v níž měl
panovníkovy (zák. čl. 2. z r. 1687). Proto ne- ského sekretáře, a když
korunovaný Josef II. neuznáván za krále a ská r. 1559 proměnila še v
'la
r. 1791 znova ustanoveno, že král její zvláštní (uherské)
1 nusí do šesti měsíců dáti se korunovati a kancléř.
Poněvadž
,tvrditi zemské svobody. Základem všech opiral se listům z
kanceláře,
posledních korunovacích diplomů stal se in- neobsadil po jeho smrti r. 1535
;auguračnÍ diplom stilisovaný r. 1687 za Leo- nýbrž rozdělil jej na úřady tři: na
polda n. (o klausuli do něho vložené viz místodržícího (locumtenens
str. 59 a). Králové zavazují se tu, že budou ského kapitána čili hejtmana
zachovávati všechny zemské svobody, vý- jenský) a místodržíciho palatinova
práva, zákony a
tak jak sel cumtenens palatinalis
propalatinus
() jejich smysle dohodne král se stavy na soudcovs16 funkce palatinovy). Dále'
že nedají korunu vyvézti ze
vedle
dva
a že ji dají v opatrování dvou korunních církevní a dva
a této
dobyté
k Uherské zemské
odevzdal zemskou správu.
• trážcu, že
že uznávají právo
aby po vy- byl rozdíl mezi palatinátem a
trunu mohli si z
Noví
svobodně
krále, a že každý nástupce leni sněmem, nýbrž dosazeni
listinu a vykoná ko- zastávali spíše zájmy královy než
n\." lota schválena
5. Politická správa (královská rada datečným
že za(1536: 48)
a kancelář, palatinát, místodržitelství). rady mUže býti
Podle uherské ústavy i podle svých slibů i šest šlechticů
1. vládnouti nad
uher-/ kurie.
byl r. 1542
skými jen pomocí domácích úřadův a úřed· držícím arcib. Várdai, sněm
n ík fi podle uherských záko nfl . Ve sku
os ti by 10
dáno 8 radfi (po 4 z praelá tfi v a
však
od samého
své vlády z nichž polovice by byla stále po
uživa ti v n
ch
ch, držícího (1542: 30). Z pano vn ikovy ka
VClíf'11;;~"'r'h a finančních) svých
byla do Uher stále vydávánanařfzení
své
žHzených
zákonná. Usnesl se tedy
r.
Rakou
str. 174 a
31.),
se tak nedálo, a
to
zcela
nesídlil v
pomohlo, ustanoveno zák.
33. z r.
a rádci
samí
Uherské
aby nchní županové a podžupanové
to v jeho moci jen
a
takových
krále a míst()dr'zíže nevynášely, nýbrž vyžadovaly mnoho dho, která se příčí
zákonům.
Král musil stále vydržovati nákladné tvrzuje tento zákon, král
že
a k tomu
mnoho
co by se nesrovnávalo s llsr:;nrClIL
L<11CZ,llU;:'ll vojenské
a finanční vedle zahrato, co
slušné
č eh o
veškeru jeho pozora
dodaltek
způsobem jednotpro země uherské přinášel,
poměru k výhodám plytěchto zemí. Oběti
ko<
někdy přece
se
dostati do své moci.
a stavovské výsady
za překážku svých
snah, a poněvadž v oboru zákonodárstvÍ
ústavu
rušiti nemohl, vedl si absolutně a centralisticky aspoň v exekutivě.
Velmi mu při tom prospívalo, že krátce před
volbou (na I'měmě konaném na jaře
r. 1526) odňata byla královské radě dřívější
veliká moc a dána byla jen králi. Tím zruš na byla
exekutivy jmenován zase jen král. mistodržící. V
stanovená r.1507 a
na ni
38. z r. 1569 Maximilián se
šího vlivu. Nesídle v Uhrách, Ferdi,.n and I. trvale bude užívati na svém
dvou
r. 1528 v
pod
ských
ve
palatinovým vládní sbor složený na
justice, práva svobod zemských.
" ........
bývalých král. rad, avšak již r. 1529
zdálo se, že
spravována bude nezá'iTis.le,,"
toto kollegium a
jeho
žíl do Preš- když místodržícím jmenován arcikn.
purka,
pak jako král. uherskou kan- Proto dána ve
3. a 8. z r. 1587 misto-
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~ady,
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dv. !{alD.l:t;!<l.l
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čili

1793 veškeren
kompetence
vnitřni správy
Vojenské
r. 1696 svou
r 1782 spojena
'zase oddělena.
a finanční byly
dv kanceláře vyloučeny.
ávaná větší
soudní ,!gen d a,. vy. k °kn'h
du r.měrou
1723,
zřízeiu sedmlpans e o sou(
'v I'n.
v neJ •
a šlechtických
, se Jen na
stane!)
Naproti tomu náležela
'a . V dotčených
arCl.
sprav
1 t 'věcech
aří
mohl král vydávati p a n~, n .:
. en . e' ím prostřednictvím a pOU~l val Jl
také J
svých
z ní privilegia, donacm a s
1
jmenovacl' 1<lS t y úředníkům
) K' obsazova
v toho
ni církevní beneficia atd.. rome

~ýkonu

reser,,:á~ních ')~~~ti~?é

stal se
místodržitelská
v záležitostech noliCleln.1C!1,

skt~h,

.,.,6rní!ClhC)S[HJ

a, nnaUl;llJ'''u
,
a stravovam
,
~me
)
a věci
buce.
v
Z komorm
správy její vylouceny. a
,
odstranil z místo drž. rady prael~ty
. ící o katolických a prot~stantsk~ch "'Dlrne:no
J h)
toto dikastenum r. 1,85
cech '
komor ou ale r. 1791
a
znoya
dv kanrady uvedeni. Je,št~ 1vl~e n~e~ako~ské' státní
celář upadla v zav!s os
B 10 tomu tak
radě uh. mÍstodrz. r~da, alatlnát zůstal nezvláště od f. 1~~;~d~~~!liké radě roz~odoval
obsazen a v m
ť Marie TereZIe. Před
saský kníže Albr~<;ht, z~ v hlavní slovo manním měl v zems e sprave Š v , • k palužel Marie Terezie František tepan]a o s
v
v
a castecne
.,

