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Uralkodói eskük
(Magyar Királyság és Erdélyi Fejedelemség)

I (utiilmi szimbolikánk jellegzetességei

A középkori magyar jog, akárcsak a lobbi európai ország joga 
a középkorban óhalallanul magába olvasztod bizonyos szak
rális elemekei. Ezek egyik legpregnánsabb formája bizonyos 
jogilag releváns cselekményeknél az eskü alkalmazása. Köz
ismerten a perek, a proccssziitilis jog terűidé az, amely a viták 
vezetésében és eldöntésében döntő szerepet szán az isteni 
szándék kinyilvánításának, amit leginkább az eskü fejezhetett 
ki.1 Ugyanakkor a transzcendentális világ erőinek segítségül 
hívása egy-egy aktus biztosítására más jogterületekről is is
mert. így szinte napjainkig fennmaradt szokás nuiKi'mjoi’i 
ügyleteknél, ma már csak vásárokon, az ügyletkötés utáni ál- 
ilomásivÁs. Hasonlóan a magánjogi szférában a családi jognál 
kapnak egyes régi elemek különleges szerepet. A házasságkö
tés magyar elnevezése, az esküvő is az eskü szóból ered. Kü
lönlegességét jelzi egy XIII. századi pápai levél, amely „more 
iitif’tiríco" tett esküről beszél."

A jelzett kél nagy jogterületen túl az eskü a középkori 
magyar közjogban (ius publictim) is fontos szerepet kap. E 
területből mi az uralkodói esküket vizsgáltuk. A hatalom ill. a 
főhatalom átadása kapcsán bizonyos szakrális jellegű cselek
ményeket a magyarság elég korai történetéből ismerünk. Kró
nikás híradások szerint az Etelközben élő magyarok (IX. szá
zad) törzsfői maguknak vezetőt választva Almos, illetve Ár
pád személyében, e választásukat ún. vérszerződéssel pecsé
telték meg. ' Az állmok kifolyó vérére tett esküt őseink szintén 
gyakorolták, ahogy ezt krónikák Hullni adják.4 Eléggé elter
jedt volt ez a Kárpátokon kívüli szleppei népek körében. Ha
sonlóról a kunok kapcsán értesülünk. A kun király leányát 
feleségül vevő V. István királyunk (rex iunior) még a XIII. 
század közepén úgy tartja esküvőjét, hogy az ünnepségek so
rán az Árpád-házzal politikai szövetséget is kötő kunok a 
paktumot egy kettévágott kutyára lett esküvel erősítik meg.5 
Ilyen szövetség kötési formát emlegetnek francia krónikák is 
e korból, midőn a Bizáncot elfoglaló keresztes hadak egyes 
vezetői a kunokkal katonai szövetséget kötöttek.6

Természetesen a főhalalomhoz köthető pogánykori nomád 
szimbolikából mást is ismerünk. így tudjuk például a honfog
lalás lefolyását rögzítő krónikás hagyományból, hogy őseink 
Árpád vezetésével tizenkét fehér lovon és aranyféken vették 
meg a Kárpát-medencét, az azt birtokló Salán bolgár ve
zértől.7 Ezen értelmezésben Salán vezér a lovak elfogadásával 
mintegy elismerte Árpádnak és a magyaroknak felette való 
hatalmát. A hatalom és alávetés szimbolikus elismertetésére 
később is alkalmazták őseink az állalküldés és elfogadás szer
tartását, sőt, ma már annak keleti, nomád párhuzamairól is 
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tudunk. Hazai viszonyaink között, a keresztyénség felvéte
le után is létezett az állatküldés a hatalom elismertetésére. 
Alaposabb vizsgálatok után egy sajátos kettős rendszer is 
kibontható a korai adatokból. Ugyanis egyik oldalról az 
uralkodó a neki alávetendő nép számára küldött állataján- 
dékol, rendszerint lovat a magyar hagyományban, s az azt 
elfogadó fél viszont az uralkodónak küldtilt rendszeres ál
latajándékkal fejezte ki alávetettségét. Ezt mind az orszá
gon belül való, mind pedig' külső példák tanúsítják.

Ugyanakkor az is köztudott, hogy a temetési szertartásaink
ban is szerepet kapott a ló. A pogány időkben a lovat az 
elhunyt sírjánál feláldozták. A keresztyén egyház ezt a szokást 
is kriszlianizálja, s ezentúl a lovat már nem áldozzák fel,Q
hanem a szertartást végző egyháziaknak adják.

