
K A H L E R  F R I G Y E S

SZUVERENITÁS ÉS KÖZIGAZGATÁS 
ERDÉLYBEN A TÖ RÖK KIŰZÉSE UTÁN

A százötven éves török hódoltságot felszámoló felszabadító háborúk eredményeként 
Apafi Mihály (1661 — 1680) személyében az önálló erdélyi állam utolsó fejedelme távo
zott egy olyan szükség szülte államalakulat éléről, amelyet nemcsak a két császárság 
koronás fői tekintettek ideiglenesnek, hanem saját fejedelmei is.1

Az európai erőviszonyok megváltozásának jelei már a tizenöt éves háborúban érzé
kelhetők voltak2 (s ezek is előrevetítették a „félhold fogyatkozását,” uralmának végle
ges hanyatlását Európában. Más szóval, a nyugat-európai feudalizmus győzelmét a ke
leti feudalizmus talaján álló török birodalom felett. Montecuccoli 1664. augusztus 1-i 
győzelme Köprili Ahmed serege felett a szentgothárdi csatamezőn — a vasvári béke el
lenére -  világossá tette a kortársak előtt is, miként a Caprara császári követ Bellicium- 
hoz írt jelentéséből kitűnik, hogy a zsitvatoroki béke (1606. november 14.) felett meg- 
kondult a lélekharang. Igaz, a török hadak 134 évvel Mohács után birtokba vették az 
eddig soha török kézen nem volt Váradot (1657) és I. László temetkezési helyét Szidi 
Ahmed katonái dúlták fel. Zrínyi Miklós — aki nemrég még az ország közeli felszabadí
tásában reménykedett — keserevesen írta: „Ez a rettenetes sárkány, a török, Váradot, 
Jenőt tőlünk elvette, sok ezer magyar lelket rabságba vitt, sokat a kardnak élivei emész
tett meg; Erdélyt koronánknak egy legszebbik bogiárát felprédálta, zavarta, fejedelmét 
eltiporta, gázolja nemzetünket, országunkat, mint egy erdei kan, a szépen plántált sző
lőt” (Török Áfium 13.)3.

A Habsburg birodalommal való végső leszámolásra -  XIV. Lajos (1634—1715) nyo
mására és Thököly befolyásolására4 -  Bécs alá vonuló török hadak 1683. szeptember 
12-én elszenvedték azt a döntő vereséget, amely a párkányi csatával és Esztergom visz- 
szavételével a nagy felszabadító háború nyitánya lett. A XI. Ince (1676—1689) pápa 
erőfeszítései nyomán létrejött Szent Liga (1684) csapatait a szultán hadereje többé 
nem törhette meg.

Az erőviszonyok döntő változása adott súlyt a Teleki Mihály erdélyi kancellárt kép
viselő követek aláírásának a Kevcsesován megkötött titkos szerződésen, amelyben Er
délyt Lipótnak ígérik (1685. február). Buda megvívása (1686. IX. 2.) és Lotharingiai 
Károly mohácsi győzelme (1687) tette lehetővé Erdély visszavételét, s Apafi Mihály 
-  akit a kortársak lassú észjárású, iszákos török bábnak tartottak -  1687. október 27- 
én aláírta a balázsfalvi egyezményt, amelyben elismeri az önálló erdélyi államiság meg
szűnését. A stratégiai helyzeten Thököly átmeneti fellépése (1690) sem volt képes vál
toztatni. 1690. október 16-án pecsét került az okmányra, amelyet I. Upótról (1657— 
1705) — akit dicsőítő érmek gyakran illetnek „Turcis profligatis” vagy „victor” jelzők
kel — Diploma Leopoldinumnak nevez az utókor. A nevezetes okmányt az erdélyi 
rendek 1691. január 20-án fogadták el, de cikkelyeinek Szavoyai Jenő szerez igazán ér
vényt a fegyverek erejével a felszabadító háborúk legvéresebb ütközetében, a szalánke- 
méni csatában (1691. augusztus 19.) és Zentánál (1697. szeptember 4.), hogy majd a
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Karlócán megkötött béke (1699) pontjai között szerepeljen az alábbi mondat: „Erdély 
területe, amint a császári felség birtokában és hatalmában van, ugyan annak az uralma
alatt maradjon”.6

Napjainkban nem egy külföldi folyóiratban7 látott napvilágot olyan álláspont — 
időnként még a magyar ismeretterjesztő írásokban8 is felbukkan hasonló nézet -  amely 
éppen a Diploma Leopoldinumra hivatkozva azt állítja, hogy Erdély a felszabadító há
ború befejezésével nem tért vissza a magyar koronához, hanem császári vezetés alá ke
rült”, ezt bizonyítja e nézet szerint az 1848-as 12 pont unió követelése is. Ez a nézet 
azonban igencsak vitatható, mert ellentétes a források tartalmával éppúgy, mint a feu
dális magyar közjog felfogásával is. Ezen eltérő értekezések okán érdemes megvizsgálni, 
hogy Erdély önálló államiságának megszűnése után a volt államterület milyen szuvere
nitás alá került. Erre forrásszerűen elsősorban a Diploma Leopoldinum adja meg a vá
laszt. Másszóval azt vizsgáljuk, hogy maga Lipót milyen jogalapból származtatta Erdély 
feletti uralmát.