v

~a~e 'odděleny pr~el~ti

u~o
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Naposledy zval ještě Maximmán r.
když
a koa n s k Ý (tabula septemv.raii s) jakožto nejv. chtěl, aby syn jeho Rudolf byl
tribunál uherský pro všechny země runován za krále, z opatrnosti
šlechUherské (3. instance) a na krá 1o y- tice do Prešpurka. Komitáty však se vzeosobnímu účastenství všech šlechticův
1') k Ý
u dní d v ů r (tabula regia judiciaria)
na svém přání netrvaL Zák. čL 1.
~akožto soud odvolací (2. instance). Tabule
sedmipanská,jejímž praesidentem byl palatin, z r. 1608 i po kor.) bylo účastenství šlechtv
~
skládala se nejdříve z 15 a po rozmnožení na sněmích definitivně upraveno tím
počtu přísedících (zák. čl. 24 z r. 1741) z 19 bem, že jen magnáti účastnili se
přísedících
viz Se dmi pan s k á osobně, a to ve zvláštní macrnátské sně
tab
zasedal jen dvakráte m o vně (tabula superior, t. ~affnatum
kdežto nižší šlechta '
do roka. Tab
ia byla nejen odvo- tábla,
kóvetek~
lacím soudem v
i trestních věcech
sněcelé Uhry,
částečně
i soudem prvé
k nimž náležely
z
spory aviticítní,
o
zkou- m o v n v o l n í
sn. s t a v
mání krá!. vvsad a j.
Praesidentem král.
t. -sta'uum, t. nobilium, alsó
soudní tabuíe byl král. personal, jmenovaný
Ve
dolní zastoupeni
králem od r. 1765 (zák.
5.) ze stavu
í níiší praeláti a
Magnátská
tílského.
byli dva praeláti,
vyvinula se ze širší rady královské, která býmagnáti. vicepalatin, který v
vala svolávána
dní
vicejudex curiae,
a mívala na
(referenti),
význam. I v
radívala se
jmenova
králem a dva ustanovení (arcib.
Vidíme to již ve stol. XVI.
ostfih.); nicelkem tedy tabula regia skládala I
na
komory r. 1608 jest tedy ien
se ze 17
z nichž
9 muslÍo býti'
starého
Tato orgáni·
soud býti kompetentní. \sace
uherského potrvala v
Kromě toho bývalo několik přísedících až do r. 1848. Pozdější změny byly významu
(supec"umeradi). Mlsto a vo- jen
Tak poskytnuto r. 1625
tum
i král. fiskus (causarmu reg alium I
61.) zastoupeni v magnátské
directo ), avšak jen když
o spory, \ jednomu ablegátu chorvatskému.
v nichžr král byl žalobcem nebo žalovaným.
vzrostl, až se stal
nePro spory horní
byJ zvláštní referent. I pohodlným. Proto ustanoveno v zák.
17.
Zák.
25. z r. 1723 obnovena ustanovení \ z r. 1687, že
nkrál. svobodnvch
dosud nezachová
, aby zasedal tento tri- bez
nemá býti Íozmnožobunál neustále. vaná
Tabula regia
dfileíi- ván. R. 1681 nižší šlechta
tost i tím, že praesident její kráL personál \ králi stížnost, že dává voliti v komitátech
zárové praeside
dolní
po dvou
poslech, ale horní
ntem
a že
souditi též
s podáním stížnosti nesouhlasila.

vl~~ařd(~orregensl

coadministrator)
mlS o rz. rada zůstala v
.
do?y bY,la v Budíně, a tu 'í
.
vOJenske. Za Josefa II kJ
v
1 veCl
na 10 správních kra'fl"
y, ze.m~ .n,nclé1en::t
malí rozkazy v něktj " ~pr~vcl JejIch přijí
drž, rady v 'invch v~yc vecech od mÍstostřednict~ímJ dv kPnmol,?d panovníka (pro' ance are) Po srn t' J
se f a II . stavové chtT
b'
r 1 0e
qyla úplně nezávislá 1, a
uhyerská správa
Clenové místo drž
a zo povedna sněmu,
mem měli Přísah~:a~ykn,avrhyovaní králi sně
měl je zbaviti úřa~u·a ev snemu a ,král neLeopold II. však y 'd nez ces!ou zakonnou.
'
za ostem tem
'v d
'
h m zemsky'
nadvrc
pln
,ura
mlstodrí.
bděla
emm zakonův a vedl d
podřízenými úřady kom't 't ' . a ozor nad
6. F
za králI:
ved ~ac, vedle sebe dvojí finance'
mezené ene ktr~emfineobmezeně, druhé ob~
e , y n,ance ústa vnL Z král.
uUr",".lL'L.1J5'112.181.Uu~~~~TkJ"kthesc:uráře, Ferdizvem kr ál uh
k ,1 k 1 astermm
nád
.
ers a omora
ent tohoto .,finančního úřad~
cas král. thesaurářem
ale
t). držitel zemskér.o
s1u1
nebo praefect~~stCvuIPec~ k
ca~.e:ae praeses
k
,:'
nu omory c1h kOlmiorJ1Ích
o~~~rm}m (camerarii) bylo s .... "'-cu."',,
p
Jl vIce. Komorním radou
t 'Y
ník
regalium
ez
torovi. Král ~es emu komorplmu prokurá.
všech finanč~íc~m~IlaezY .uthetr,ska vedla správu
m ..
1 os 1 u h erských
k aN c s~rávu vojenské daně jež
r:anclm ústavním. Spravo'vala
runm a
.,
solní a
statky, řIdila
a vl d
vedla spravu celní a Dost{)\n1í
me aBl"
ozor nad,spo
ho
d a'fstvlm
'
měst
svob
.~; Jl P?d.řlzeny rozličné nižší finanční
er~ke, Jako komory horních měst
soln~ ~ třicátkové (celní) král k ~
admmlstrace k y. k'
,Iv,'
o
marošská teme y k' OSIC a, splsska, mara
úřad 'T M s~ a, zomborská, záhřebská
král:)' h a~:~ usilovali uherští stavové
V·

J

řízení

V'