Viszont a XVI-XVIII. század fordulójáról maradt fenn két 
olyan erdélyi főúri végrendelet, amelyekben a végrendel
kezők mindegyike legjobb lovát a fejedelemnek hagyja.10 A 
szokás régiségére és szavahihetőségére utal, hogy az egyik 
végrendelkező Bocskai István, a későbbi erdélyi fejedelem.

Halál esetén az uralkodónak, mint legfőbb úrnak juttatott, 
talán kötelező ajándék egyúttal átvezet bennünket az áldozati 
szertartásokhoz is. A honfoglaló magyarsággal kapcsolatos 
kutatók (pl. László Gyula) különösen hangsúlyozzák, hogy az 
ősi magyar hitvilágban az. uralkodó népe szimbolikus megtes
tesítője. E szakrális jellegük teszi érthetővé, hogy az. egész nép 
nevében bemutatott áldozatot is az uralkodó végzi. Viszont 
egészségi állapota szimbolikusan is kihat a közösség jólétére, 
így az öregedés jeleit tapasztalva, vagy valamilyen nagy kor
mányzási hiba esetén nálunk is alkalmazhatták a keleti népek
nél közismert szakrális királyölést.11

Mindezek a példák egyúttal azt is mutatják, bármennyire is 
keresztyén szabályok szerint koronáztatta meg magát Szent 
István l(K)l)-ben Esztergomban a pápától küldött koronával, 
ez az időpont csak a keresztyénség szimbolikus kezdete. Még 
a főhatalom kapcsán is lehetőség volt egy-két szokás rejtett 
vagy nyílt hosszabb idejű fennmaradására. Ezt szükség
szerűen megmagyarázza az a geográfiai tény, hogy a keresz
tyénné váló magyarság a keresztyén Európa keleti peremén 
helyezkedett el, így, bár a későbbi nomád hullámok megtör
nek a Kárpátok keleti felén, mégis bizonyos kulturális hatás 
óhatatlanul ér bennünket. így például a tatáijárás után na
gyobb nomád jász-kun csoport betelepítése szintén régi remi
niszcenciák feléledéséhez, is vezethetett. Mindenesetre az 
ilyen és hasonló hatásoknak szerepük lehetett abban, hogy 
egyrészt a magyarságról még a XV. században is valamilyen 
keleties, egzotikus kép terjedjen el Európában. Művészettörté-



ítészeink emlékeztetnek rá, hogy a XV. század eleji észak
itáliai udvarokban az udvari maskarás összejövetelek egyik 
jelmeze a magyar ruha. Vagy szintén e tájbeli adat, hogy 
Luxemburgi Zsigmond magyar heroldját az aragón udvarban 
töröknek nézik.1'

Amikor pedig a mindent legyűrő oszmán hatalom határa
inkhoz ér, majd 1541 után az ország egy részéi is elfoglalja, 
akkor úgy tűnik, a magyarság még mindig érti a török hata
lom nomád szimbolikáját. Az erdélyi fejedelmeket például az 
a Ilmámé, az írott kiváltságlevél mellett mindig két ló küldésével 
is megerősítik. (Már Sza|xilyai János magyar király is kapott 
ilyet 1532-lx'n budai trónjára való visszahelyezésekor.) Cserébe 
az erdélyi fejedelmek évi adót tizeinek a szultánnak, s évente 12 
avagy 24 fehér sólymot küldenek a Portára.

Koronázás

Tökéletes bizonyossággal esak a XV. század végi koronázása
inkról tudta eddig megállapítani a kutatás, hogy milyen koroná
zási ordó szerint mentek végbe. A magyar történettudomány 
nagy valószínűséggel állítja, hogy már Szent István, majd utódai
nak koronázása a mainzi koronázási ordó szerint történhetett.13 
Számunkra lényeges, hogy ennek a szertartásnak a keretében 
nyílt mód arra, miszerint a leendő uralkodót bizonyos feltételek
re, amit uralkodása során megtart, megeskessék. Utólag úgy 
tűnik, hogy közjogi szem|)onthől két eleme vált lényegessé a 
szertartásnak. Egyik az, hogy az említett eskü az. egyház javára 
szólt. Azt tartalmazta, hogy az uralkodó kormányzása során te
kintettel lesz az egyház kiváltságaira, azokat épségben megtartja. 
Másik elemként az emelhető ki, hogy a koronázó metropolila 
már eleve kérdéseket intéz a leendő uralkodóhoz, amire az vála
szol, illetve az igenlő válaszok után megkérdezi a jelenlévőket Ls: 
akaijátok-e őt királyotokul? Ez a kérdés-felelet fonna, illetve a 
beleegyezés megkérdezése eleve magában rejtette azt a lehetősé
get, hogy ezek alapján egy feltételrendszer megfogalmazható, 
kialakítható.