Az okmány bevezető részében ezt olvashatjuk:
„... legfőbb királyi kötelességünknek... ismertük el azt, hogy a számunkra annyira 
kedves erdélyi országrész -  amely századok óta a mi dicső magyar királyságunk része 
-  egyre inkább úgy kell szeretnünk, mint lelkünk üdvösségét".9 
Az okmány 3. pontja szerint: „kijelentjük, hogy ennek a hazának jóváhagyott és össze
gyűjtött törvényei, végzései, Werbőczi hármaskönyve..., továbbá jogszabályai, a szász 
nemzet törvényhatósági joga sértetlenül érvényben maradnak...”.1 
A 7. pont szerint: „főkormányzónkat, akit a régi időben vajdának neveztek, vagy an
nak helyettesét a mi erdélyi honos nemeseink és előkelőink soraiból fogjuk válasz
tani.”11

Az idézett forráshelyek nem hagynak kétséget az iránt, hogy Erdély birtokba vételé
nek jogalapja lipót császár legitim magyar királysága. Nem mond ennek ellent a Karló
cai béke okmányának szóhasználata, amely szerint Erdély a „császári felség birtokában 
és hatalmában... maradjon”. Korszakunkban elfogadott az a gyakorlat, hogy az ural
kodók legmagasabb rangjukat, illetve címüket használják írásban és szóban akkor is, ha 
nem ez a rang vagy cím biztosítja az adott területen az uralkodói felségjogokat.

A Diploma Leopoldinum praeambuluma Erdéllyel kapcsolatban ,.királyi kötelesség
ről” szól, és kiemeli, hogy az „erdélyi országrész” „századok óta” „magyar királysá
gunk része” hangsúlyozva ezzel a szuverenitás forrását, amely adott kérdésben nem le
het más, mint „a magyar szent korona törvényes birtoklása”. A jogfolytonosságot emeli 
ki a „régi időben” — az az Erdély önálló államiságát megelőző korban — létezett vajdai 
tisztség helyreállítására való utalás is.

Fontos szempont a szuverenitás vizsgálatánál, hogy az uralkodó milyen jog keretei 
közé utalja a szóban forgó területen az „országlakosokat” . Ezért lényeges, hogy Er
délyben nem az örökös tartományok joga, hanem a magyar jog, továbbá az Erdélybe 
telepített szászoknak a középkor óta elismert saját joga (vö. Diploma Andreanum, 
1224) képezi az életviszonyok szabályozásának alapját a magánjog területén is. Erdély 
joga tehát ugyancsak arra utal, hogy „az erdélyi országrész” a magyar korona része.

Figyelemre méltó még, hogy I. lipót utódai sem császári, hanem magyar királyi 
méltóságokból vezették le Erdélyre vonatkozó uralkodói jogaikat, és ekként ismerték 
el azt Erdély rendjei is. Az 1791. évi VI. artikului12 „Erdélynek Magyarországgal való
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kapcsolatáról...” megállapítja: „a császárt és utódait mint Magyarország törvényes ki
rályait a maga fejedelmeiül elfogadta,... Erdélyt, mint Magyarország szent koronájá
hoz tartozót...” ismeri el. (Kiemelés tőlem — K. F.).

A Diploma Leopoldinum és az 1791. évi VI. törvénycikk szövege egyértelműen kü
lönbséget tesz tehát a „koronához tartozás,” más szóval a korona szuverenitásának te
rületi hatálya és a korona felségterületének közigazgatási módja között.

A kormányzás (közigazgatás) eltérő — különböző okokra visszavezethető — módja 
egy birodalmon belül Magyarországon éppúgy kimutatható, mint Európa más hatal
mainál.