i; aJhc~. ~

Přisedícími
personálově předsedal,
čtyři protonotáři

~~~;bau~~~~~~Ý~~

p~Sj~~n~a~sa{~m

příto

,
mno
přespočetných

volbě

nepřítomnosti
obyčejně několik
před
sněmem
sněmích směrodatný
čtyři přísedící
době sněmu
oddě
leně.
Rozděleni
sněmu dvě
aspoň
uzákoněním
obyčeje.

podstatě

podřízenějšího.
(čl.
časem značnč
počet
důležitých přiči

neběželo

sněmovně
Počet měst
šlechtě
čj.
měst
chtěla předložiti

zástupců

čt

jejich
vyzval, byl \ ského
do Uher zák.
20. z r.
jen v civilních sporech měst \ za
zvětšen počet
tavernikovskí . Spory trestnl náležely ve zenim sedmi nových biskupství a
maůV
druhé stolici ch
král. tabuli. Od soudu
indigenátu
cizí
tav,
možno jíti ještě výše k septemvie soké aristokracie. Zák. čl. 10. z r.
rátu.
s o udp e r s o n á I s k Ý
odvolací
do hornl
uherští
stolicí personálských
jen ve
ci pravoslavní praeláti.
vil ni ch; od vol ání tre st ni šla ro vn ke král. m o vn y vzrostl r. 1804
m nový ch bitabui. Z rozsudku soudu personálského ne- sku:)Ství, r. 1807
4.)
místa a
bylo již žádného dalšího opravného pro- vota rjeckému gubernátoru a novým
_ Zák.
31. z r. 1723 byly
Do dolní
4 d i str i k tn í tabule s o tl dní (v Kyseku, d. 28. a 29. z r. 1791 zástupci distriktu
Velikém
a
jež sou- mána (1azygo·Kumánfi) a hajdukfi a zák.
kdysi náležely
soudy 4. z r. 1807 dva poslové
di ly spory, k
protonotálské. Odvoláni šla ke král. tabuli.
m o v n y ma g n á t II
av
m y. Ve
nastaly za
ustanoveném zák. cL 10. z r. 1687
habsburských
Tak co
na pravo od pal a ti n a jakožto r a ese místa
již za Fer- s i den t a arcibiskupové
vp
dinanda I. snémy konati se na poli Rákoš- ský a jagerský,
a
ském a svolávány by\y do
do
diécésní biskupové, po nich his:knno
njch mlstnostl
do Prešpurka). Vy- titulní. pak praeláti
a to
mizely také hromadné
s
benediktinského kláštera Sv .• Martinského, veVeškeré šlechty. Ferdinand 1. žádá ve svolá- liký probošt
jakožto nástupce býv.
vora velkováradský proboš '
vacích listech zpravidla, aby komitáty vysi- vranského
po 2, 3 nebo 4 šlechticích (na I jakožto generální viká!
praemonstráti'
laly na
r. 1541 zvána šlechta ,cumulatim')" (jasovský zastával
tuto hodnost) ...
k

před

gnál udělením

měst

V

,

věcech

ěž

puštěni

m

středku.
Trnavě,

čl.
zřízeny genům.
Váradě Prešovč).
terě
před
Členy sně
Sně
sněmovnictví
řádku
důležité změny.
děli:
sněmování týče, přestaly
měst uzavře- Hčti

,S~:--avu daně
1~47

sněmovna

II

dv,;r~;rk:mk~mora ?~la, úřadem n~

potřeby d:~emem

města.

měla
sněmovny
sněmovních
měla
sněmovní
sněmovna
jich! by stavové se dopustili. -- Soud
. R. 1715 dáno v dolní sněmovně mlsto a
ve r i k o v s ký, složený z vyslanců 12 ta-I hlasu členům král. t.abule (čl. 8. § 3.) a
vernikovských měst, jež tavernik po své i (zák. čl.
dvěma zástupcům fádu

1

v XVII. a XVIII torIe nezavl~lym, Teprve
,
. s o . byla opetovn
neza vislost (1608'. 5 a.
uznana
1609: 21 e1622'
18
v
.
. 1
146,1655:11,1715'18
16'
avsakjenna
'-.:.
. ,
v·
,1741:14),
komora byla pap~~: Ve skutecnosti uherská
komoře (\1' po nzena vídeňské dvorské
.
lce o tom viz
Vl R
~
str. 178b-"SO)
,ve c. akousko
(contributio .ldi;a) vojenské
a volili si' s ' , ~1,:~.1 v,s~avové buď sami
voleni na s~ěm~y~er~~4~lhy pokladníky (tak
vovšti thesaurarii) ~n b [cl.12~.} 36.], staDaň
J
e o spo ecne s kralem
jiné
r.
na vojsko
běželo o vojsko ~v~prav~vana byla, pokud
a pokud běžel ema ~. a~ovskými thesauúředník (
o o yn~ ~otřeby dvora,
Podle PozdějIic~a~~;ar;!, VIZ cl. 9, z r. 1547).
~596: 18,1599: 17. 16~~.u3)(15?r 8, 1?',1~114,
Jenské daně svěřeno b J"'t'1 tmfem
e o osobam
vy blr~m vovo-

zřízen

čl.

sněmovně

čl.

sněmu

mčr

~irector),

zemezradě,

~

(nejčastějisněmy účastensvím

sněm

sedmi-

sněmy

počet

členům

snčmovny
Počet členův
zřízeni
(čl. udělenim
sněmovny připuštěni

rječti.

ostřihomský,
římskokatoličtí řeckokato
řádovi,

záhřebský

pře

•

řádu
obyčejně

:32
33
pok~dv trval řád paulánů, býval i generál řá~
dovy vclenen: sn~mov~~ ~agnátů -; po levé
stran~ p~Iatmoye sedel!: Judex curiae, chor~
v:::tvs~y ban, ?e]v, tavermk a po nich ostatní
ŤISStl barom podle anciennity, dále prešpurský.vrch~í žUI?an (hradský.h~jtman), dva
k.orun~~ stra.,zc,~v~, potom vrchU! župané, a
SIce dnve dedlcm a pak ostatní podle úřed~
ního stáří, a, kope,čnč magnáti neúřední
a meZI mml
prayoslavní biskupové,
legat chorvatský. Vedle
voleného ablegáta chorvatského
horní i

všechny ostatní
R. 1825 podařilo se
zástupci mést. Od
městům dohromady jejich prote~ty -, přiznávaly jedi?ý
(za trest, že
me,sta cnovala se lhostejně k vládnímu absolU~lsmu> Teprve r.1843 přiznáno bylo stavu
mes~s~emu v 16 hlas~. ~ovněž tak přiznávaly
komltaty vsem kapltolam jen jeden hlas.

Usnesení svá sdělovaly si sněmovny skrze předpisů od nejstarší doby až do novověku
zvláštní posly (své členy). Na čem se do- čili t. zv. Corpus juris hungarici
hodly, to bylo písemně redigováno a ve spo Prvé vydání, uspořádané biskupy
lečném sedění obou sněmoven (sessio mixta) Mossóczym (Rohošníkem) a Mik. Telegdim
veřejně přečteno, palatinem a primasem r. 1584, obsahuje zákonné předpisy až
podepsáno a králi po dvorském kurýru, po r. 1583. V XVII., XVIII. a XIX. stol.
případě deputací ze sněmovny oznámeno. CJH. mnohokráte vydáno, vždy s uSlles,enlml
Když se o věci vyslovila uh. dv. kancelář, sněm. až do poslední doby. Poslední
král oznamoval stavům své rozhodnutí, na- z r. 1902 sahá však jen do r. 1830.
čť~ct po případě obě sněmovny radily se znova v CJH. bylo Tripartitum počínajíc r. 1628
o>'ládaných změnách. Schválil-li usnesení uveřejňováno.
10. Komitáty a svobodné dis
knil, byla redigována definitivně ve formě