111. Béláról már bizonyosan tudjuk, hogy koronázási esküt 
tett. Utódai esküjéről azonban lényegesen több információval 
rendelkezünk. Igazi jelentőségét akkor nyeri el a koronázási 
eskü, amikor nálunk is kiteljesedik a rendiség, illetve az ezzel 
párhuzamosan megjelenő és állandósuló királyválasztás. A ren
diség kialakulása, majd jx-dig a királyválasztás azt eredménye
zik, hogy a koronázási szertartás kifejezetten egyházi elemei 
kezdenek háttérbe szorulni, s a szertartás emelkedő közjogi je
lentősége miatt új elemek kezdenek előtérbe kerülni. Ez az új 
elem az egyház javára letett eskün túli eskü letétele, ami a 
rendek szabadságát hivatott garantálni. A XV. században már 
azt látjuk, hogy a koronázás mellett a királyválasztás és az eskü 
válnak igazi kreáló aktussá. Az utóbbi preferáltságát jelzi, hogy 
egyrészt törvénybe foglalják, másrészt a föltalálom átadásakor a 
szentkorona hiányában alkalmazott helyettesítő szertartásnál 
(lásd V. Habsburg László és Corvin Mátyás) az új uralkodónak 
csak esküt kell tenni, majd ezt követően trónba ültetik a kor
mányzást elkezdendő.15

III. András (12‘X)) koronázása óla ismert, hogy az uralkodó

esküjét követi a rendek liűségi esküje.16 De az ó hűségi eskü
jüknek előfeltétele az uralkodó esküje. E kettős esküvel meg
erősített paetumok mintegy csíráját jelzik annak a kettős állam
szerződésnek, amely a későbbi államkeletkezési elméletekben 
felbukkan.

Különös alkotmányjogi jelentőséggel majd 1541, az ország 
három részre szakadása után bír az uralkodói eskü. Akkor Ls az 
ország keleti felén szerveződő erdélyi fejedelemségben. Bár az 
ország nyugati felén, az. ún. Királyi Magyarországon változatla
nul megmarad a koronázási szertartás, mint a föltalálom átruhá
zásának tonnája, s így az eskü is, de a királyi trónon a Haltsburg 
család állandósulása az eskü megmerevedéséi Ls jelenti. Ezzel 
szemben a keleti országrészen, Erdélyben épjx'n az állandó ural- 
kcxló család hiánya miatt folytatják az uralkodóválasztásnak már 
korábban kialakult fonnák közötti gyakorlatát, tennészetesen a 
török porta politikai jóváhagyásával. Ugyanakkor az erdélyi feje
delmeket soha nem koronázzák meg, annak ellenére, hogy 
időnként némelyikük bírja a magyar szentkoronát is, hanem 
megválasztásuk után egy templomban felesketik és trónba ülte
tik. A főhatalom átruházásának aktusáról az egyházi külső lelián- 
tásával sokkal tisztább hatalomátniliázási fonna érvényesül, mint 
az. ugyanazon idők magyar királykoronázásain.

A koronázási eskü letétele

A XV. századra tehát a magyar koronázási szertartásnak — megle
het, Európában is egyedülálló — sajátossága lesz, hogy annak 
során az uralkodónak két esküt is kell tennie, egy úgynevezett 
egyházi esküt, amit rendszerint még a felkenés előtt lesznek le, s 
egy másikai, amely a rendek szabadságait biztosítja, akkor, midőn 
már a koronával Ls feldíszítették. Bár ez utóbbi eskünek, amit korív 
názási eskünek, s íráslx-li formáját |x-dig hitlevélnek szokás nevez
ni, nem azonnal alakult ki a helye a koronázás során. Bartoniek 
Emma vizsgálatailxrl tudjuk, hogy az általa elemzett XV. századi 
koronázásokon az állandóan váltogatja a helyét, amiből ő éppen 
annak utólagos kialakultságára következtet.17 Mindenesetre a szá
zad végére a helye állandósul, s a későbbi századokban Ls a magyar 
királykoronázásokon azt a koronával való feldíszítés után kellett 
letenniük, s a kezdeti lialxr/ó gyakorlat után mindig a szabad ég 
alatt.