A magyar királyságban Erdélyen kívül is ismert nem egy olyan területi egysége, 
amely eltérő közigazgatás alatt élt a tárgyalt korszak esztendeiben. Ezeket a területe
ket a vármegyei közigazgatástól eltérő szabályok szerint kormányozták anélkül, hogy 
ez a korona szuverenitását érintette volna. Ilyenek voltak a Hajdú városok, a Jászkun 
kerület, a Szepesi lándzsás székek, a Szepesi szász városok, az egyházi nemesek prediá- 
lis székei, a kikindai terület, a tiszai koronaterület, a csajkás terület és a határőrvidék. 
Utóbbit részben a török kiűzése után, a régi Temes, Torontál, Krassó-Szörény megyék 
területén szervezték a pozseronáci béke (1718) után. Az eredetileg 11. kerületből álló 
határőrvidékből 1779-ben 8 kerületet rendes közigazgatás alá helyeztek, míg háromban 
csak egy 1869-es „legfelsőbb elhatározás” nyomán szűnt meg a különleges igazgatás, 
és 1881-re tagozódott a polgári közigazgatási rendbe.

Figyelemre méltó, hogy Erdélyen belül is szervezett Mária Terézia új határőrvidéket 
a székelyek és szászok által lakott határrészeken.

A közigazgatás berendezése tehát semmi esetre sem utal arra, hogy Erdélyben más 
a szuverenitás forrása, mint a magyar korona egyéb felségterületein. A katonai vagy 
polgári közigazgatás megszervezése és működése ugyanis éppen a szuverenitásból fo
lyik, a szuverén érdekeinek alárendelten.

Erdélyt nemcsak a magyar feudális közjog tekintette a magyar királyság integer 
részének, hanem az egykorú politikai közgondolkodás is, a magyar koronához tartozó 
országrészként kezelte, méghozzá a Diploma Leopoldinumot megelőző időben is! — 
amikor a koronás magyar királyok is elismerték az erdélyi állam létét. Zrínyi ennek 
jegyében Erdélyt „koronánk egy legszebbik boglára”-ként említi, de hasonló nézet 
tükröződik a nagy erdélyi fejedelmek — így Báthori István, Bocskai István vagy Betű
iem Gábor — gondolatvilágában is, akik a Habsburgok ellenében létrehozott szövet
ségi rendszerekben — Erdélyből kiindulva kísérelik meg Magyarország integritásának 
helyreállítását.
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vicissitudine felacia scatulire solent incrementa) esse dignovimus, charissimam hand Transsylva
niáé regionem iám a saeculis Inclyto nostro Hungáriáé regno assertam, magis maisque veluit ani- 
nam nostram amplecti..." Marczali i. m. 578.
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Supremum Status dircctorcm Nostrum. pristinis temporibus Vaivodam dictum, vei eius vices 
gerentem ex indigenarum Transylvanise nobilium ac procerum nostrorum numero, sive catho- 
licae sive alterius ibi receptae religionis fuerit. si fidelitate e t maritis praepolleat sumemus.

„ue í ransylvaniae cum Hungária nexu, et propria magni huius principa tusjiulüque alteri regno 
subiecta constitutione. Sacratissima sua maiestas in conformitatc benigni sui rescripti de 7 ma 
mensis Maii anni praeteriti amanati clcmenter agnoscere dignata est quod Transylvania visolemnis 
suae declarationis gloriassae reminiscentiae imperatori. et regi Hungáriáé divo Leopoldo I. anno 
1688. die 9-na Maii factae, et per altefatum imperatorem, et regem die 17-ma Junii anni 1688 
subseque verő anni 1691 de 4 ta Decembris alergito diplomate acceptatae patemam, et validissi- 
mam protectionem eiusdem augustissimi amplexa, eundem altefatum imperatorem, e t eusdem 
successores, qua legitimos Hungáriáé reges in principes suos adoptaverit, e t haereditariam Agus- 
tas domus Austriacac succescioncm in conformitate articulorum regni Hungáriáé, primo quidem 
iuxta tenorem declarationis anno 1688 ad mentum articuli 2-di et 2-tii diataePosonieusis anni 
1687. ad scxum masculinum, postmodum verő virtutc articuli novellaris 3-tii de anno 1744 in 
conformitate articuli repri Hungáriáé de anno 1723. ctiam ad foemineum sexum estensam accep- 
taverit, ac stabileverit, hino vi hamm legum, et tractatuum, tam sua sacratissima maiestas, quam 
sacuturi eiusdem ex augusta domo Austriaesuccesores.qua lcgitimi reges Hungáriáé Transylva- 
viam tenquem ad sacram regni Hungaariae coronam pertinentem, eodem cum Hungária imerii 
e t Successionis iure tenebunt, et velut propriam habentem constitutioncm, nulüque alteri regno 
subiectam, iuxta proprias leges, et constitutiones legitimé confirmatas, non verő ad normán alia- 
rum provinciarum haereditarianum gubemabunt: indivisiblili ac inseparabili cum omnibus regnis, 
et provinciis quod simultaneam duntaxat possessionem, et mutuam defensionem unionis nexu, 
iuxta pragmaticam sanctionem in comformitate articuli anni 1744. permanente.”

í: i. m. 586.
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