t. zv. zákonných článků (artikulů) a opět KomitátnÍ samospráva vyvinula se úplně
veřejně přečtena, palatinem a primasem pode- prve v době habsburské. Bylo to přirozeným
a poslána králi se žádostí za udělení následkem tehdejších neklidných poměrů.
sankce. Teprve potom publikována byla sně Za stálých válek s Turky a při nedostateč
movní usneseni jakožto decretum regni a ných prostředcích zemské správy panovala
odevzdána snělÍlOvním ablegátům, aby je v zemi značná nejistota. Poněvadž ke svolání
publikovali i v komitátech. - Od sněmu sněmů často nebylo ani času, spojovalo se
z r. 1790-91 (čl. 67.) stalo se obyčejem, že ná- mnohdy několik sousedních komitátů za úče
vrhy zákonů připravovaly zvláštní sněmovní lem sebeobrany a zejména svolání částečné
v Ý bor y (regnikolárni deputace). Byla-li zemské hotovosti (insurrectio particularis),
usneseni obou sněmoven (n u nt i a) sou- ba stávalo se, že šlechta jediného komitátu
svolána do zbraně. Vedle toho
hlasná, sepisována byla ve společném sedění musila
repraesentace k panovníkovi a na jejím komitáty musily se starati o sebrání vojenzákladě došlo pak způsobem právě uvede- ské daně, o plněni robot ve prospěch
ným k sněmovním artikulům. Ve společných ska a o rychlé a přesné provádění
"chůzích četly se také panovníkovy propo- sněmovních usnesení, což bylo nemalým obsice, reskripty a odpovědi, konaly se volby tížením šlechtického i nešlechtického
palatina a dvou strážců koruny, byly podá- vatelstva komitátního. V době těchto
kých břemen vyvinula se také značná práva
vány zprávy o pracích regnik. deputací.
Do působnosti sněmův uh. náleželo: do komitátních sjezdů (kongregací). Slechta shro·
r. 1687 přijímání, resp. volba krále, od té mážděná na těchto sjezdech vykonávala prodoby pak jen korunování krále, volba pala- střednictvím svých ablegátu
vliv na
tina ze 4 osob kandidovaných králem, volba zákonodárství a kromě toho
korunních strážců, udílení indigenátu veřejnou správu tím, že proti
šlechticům, inartikulováni kL svob. nařízením vlády remonstrovala, po
měst, povolování vojenské daně a zemské plnění jich odpírala, mohouc se nr'l... "l-',."",f-;
hotovosti, po zavedení rekrutýrky i povolo- na zmíněný již zák. čl. 33. z r. 1545.
vání branců, spolupůsobení při vydáváni zá- kde ještě zbyl z dřívější
aj. Vedle účastenství v moci zákono- i nešlechtici se účastnili komiltát:ních
náleželo k nejdůležitějším právům
a XVII. stol.
sněmu povolovati resp. nepovolovati vojenhlavně zárno:žni
skou daň ukládanou podle dvorů (portae) cas a
aby mohli docházeti na komit.
městům a sedlákům. Slechta dovedla si kongregace. Zvána byla na ně sice i města
berní immunitu přes opětovné po- jakožto konektivní šlechtické osoby, avšak
panovníků zavésti všeobecné zdaněni význam jejich naproti šlechticům byl malý.
obyvatelstva, a to způsobem absolutistickým Takovýmto způsobem komitá ty proměnily se
(beze sněmu). - Sněmy svolávány měly býti v obce výhradně šlechtické i tam, kde tak
zák. čl. 3. (§ 4.) z r. 1563 každý rok, dříve nebylo. Veliká změna stala se i s úřed
nebylo možno, aspoň vždy ve dvou nictvem komitátním. Podle někdejší zápodle zák. čl. 2. (§ 8.) z r. 1622 každý konné praxe vrchní župan ještě před
rok. To opakováno v usneseních sněm. stoupením úřadu přísahal králi. Za nepolk:oiifi
ve stol. XVII. a XVIII. a. platiti mělo až v době Ferdinandově přestali však
do
1848, ač králové pravidla toho se ne- župané konati úřední přísahu, chtějíce
a svolávali sněmy po dlouhých letech. volné ruce jak vůči králi tak vůči obyvaCo se
zákonodárné činnosti sněmův, telstvu. Král žádal na nich sice bezpodmíusilováno o sepsáni úplné sbírky zemského nečnou poslušnost buď ve jmenovacím listě
práva již od f. 1548 (čl. 21.). Návrh zv. Qua- nebo v úřední přísaze, když však .~~.~ ..• _..
dripartitum přes opětovné žádání sněmu viděly, že vrchní župané provádějí i
(1563: 30) nestal se však zákonem. Myšlenka, konná nařízení králova, žádaly, aby přísa
aby sepsán byl
zákoník, objevuje se hali před komit. kongregací a zavazovali se
ještě ve stol. XVII.
Poněvadž však k hájení zájmu komitátnÍch. Vrchní župa.
nebyla uskutečněna, nabylo Verboczyovo nové .pak pod záminkous že nechtějí uraTripartitum (v. t.) autority zákona. Sou- ziti žádnou stranu? nekonali vůbec úřední
kromou prací jest též sbírka uherských sně přísahy. Zák. čl. 38. z r. 1542 a 38. z f.
movních usnesení (dekretův) a zákonných zůstavovaly pochybnost o tom, kde se
y
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přísa~a. konati, ale konečně vrchní županové vaně egoistické šlechty uherské
povolIlI obecnému přání a konali přísahu
před komitátní šlechtou. V XVI. stol. změnil všechny pokusy, vO ?sta~ní ,reformy.
Organem usnaseClm, ]akymsi sněm'k
~e také poměr mezi vrchním županem a pod- byly
v komitátech obecné sj
"'11• em,
zupanem. Ješ~ě j~n krátký čas byl podžupan nerální k o
Cll
ve sn;ysl~ zák. cl. 2. z r. 1504 dosazován mážděnÍ
vrc~m~ zupa~e~ ve srozuměni s komitátní díl. ~d ko ngregaci p
?bCl, az konecne r. 1548 (čl. 70.) byl volen
gyulesek], k nimž se dostavovali v Hi::!.le!:l~l:,n".h
Jen komitátem (což potvrzeno zák. čl. 56. ppt~e?ách,
netrpících odkladu jen
~ r. 1723); vrchnímu županovi náleželo pak sldhcI bhzko střediska komitátní
Jen vprávo potvrditi zvoleného. Od té doby Konaly .se obyšejně 4krát do roka,
P?dzupan stal se hlavou komitátního úřed
mcty-a, kdežto vrchní župan zůstal vládním se,na mch o vsech politických a nOspC)déiř
skyc~ věc.ech ~omitátu, rozvrhovala se tam
or.~apem repraesentujícim krále a kontrost3itm (vojenska) daň na obce
IUJl;lm komitátní samosprávu, Příčinou této naklady ~o~itátní správy (n~