Az eskü különös jelentősége, mint a föltalálom átadásának 
lényegi kelléke kritikus helyzetekben tűnik ki. Ha az uralkodót 
még kiskorúként megkoronázzák, vagy nincs valami miatt kéz
nél a szent korona (sacra corona regni Hungáriáé), akkor helyet
tesítő szertartást végeznek a tényleges kormányzás megkezdése
kor. Ennek lényege, hogy a nagykorúvá nyilvánított uralkodót 
(így V. Habsburg Lászlót 1452-ben és II. Jagelló Lajost 1521- 
ben), vagy a meg nem koronázott királyt (Hunyadi Mátyást 
1458-ban) felesketik és intlironizálják.IS Maga II. Lajos írja 
nagybátyjának, Zsigmond lengyel királynak, hogy tényleges 
uralkodása megkezdésének már nincs más feltétele, mint hogy az 
esküt letegye. Mátyás királyunk esetében a korona III. Frigyes 
császárnál volt, így helyettesítő megoldáskénnt megesketik Buda 
kapujánál a |xilgárok, a Boldogasszony templomban az egyházi
ak, és várpalotába való bevonulása előtt a nemesek szabadságai
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nak védelmére. Utána a palotában trónbaültették, aholIQ
megkezdte az ország ügyeinek intézését.

Utólag úgy tűnik, hogy az erdélyi fejedelemség uralkodói szá
mára ezt a helyettesítő fonnál veszik át a régi magyar királyság 
politikai gyakorlatából. Hiszen ez a forma is alkalmas volt annak 
kifejezésére, hogy a választott uralkodó hatalma a rendek hozzá
járulásában gyökerezik, ahogy azt I. Jagelló Ulászló 1440-es 
koronázásán a magyar rendek hangsúlyozták. Mindez, termé
szetesen a hatalom szerződéses átruházása konce|X-iójának terje
dését jelenti. E koncepciónak szükségszerű folyománya, hogy a 
megválasztandó elé feltételeket állítsunk, s a feltételek be nem 
tartása esetén a felelősséget is érvényesítsük.

Megjegyeznénk, hogy az eskü kihangsúlyozása mellett más 
apróbb jelek is mutatják, hogy a magyar királykoronázásokon 
a hangsúly az eredeti egyházi ceremónia mellett erősen elto
lódott a közjogi aspektusok felé. így a XV. századtól már 
magát a szentkoronát nem egyháziak őrzik, hanem két világi 
főúr, ún. koronaőr, akiket az országgyűlés választ erre a fel
adatra. A korona őrzési helye is megváltozik: a székesfehér
vári koronázó bazilika helyett Visegrád vára. Magán a koro
názási szertartáson is újabb módosulások következnek be. A 
jelenlévők megkérdezését, az. ún. Acdamatiot már nem a ko
ronázó főpap, hanem valamely világi főméltóság végzi. Sőt, 
Szapolyai János koronázásán (152ó) még annak is nyoma 
van, hogy a rendek Werbőczi István sürgetésére kézfeltartás
sal helyeselnek, azaz mintegy megismétlik a királyválasztó 
országgyűlésen történt szavazást."0 Végül a XVII. század vé
gére a Habsburg uralkodók koronázásán (először I. József) a 
koronázó főpap és az ország nádora együtt teszik a koronát a 
király fejére.21

A koronázásokon az egyházi elemnek ilyetén háttérbe szo
rulása, s az egyházi szertartásból ilyetén módon közjogi aktus 
kialakítása eredményezheti, hogy a koronázási szertartásban 
különös motívumok, cselekmények is kialakuljanak. Ezek 
gyakorta ősrégi mágikus tartalmat Ls őriznek. Már a koronázá
si jelvényeinken is megfigyelhetünk ilyet. Ugyanis a magyar 
koronázási jogar hegyikristály gömbjének arany foglalatán 
mágikus végtelen varázscsomó van a fémen kialakítva,”  ami
nek ősi bajelhárító szerepe az etnográfia terén közismert.22 A 
gömb oldaláról láncocskákon lelüggő gömbök egymáshoz 
csendülve szintén eszmeileg a rossz, a gonosz távoltartására 
hivatottak.24 (N. B. a koronával együtt a legkorábbi jelvénye
ink közé tartozik a koronázási jogar, aminek kristálygömbjén 
kifaragott oroszlánok perzsa-szasszanida hatást tükröznek.) 
Hasonlóan különös, valószínűleg mágikus hatást kell tulajdo
nítanunk a frissen megkoronázott király szimbolikus négy 
kardvágásának is.25 Ugyanis az új uralkodó koronával a fején 
a koronázó templomból kijőve egy dombra vágtatott fel, ahol 
„Szt. István kardját” kirántva a négy égtáj felé suhintott vele. 
Ezzel kívánta jelezni — a korabeli értelmezések szerint —, 
hogy az országot minden támadás ellen megvédi. Az aktus 
alapja szintén ősrégi hiedelem a rossz, a rontás ellávoztatásá- 
ra, hiszen a gonoszt az etnográfiai kutatások szerint is legbiz
tosabban éles eszközökkel lehet távoltartani.

Mivel ez az utóbbi cselekmény már nem a koronázó temp- 
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lomban, hanem a szabad ég alatt történt, így kikerülve az 
egyház közvetlen felügyelete alól nyílhatott mód ilyen régi 
misztikus cselekedetekre. Megjegyeznénk, hogy a koroná
zási domb mindegyik koronázó városunkban (Székesfehér
vár, Pozsony, Buda-Pest) valószínűleg mesterséges domb 
volt."6 A pozsonyi koronázásokról, továbbá az utolsó koroná
zásunkról, amely 1916-ban történt, tudjuk, hogy a koronázási 
domb földjét a történeti Magyarország valamennyi vármegyé
jéből küldött földből alakították ki. Ez a fonna nagyon is 
emlékeztet a pogány-nomád világban az uralkodó vagy ve
zető temetésekor a síija fölé a résztvevők által egybehordott 
földből készített sírdomb kialakításához. Talán ez a jel Ls arra 
mutathat, hogy ily módon más korai elemek is átkerülhettek a 
koronázási szertartásba. így az etnográfiai kutatások hangsú
lyozzák őseink különös földtiszteletét. Megjegyzik, hogy már 
a perzsáknál és a szkítáknál is a földrög átadása egyúttal az 
ország feletti hatalom átruházása is volt. Ilyen értelme a föld- 
átadásnak a keresztyén középkorban is fennmaradt. Komád 
császárról jegyzik meg, hogy a koronázási almájába földet 
tettek."7 Hasonló szokás a magyar koronázási alma kapcsán is 
létezhetett, mivel a mi koronázási almánk belül szintén üres, 
bár a most használatos csak az Anjouk idejéből való.

Más forrásokból tudjuk, hogy a középkorban a királyi bir- 
lokadományozásoknál a birtokbaiktalási szertartás lényeges 
eleme volt, hogy az új birtokost bevezető királyi ember (homo 
regius) kézenfogva vezette azt egy darabon, és egy rögöt adott 
át neki."' Ilyen szokást még e század fordulójáról, paraszti 
környezetből is feljegyzett a hazai néprajzkutatás, amikor a 
birtokait gyermekei között felosztó apa végül szintén egy rö->9
göt ad át nekik."

Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az egész középkoron át 
dívott csküíajlák legkülönlegesebbike a földre, tett eskü volt. 
A föld-eskü (iuramcnlum super terram) fontosságát mutatja, 
hogy az még a magyar joggyűjtemény függelékébe is beke
rült. Lefolytatására igen szigorú szabályok voltak érvényben, 
s azok igen régi hiedelemvilágra vezethetők vissza. Ugyanis 
ezt az esküt nem a szokásos módon — ereklyét, feszületet 
vagy evangéliumot érintve — kelleti letenni, hanem egy sír
szerű ásott gödörben mezítláb, öv nélkül és fedetlen fővel, 
kezében egy rögöt fogva, s feje fölé tartva. Az öv nélkül és 
fedetlen fővel való esküvés így formailag nagyon emlékeztet 
arra, hogy a néprajzi kutatások szerint a keleti nomád puszták 
kagánjai az. úr előtt bemutatták a kötelező évi hódolatot, illet
ve áldozatot. További különlegessége, a földre tett eskünek, 
hogy azt mindenkinek így kellett letenni, az egyháziakat kivé
ve. Ám a főpapok is kötelesek voltak a helyszínen megjelen
ni, csak saját papi öltözetükben mondták az esküt, míg az 
apátnők mindezt saját kolostorukban tehették meg.