zm~ny nebyla jen snaha, aby komitátní budovy, s11mce, mosty atd.),
s.prava dostala se do rukou na vládě nezá- se t. zv. daň domestikální
vls1ý.c~, nýbrž i potřeba, aby v takových pfispí~ali i ose~láci, vydávala se
komltatech, kde, v d?bě habsburské přes zá- ZIch zakonu mlstnÍ statuta
~az z r. 1504 (zak. cl. 3.) znova se vyvinula sněmovních ablegátů (bez'
zupans~ví ~ědičná, avšak dědičný župan byl strany vrch. župana), dávaly se
z.~nep~azdnén, nemo.c~n, ,příliš stár nebo při sestavovaly se stížnosti a PGlst'uláltv
lIs mlad, vedl komltatm správu nějaký zá. tam i komitátní úřednictvo
Králové zfizova1i sice v takových
kandidování se strany
}H.'!"C.Ut;I.;H své úředníky (administrátory, gukongregace svolá val a na
eomites interimales), avšak stavové sedal vrchní župan nebo administrátor
podžupany, a to pak se stalo bylo=li jich, podžupan. Hlavou Korr:'l1ta,tni
době zrušení ústavy za Leo- sa;nosprávy byl prvý po
I. .(1673- 8 byI~ kO,mitáty ponechány, alzspárt), vedle něhož jako rii(lne:110
,Jen Jako organy mlstm správy zeměpan
rius) .byl ještě
podžupan "~"~''-'''''''''.''''LL \
s~e.
r. 1687 ?~novena jejich dřívější (s;<b~tztutus). ť.od1e poctu okresů (processus,
p'usobno~t, ale komltaty neměly moci, aby Jaras),. ~a nez byl komitát rozdělen byli
Jl vykon~val~. Nově upravují se komitátní v, ~omltatě 2, 3 nebo 4 slúžnÍ
noorgany zak. cl. 56.-58. z r. 1722-23 Vrchní bl/mm! s'{olgabirák) a podslúžnÍ,
oznaž~pan má trvale sídliti v komitátě . a každé
~ov~h v, okres~ vesn~ckým představeným natřl roky d.át ob.n?vo~ati, úře?nictvo (sedes řIz~n.l mlstodrzltelske rady a
vedli
restauratona), přI cemz ma pravo navrhovati politickou a policejní správu a
s
kandidáty, volba však náleží stavům komitát- n~m komitátr;.ín; p ř Ís ež ným p ř Ís e dí ci m
ním. Za .Karla III.
v
domáhaly se, (jurassor, t. J. J uratus aSlťssor, eskůdt)
volem
dva podzupani. Po vyd. zák. Kromě toho byl v každém komitátě
z r.
stalo se to obyčejem. Josef II. n~boo ně~oli~ fiškál ů ..(foúg.réstek) a podfišz 2. dub. 1785 komitátní organisaci změ- k~lu. (C;lugy~S'{~k), kten. bylI jednak
a rozdělil zemi podobně jako kdysi Leo- ny~m. zalob,'=li, ]edn,ak zast?pci Ghudých jal. na 10 krajů s krajskými hejtmany koz 1. sed~akuv, utlskovanych od vrchností.
kommisaři) v čele. Vrchní KontnbuCI vybIral generální
zuoan.ové spravovali nyní několik komitátů, (tr en: pért1tárnok) s opo"dřízenými
a
. J~deI} J~~o řádní županové, ostatní jako mml. I=!er~eptory. Dul~zi.tou osobo~ byl dále
admmlstraton nebo král. kommissaři. Pod. kO~ltat!ll n,otaf \~~hk Jako sekretař, jegyr.ť )
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župany jmenoval nyní panovník sám, ostatní a nekohk Vlcenotaru. Dohled nad činností
úřednici dosazováni byli král. kommissaři. uvedených i jiných kom, úředníku vykonával
Kongregace, jež podle tohoto nového naří vrchní č. hla vn í. žup~n
comes,
zeni ještě se připouštěly, zakázány úplně
povmnostl
nad
r. 1786. Komitátní organisaci změnil JosefIt,
kom. magistrát plnil nařízení
zamezil protesty komitátních konúřadů a
svým neústavním opatřením,
proměnil komitátní samosprávu
ve správu zeměpanskou. Doba královských
admini~trátorů vrátila se ještě za Františka I.
a Ferdmanda V. Ale i tuto nepříznivou dobu
p~~~k~ly komitáty, jako přečkaly všechny dřÍ
veJsl 5etné pokusy o zavedení absolutismu.
V bOJICh o ústavu dobyly si nemenších zásluh než uherské sněmy, ba staly se baštou
uhez:skéhO konstitučního života právě v těch
dobach, kdy sněmy svolávány nebyly, ač na
druhé straně byly zase ohniskem reakce.
O
zpátečnické, nevzdělané a svrchoo

7)

j

sněm;

b) partikulární kongregace konané
v každém ze tří distriktů za účelem projedná vání di striktních věd a volby distriktního
kapitána a jeho přísedících. Vrchním soudcem Jazygův a Kumánů byl palatin, který
v osobě vrchního kapitána zřizoval si svého
zástupce a mollJ mu ustanoviti i substituta.
Od vrchního kapitána šlo odvolání k palatinovi. Palatin kandidoval také úřednictvo, a
to centrální i distriktnÍ.
I distrikt šesti hajduckých měst měl své
generální kongregace, k nimž se dostavovali
hajdukové usazení v oněch městech, aby jednali o společných věcech, volili úřednictvo
distriktu a sněmovní ablegáty. Kongregace
svolával a na nich předsedal vrchní kapitán
jmenovaný králem, který byl, zároveň před
sedou distriktního soudu. Ufednictvo bylo
dvojí:
celý distrikt a pro jednotlivá
města.
soudu těchto měst šlo odvolání
k soudu distriktnímu, odtud ke král. tabuli.
11. Městská samospráva uherská nevykazuje mnoho odchylek od městské samosprávy v jiných státech. Orgány jejími jsou
vnitřní rada (be/so tanács, der innere Rath)
a
ší rada (hUso tanács, der a.ussere Rath,
die Genarmtschaft) čili volená obec (die erwa.hlte Gemeinde). Vnitřní rada skládala se
z purkmistra (polgármester)l městského soudce
(rychtáře, jobiró), kapitána čili městského
hejtmana (kapitány) a podle počtu obyvatelstva ze 4-12 radů čili senátorů (tanácsnokok). Purkmistr vedl politickou a hospodářskou správu v menšÍch věcech sám, v dů
ležitějších však jen společně s celou radou.
Městský hejtman měl na starosti policii a
exekutoval usnesení rady. Také městský
soudce podobně jako purkmistr musil ve
všech důležitějších sporech souditi jen s radou. Vnější rada, zastávající v městě totéž
místo
v komitátě kongregace, skládala
se
velikosti měst ze 36-125 měšťanův
a sama se doplňovala. Hlavní její činnost
záležela v každoroční volbě purkmistra, soudce
a ostatních městských orgánů vyjímajíc senátory, kteří byli voleni 'doživotně právě tak,