Nem mindennapi a földre tett eskü szövege sem. Az tulaj
donképpen egy szörnyű átok. Nyilván emiatt mondhatja egy 
1268-as nádori oklevél a földre tett esküt a legünnepélyesebb 
—  horribile juramenlum — eskünek. Az esküvő fél tudniillik
azt mondja, hogy ha hamisan esküdne, úgy életében őt a föld

30nyelje el, halála után pedig a sír testét magából kivesse. 
Messze vezetne ennek az átokszövegnek a részletes elemzése.



Mindenkeppen megjegyezni való, hogy midőn Hunyadi Já
nosi megválasztják 1446-ban Magyarország gubernátorává 
V. László kiskorúsága idejére, ugyanez! az átokformulál 
kellett elmondania a kormányzás teltételeinek megtartásá
ra.31 Sajnos, más adattal nem rendelkezünk arra nézve, hogy 
a magyar főhatalom átruházása kapcsán hasonló átokszöveget 
elmondtak volna, mindenesetre az emlegetett mítosz és for
masága inak az uralkodás átadásával való összekapcsolása 
megmagyarázható.

Csak annyit tudunk a magyar királyok esküjének procedú
rájáról, hogy a kétféle esküt különbözőképpen tették le. 
Ugyanis az egyházi eskünél kezeiket az. evangéliumra téve 
mondták el, ahogy erről Károly Róbert koronázása kapcsán is 
értesülünk,3'  míg az. ún. koronázási esküt a szabad ég alatt 
egy külön c célra használt ún. eskükeresztre tették le, azt 
érintették. Ez a kereszt, amelyet ma is az esztergomi székes
egyház kincstárában őriznek, a művészettörténészek szerint 
XII. századi munka. Pontos használatának kezdetéről nincs 
egyértelmű adatunk.33 Politikai paktumok megerősítésére ál
talánosan használták már a XIII. században nálunk is a kereszt 
érintésével elmondott esküt, ahogy ezt Anjou Károly Róbert- 
nek az egyes oligarchákkal és azoknak egymással kötött szö
vetségeik okmányai tanúsítják.31 Bár arra is van adatunk 
(1279. III. Miklós pápa), hogy IV. vagy Kun László királyunk 
esküjét az oltár előtt a keresztre léve kezét tette le, de ugyan
ezen eskü erősségére: „iterum cum obligatione simili per ma
mim dextram Regia lide dala, Ungarieo more”.35 Viszont 
XV. századi tudósítás szerint a szövetséget kötő magyar 
főurak a székesfehérvári koronázó templomban a nagy oltá
ron Szent István királyunk fejére (ti. fej-ereklyetartójára) lel
ték le az. esküt.31' Hasonló esküvési mód a peres eljárásban az 
ország keleti részén szintén szokásos volt. Váradon Szent 
László királyunk „lejére” tettek esküt.37

Eskük és választási conditiók

Ahogy erősödik a magyar uralkodói eskünek a politikai pak
tum jellege, úgy sűrűinek az arra való utalások is, miszerint az 
uralkodó esküje után a jelenlévők cserébe neki Is hűséget 
esküdtek. Első adatunk viszonylag korai, 1290-ből való. III. 
vagy másképpen velencei András királyunk koronázását el
mesélve a Stájer rímes krónika előadja, hogy a korona feltéte
le előtt előálltak néhányat) a magyarok főbbjei közül felszólít
ván a királyt, hogy teljesítse a korona jogát. Mire a király erre 
hajlandónak mutatkozva az elészabott feltételekre megeskü
dött.3S Ebből is nyilvánvaló, hogy az eskü már itt mint az 
uralkodás feltétele szerepelt. III. Andrásnak körülbelül hat tel
tételre kellett esküt lennie, míg az alig másfél évtized múlva 
uralkodó Anjou-házbeli Károly Róbertnek már mintegy tizen
egy feltételt szabtak.39 Viszont utódainál (Nagy Lajos és Má
ria királynő) nem hallunk különösebb feltételekről. Ám Lu
xemburgi Zsigmondnak, nemkülönben vejének, Habsburg 
Alberínék már elég hosszú listát írtak, míg nem hallunk ilyen 
különös feltételekről Albert posthumus lla, V. László eseté
ben. Hasonló a helyzet II. Jagelló Ulászlónál (1490), aki mint