jako členové vnější rady; kromě toho podávala dobrá zdání v policejních a hospodářských věcech, schvalovala všechno, co se
týkalo privilejí, statkův, účtův a důchodů
městsk.'Ých a konečně volila i sněmovní ablegáty a dávala jim instrukce. Předseda její
slul přímluvčím (Vormund, tribunus plebis,
StÓSíóló). Podobně jako komitáty měla i města
četné úřednictvo.

12. Sta vové. I v tomto období setkáváme
se se čtyřmi politickými stavy, praeláty, pány,
a městy. P r a e 1á t i zůstali prvým stapřes to, že až do polovice XVII. stol.
šlechta
většinou protestantská. Jakožto
držitelé rozsáhlých statků poží vaH v zemi
týchž práv jako šlechta a měli vliv nejen na
sněmích, nýbrž i v exekutivě (u dvorských
i zemských úřadů). Pouze z praesidentství
dvorské komory uh. a z úřadu strážce koruny byli vyloučeni, a vrchní županstvÍ, jež
bývalo dříve v rukou biskupů, ziistalo od

konce XVII. stol. spojeno jen s 9 praelaturami. Primas uherský (arcibiskup ostřihom
ský) byl přední osobou v zemi. Podle zák.
čl. 15. z r. 1536 byla s jeho úřadem spojena
hodnost nejv. kancléře. On korunoval krále,
na sněmích míval první slovo, byl členem
král. mÍstodrž. rady a soudu sedmipanského,
dosazoval do král. tabule dva přísedící atd.
Také ostatní praeláti byli nejvlivnějšími osobami v zemi i u katolického dvora. Na beneficia byli dosazováni králem a papež je jen
potvrzoval. Kapitoly sídelních a koUegijních
(před r. 1777 existovavších) chrámů zároveň
s některými (za Josefa II. zrušenými) konventy (kláštery) měly velikou důležitost jakoHo archivy okolních šlechtických rodin.
Požívajíce důvěry národa (/oea eredibilia), spisovaly mimo to po způsobu našich notářů
soukromé právní listiny (smlouvy, poslední
pořízení, plné moci atd.) a vydávaly před
králem a soudy Mední svědectví. Josef U.
chtěl je zbaviti notářských funkcí, ale přes
to zůstaly hodnověrnými místy až do nové
doby. Za něho bylo zrušeno, jak
mnoho klášterův i v Uhrách.
Ve stavu panském nastaly nepatrné změny
mezi říšskými barony, větší však mezi magnáty neúředními. Vrchní župan temešský
přestal býti říšským baronem po pitvě u Moháče, poněvadž temešský komitát dostal se
do rukou Turků. Podle zák. čl. 10. z r, 1687
přestal pak počítati se k říš. baronům vrchní
župan (hradský hejtman) prešpurský, Za to
přibyl k nim podle zák. čL 6. z 1'. 1765 kapitán nově zřízené uherské tělesné stráže.
Za Habsburků (již za Ferdinanda 1.) udělo
váno bylo mnohým cizím rodinám uherské
magnátstvi. Poněvadž nastala obava, že noví
magnáti z vděčnosti ke králi budou na sně
mích hlasovati v duchu protiústavním, usneseno r. 1550 (zák, čl. 77.), aby král udílel
indigenát jen se svolením
a
v té době stavové nebyli shl,ornái~dé:nl,
si opatřil svolení uherských praelátů a magnátův, zasedajících v král. radě, a kdo takovým způsobem bude přijat za magnáta,
přísahal, že bt:dj poslouchati uherských
konův a hájiti zemských svobod, Přísaha
měla se pak vložiti do zvláštní knihy uh. dv.
kanceláře. Benátčané a Poláci byli podle zák.
čl. 32. z r. 1486 vyloučeni z nabývání statků
v Uhrách, a tedy i z indigenátu, což trvalo
až do r. 1827. Později žádala se za uděleni
índigenátu zvláštní taxa (1687 : 26) pro zemskou pokladnu (cassa regnicolaris) a mimo to
(1604: 19) inartikulace, t. j. zápis do sněmov
ního usnesenÍ. Dotčené taxy, jež na sněmě
r, 1741 (zák. čl. 41.) a pak znova r. 1827 (čl. 37.)
zvýšeny, bývaly jediným fondem stavovské
zemské pokladny. Za Habsburků bývaly
uherským magnátům udělovány také šlechtické tituly řÍmsko-německé: kníže a hrabě.
Všichni ostatní magnáti, kteří nebyli ani
knížaty, resp. vojvody (herqeg), ani hrabaty
(gróf), užívali od konce XVII. stol. titulu
baro. Do té doby titul tento v užívání nebyl, ač členové stavu panského latinsky
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všichni se nazývají barones. Před r. 1848
bylo v Uhrách jen 13 rodů knížecích
a z nich pouze tři maďarské: Eszterházy,
Batthyány a Pálffy -, 100 rodů hraběcích a
86 baronských, (Nižší šlechty bylo 1 mill.
měšťanův asi 1,800.000, poddaných sedlákt1
na 12 mill.) K udržení lesku magnátských
rodin povoleno bylo zák. čl. 9. z r. 1687 zakládání fi:deikommissů, kteréžto právo rozšíteno sněmem z r. 1723
čl. 50.) i na
rytířstvo.

Na ochranu drobné šlechty vydávány
stol. rozličné zákonné předpisy. Tak
'7~n,,'U,,4'l1 sněm r.1546
21.), aby mocní pánové neutiskovali
šlechticův a nečinili z nich své sedláky. Zák. čl. 41. z téhož
roku osvobozeni
městských dávek a městsoudů ti
kteří
nuceni utíse před Turky do
Mnohokráte opětována sněmovní
že věci dovážené
od šlechticů
jejich vlastní
jsou
XVIII. stol. na
sně~
ptlettás~ina otázka, lpí-li daň
na osobě. Drželoť mnoho
a tu vznikla n()rhvhn()~t ~

značně byl rozstol. I když kníže
měst
1605 povýšil za šlechtice tlupy
na sněmě
t, zv. svobodné
duky
až do r, 1843
kteří mu pomáhali v boji
císař- I ~~U4'''U" ... ,",
hlas.
vojsku, a udělil jim většinu nynějšího
městtlm
jejich územÍ. Tehdy bylo oněch hajduků
Kumáni. Za doby tu9254, a roku nás!eJujícího uděleno podobv XVII. stol. organisovali
ným z1?ůsobem šlechtictví hajdukům jízds obcemi blízkého Podunaji v t. zv.
ným. Uzemí
stalo se jakousi Vojena měli své vlastní úřed
skou Hranicí mezi Uhrami a Sedmihrady a
soudy. Po vypuzení Turků musili
náleželo částečně k oběma zemím. Z osad se po;dř:idľti pravidelné organisaci země a
jim udělených utvořen byl později po něko
tak jako dříve ke koruně (peculium
likeré výměně území svobodný hajducký dis- S. Regni Coronae). R. 1702 prodal však Leotrikt, r. 1876 pak po zaokrouhlení nynější pold I. Jazygii a Velkou i Malou Kumanii
hajducký komitát. I když se usadili, hajdu- Něm. rytířům, Stavové pro testovali proti
kové podrželi svou vojenskou organisaci, tak tomu, poněvadž korunní panství jsou nezciže kapitán byl hlavou jejich civilní správy. zitelná. Když r. 1730 trhová cena Něm. ryV bojích o politickou a náboženskou svo- tířům vrácena, Kumanie dostala se zástavou
bodu stávali na straně povstalců. Ve vojsku peštské invalidovně. Konečně dovoleno Ku-
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rnánům vykouBiti ~~,ze selského pOddans~.ví.1 b'yl~ bánem spol,ečně se stav~ ~.hromažďujív
Tak nabyli nekde]Sl svobody, kterou JIm clmi se na snemlch, kdezto
vetsma
orr. 1745 potvrdila Marie Terezie. v S .n~vě vy- ~aniso~ána a sp,ra-yo\'ána vojen~k~,
nekoupenými výsadami oživla ope,t JejIch vo; ustav~e, absoloutlS!l~ky a centrahst1ck~,
,
jenská povinnost. Privilegovan~ ~ostavem generaly. a ,du~toJ?lky,
styrske
Kumánů schváleno bylo i na sneme (~regu$ a pozdeJl vldenske dvorske
lace« z 1751). Soukromoprávní výsady je- Stavové chorvatští
takto proti centrav platnosti až do r ..1851. R. 1~91 lism~ a absolu~ismu .v~c~ázej!címvu od dynabyl trojdistrikt ]azygokuman- nastle bezmocm, ba vldeh v nem 9asem
vvsílati své dva ablegáty do dolní sebe i nemalý prospěch. V pomém k
"'
sami se snažili, aby nabyli
uherské
svoboda odňatá ústavy. již za Ludvíka 1.
byla jim zák. dosíci toho, že šlechta ... h,,,,..,,,h,17';
srov26. z
1547 vrácena,
zák. čl. 32. nána v právech se šlechtou uherskou. Z přá1548 opět na čas podmínečně zrušena, telských
obojí této šlechty jednak
,<,a.'~UV\JH však vyměřena pevně jejich břemena na dvoře panovnickém, jednak v úřadech a
" " , .. "TYP"" jejich poměr k vrchnostem (1548:
ve
vyvinulo se jednotné právo
znova 1553: 11-14). Znova
vate ské pro šlechtu všech zemí
volného odchodu zák.
27. sv. Štěpána. »Uhry<\'. nebyli pak už jen
ale ve skutečnosti zůstali připou- slušní ci uherští a Sedmihraďané, nýbrž i
až do Josefa II. Jako v jiných vaté. Ponejprv dovídáme se o tom sice teriY",.,.",.,?-"", počala
v Uhrách ve stol. prve ze sněm. usnesení z r.
zák. čl. 9.
se sedláků. R. 1'723 nařízeno a z Verboczyova Tripartita L 11
avšak
bděli nad tím, aby vrchnosti není to patrné
břemen větších, než obyčejové.
stanoveno v
Marie Terezie zavedla genátu uherského Chorvaté
f. 176'7 z absolutní moci prozatímná urbární užší indigenát chorvatský.)
kterými ulehčila břemena· podda- obyvatelské neznamenalo
něho
selského. Pravidla tato potvrzo- vatský stát
své sam()statJI0iStl,
opětovnými sněmovními usneseními poto
od r. 1790/91 (zák. čl. 35.) a zustala
pl'ttnostl až do r. 1836, kdy zaveden urbář
Nevolnictví selské (perpetua coloór6kós jobbágyság) zrušil a
--." .... ~.'"'" sedlákům vrátil Josef ll.
1785. - Postavení sedlákův uh. bylo žalostné. Sedlák musil pracovati pro sebe i
svou vrchnost a
tom nesl všechna
břemena: platil
ačkoli musil
žiti ve vojsku, platil mýta, ačkoli sám stavěl
a spravoval cesty, jeho nákladem vydržov~~i
byli komitátnÍ úředníci a sněmovní. ablegatJ,
aČ sedlák neměl práva ani na úřady, ani
ke sněmu. Naproti tomu šlechta, jež ne- šlo
daní a nenesla žádných ve- děti,
břemen, požívala největších politic- základy
oběma královstvími
Chorvatska k Uhrám. Měl-li od pol. stol. XV!.,
Df,edl~slem období svazek uhersko-chor- čaU docházeti na uherské
Cl. zvláště
některé základy reální unie, vyví- od století
když v
a v soudse v době habsburské unie čím dále nictví
Chorvatsko-slavonské
obsáhlejší. Pokoušela se o to především řízeno orgánům uherským, S pol e n é
dynastie, která z několika dosti komplikova- sně m y uhersko-chorvatské trvaly po celá
1548 až do r. 1848. Chorvatných státních celků chtěla učiniti dříve jed- tři století, od
na nich
notky prostší, aby se jí pak sjednocovací sko-Slavonsko
m poselstvem
a unifikační dílo snáze dařilo. Tak jako stát zvláštním z
Český a země Rakouské, skládal se i stát oratores, ablegati regni, poklisari), n".J""'""rn
Uherský z několika zemí se zvláštní správou i ze sněmu chorvatského a opatřovaným
ve státě Uherském byla však komplikace mno- strukcemi podobně jako ablegáti uh. komihem větŠÍ, poněvadž země Chorvatské byly tátů, měst a svobodných distriktů.
kasamostatným královstvím, jež spojeno bylo svob. města chorv., záhřebská a
s královstvím Uherským původně jen v unii pitola jakož i tři dolnoslav. županije vysílaly
personální. Centra1isování se panovníkům však na společn)T sněm své zvláštní zástupce.)
v Chorvatsku dosti dařilo. Země sama sebou Veliký byl však rozdíl mezi ablegáty uherské
nepatrná octla se většinou v rukon turec- šlechty a měst a mezi ablegáty chorvatskokých, a malý zbytek její byl co do správy slavonské šlechty. Nevystupovalif na uherrozdělen. Jen menší jeho část spravována ském sněmě jako jednotlivci, nýbrž kollek-
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tivně

jako zástupci jiného politického národa
a jiného královstvL Proto nemohli býti ma~o!.isováni ostatními sněmovníky, byf i,počet
JejIch bvl pranepatrný. Bývali! v dolm sně
movně jen dva chorvatští nunciové a ve sně
movně horní od r. 1625 jen jeden. Kdykoli
běželo o usnesení, jež by s"e bylo příčilo
zvláštním právům a svobodám království
Chorvatského, bylo povinností chorvatských
ablegátů protestovati (cautelam interponere)
proti takovémuto usnesení jednak ve sně
movním deníku, jednak skrze bána u panovníka, čehož oni svědomitě dbali. A nejen to, ablegáti chorvatští musili o své čin
nosti a usneseních sněmu uherského podávati zprávy sněmu chorvatskému, který
usneseni ta buď schvaloval nebo měnil nebo
vykládal, nebyla-li jich stilisace úplně jasná
a mohla-li vzejíti pochybnost o svobodách
chorvatských. V té přÍčině nelišily se uherské sněmy za Habsburků mnoho od O'ene·
rálních sněmu českých, jichž se stavovl'zemí
při vtělených ke koruně České účastnili s obmezenou plnou mocí jen za tím účelem, aby
svým domácím sněmům o společném jednání
referovali. (Ceské sněmy generální byly arci
institucí jen výjimečnou a mimo to měly tu
zvláštnost, že i sněm český býval na nich
někdy zastoupen zvláštní delegací - ač jindy
zasedal plně -, kdežto na společných sně
mech uhersko-chorvatských bývalo zvláštním
poselstvem zastoupeno vždycky jen Chorvatsko.) Kompetence těchto společných sněmů
nebyla určena žádným společným zákonem,
a proto záleželo vlastně jen na Chorvatech,
které záležitosti chtěli uznati za společné.
Neboť měli své vlastní zákonodárstVÍ, z ně
hož mohli podle své vůle více nebo méně
ustoupiti zákonodárství společnému. A i kdyby
s~be více věcí byli připustili před společné
zakonodárné forum. nehrozilo jim z toho
žádné nebezpečí,'
sněm
sám rozhodoval o
které usne:sel11
lečného sněmu uhersko-chorvatského
nebo nepřijme. Tento stav změnil se po smrti
Josefa lL, když Chorvaté, zakouševše
jako Uhři tíhu absolutismu, necÍtivše
v sobě pro budoucnost dostatečných
k odporu, doufali v Uhřích najíti
spojence proti novým snahám absolutním a
proto se na společném sněmě
1790--91
ve čl. 58 a 59 vzdali své
jednak
ve správě jednak ve financích. Podřídili se
totiž dobrovolně král. místodržitelské radě
uherské do té doby, pokud Chorvatsko územně
se nerozšíří a nenabude dřívějšího rozsahu,
a projevili souhlas s tím~ aby na příště kontribuce povolovala se nikoli na sněmě chorvatském, nýbrž na společném, byf i oddě
leně od berně uherské. Bylo sice Chorvatům
v zák. čL 58. z r. 1790-91 vyhrazeno vlastní
zákonodárství ve věcech, které se týkaly
.municipálních práv« chorvatských, t. j. zemských svobod, tak že společný sněm uhersko-chorvatský měl jednati jen o věcech společných, ale veliký byl rozdíl mezi dfí vější
a nynějši mocí tohoto společného sněmu.

~dežvto dříve at:legáti cho:-vatštíyvystupo\Tali

upIne samostatne a usnesem spolecného sněm
stávalo se pro Chorvaty zákonem teprve II
přijetí s jejich strany, chorvatští ablegáti
r. 1790 pozbyli své samostatnosti a hlas
jich neplatil nic více než hlas každého
notli vého ablegáta uherského. SvoHlt
chorvatský ve své instrukci dané r
chorv. ablegátům k tomu, aby
•
společném sněmě rozhodovalo
hlasů, a připustil tedy
ablegátů. Nemohlo býti ne:štastněišiho
než tento. Před r. 1790
na tom, zda jsou či nejsou
od sebe společné věd uÍlLer:sk()-(':h(1lrU~t<,1r~
a pouhé věci
V obou
poslední slovo sněmu chof\Tatskému
Chorvaté novým usnesením býti \Tá;áni.
r. 1790 rozhodovala však o společných
cech většina společného sněmu a pcmť~\T"Ld.Ž
nikde nebylo stanoveno, co náieží
společným, vznikalo další nebe:ZD(~éi.
uhersko-chorvatský usurpuje
i v :.municipálních věcechc:
čímž autonomie chorvatská
Oč UhH po staletí
po r. 1790 vlastním
Země chorvatské
adnexae Uher,
ne de
vlastní správy. Snem "hnr"'OItct·,\
:l>glavna skupština« nebiQ
vište«, nikoli :i>zemaljski
mážděnÍm, na němž se volHo ,..h,,~ ..m·f.~l,.,!;
selstvo na uherský sněm a
instrukce a na němž se
valy zákony, Uhři
se jim na počátku stol. XVIII,
řilo.
tehdy činili
ústavu, ale spor Uher:3k{)-chorv;ats:kv
byl konečně r,. 1715
vatů. Zák. čl..
1. že

a

by se
se předložiti
ke SCJtlVi3.1enl.
kala královské moci nebo soudnic:tvl
zák. čl. 120. ZL
ním zákonům
nepřipouštějícím

neobmezené zajl{OllO~jaI~n
vatského.
ani zák. čl. 58. z 1. 1790-91.
I v oboru exek u ti vy počalo se za král-fi
habsburských v Chorvatsku centralisovati.
B án zustal i v této době prvým zemským
úředníkem, ale moc jeho víc a více obmezována, až podřízen úřadům uherským. Jako

dříve svolával i nyní bán chorv. sněmy, ~t~Téžto
chtěl mu odníti r. ;~67 l\~axlml;
lián
a vyhraditi je sobě. K zadostl stavu
zůstalo však
starém až do ~něm,? r.17?yO,
ustanoveno (ve čl. 58.), ze ban m,uze
sněm jen :i>cum praevio a!lnutu :-eglO«,
Nťndři'\ire a nejvíce poklesla VOJensk~ m~c
bánova. Po zřízení Vojenských Hramc ban
velitelem (vrchním k~pitán,em) h\a:
~;,;;."",,,Iz·Ah('l vojska v t. zv. VOJenske HramcI
Unou a Kupou) a mimo to
zemské
(insurrekce, usta?lak) chorvatské
právo uznáno zák.
.čl. 66. z r. 1681: potvrzeným ještě. v zák .. čl.
1); z r. 1808. I po regulování VOJ. Hramce
Bánské Marie Terezie listem z r. 1750 pochorv. stavům právo udíleti vrchní
kaoH:anaI, nadějíc se, že stavové budou vrc~
kapitC:mem jmenovati vždyc~y ~ánao' ~a
dala právo jmenovatI dustoJmky
Bánské od podplukovníka níže., Plubyli jmenováni královnou po navrhu
bánově. Když byl r, 1.578 arcikn. štýrský Karel jmenován vojenským náměstkem Rudolfovým v Chorvatsku a Slavonsku, bylo ustano:
zák. čl. 15., aby jednal v dorozuměm
ale ustanovení toho dbáno nebylo.
bánové stěžova1i na neústavní
správy a úřad jejich byl
Dřlek~ižk.ou absolutismu, nebývalo bánstol. obsazováno a do Chorvatbánští místodržící
banalis ofjicii, banske časti 'YJt7.m1.r>SCTaké soudní moc bánova již v
tak že bylo potřebí chrániti j~
sO'UdICUIU uherským. (Srv. usnesem
sněmu z r. 1660, kde stavové chorv.
proti zák. čl. 44. uh. sněm~
načež vydali f.1674 a 1676 vlastm
kterými se nedovoluje cizím soudimoiscLik<:e v Chorvatsku.) Velikou ránu
moci bánově sněm z r.
bánský
Do,dhzen král.
vnitřní správy
uherské dikasterium,
dvorská kan celá ř, nově orr. 1723, a rovněž tak král. uherkom ora byla společným uhersko-chorv.
pro reservátní finance panovníkovy.
také král. svob. města
ve věcech hospodářských.
Za těchto okolností
pro chorvatskou
ústavnost nemalý
chorvatjež
svou
dřívější
Byly
sbory
nýbrž vykonávaly dvě neJ"
v oboru. sprá~y: povolovaly
. . .-",,, .. :r;