egy huszonegy ncvesíthelő feltételt kell elfogadjon,40 ám 
lla, II. Lajos csak egy sima esküt tesz. Ebből is látható, hogy a 
kialakuló gyakorlat mögött az az. elv munkálhatott, hogy min
dig az új dinasztiáit kell szoros feltételekkel körbe venni, míg a 
leszámlázok a kialakított kormányzási keretek megtartására 
tettek csak esküt. Másik jellegzetessége a magyar esküknek, 
hogy előbb-utóbb olyan fellételsor alakul ki a rendiség, a ren
di országgyűlés megerősödésével, hogy azt az eskü keretei 
már nem bírják el. így alakulhatott ki azután a királyválasztási 
feltételek vagy conditiók és a koronázási eskü kettőssége. 
Előbb-utóbb mindkettőt a rendi keretek között kialakított ga
ranciarendszernek megfelelően törvénybe is foglalják.

Lényegében az erdélyi fejedelmek is ezt a politikai paktum
kötési formát öröklik meg a Mohács előtti magyar királyság 
más közjogi szokásaival együtt. Fejedelmeik elé eleinte ők is 
csak esküt szabnak, majd a Báthoriak uralkodásának végétől 
eskü és választási conditio együtt jön létre.41 Az új fejedelem
nek mindkettő megtartására köteleznie kellett magát. Fontos
ságukat mutatja, hogy Rákóczi Zsigmond (1607) uralkodásá
tól kezdve össze is gyűjtik és bemásolják mindkét feltételsort 
az első nagy erdélyi törvénykönyvbe, az 1653-ban szentesített 
Approbata Conslilutiokba is. Hasonlóan járnak el az. Apafi 
Mihály idejéig összegyűjtött feltételekkel, midőn megalkotják 
az Approbaták kiegészítésére a Compilata Constitutiókat 
(1679). Politikai és közjogi létezésük 1690, a Diploma Lc- 
opoldinum után (Erdély Habslnirg-kézre kerülése) sem azon
nal szűnik meg. Eleinte még a Habsburg királyaink, mint 
erdélyi fejedelmek is jónak látják e törvénykönyvek eskü-és 
conditio szövegeinek azon részeit, amelyek a török szövetség 
megtartására kötelezték a régi fejedelmeket, utólag módosí- 
tani.

A magyar királyok és az erdélyi fejedelmek esküi mind az 
eskülevésben részt vevők, azaz szerződéskötő felek, mind pe
dig politikai-jogi tartalmuk miatt is érdekesek. A „szerződő 
lelek” köre eleinte nagy pontossággal alig határozható meg. 
Magyar királyaink eskütételéről csak annyit tudunk, hogy a 
király esküjére cserébe a koronázó országgyűlés tagjai is lete
szik a hűségesküt az uralkodónak. Részletesebb adatokkal Er
délyből bírunk. Itt már a fejedelemség kialakításakor érdekes 
források tudósítanak. Országgyűlési végzemény mondja el 
1566-ból, hogy az uralkodó Szapolyai János Zsigmond utód 
nélküli halála esetére maga az uralkodó szólította fel a kelet
magyarországi, másképpen erdélyi rendeket, hogy politikai 
paktumot kössenek. Ebben egyezzenek meg, hogy az ő (már
mint az uralkodó) halála esetén maguk közül egyenlő akarat
tal választanának fejedelmet maguknak, mivel annak külpoli
tikai garantálását a török szultántól már korábban megnyerték. 
Ez a paktum közjogilag ott válik érdekessé, hogy az ország 
keleti felének korábban külön uralkodóállítási joga nem volt. 
Ugyanakkor nem is vesznek elő olyan korábbi megoldási for
mát, hogy császártól vagy pápától kémének koronát a külön 
állami lét elismertetésére. Ehelyett viszonylag újszerű módon, 
egy közjogi paktummal teremtik meg az új uralkodó állításá
nak jogi és politikai lehetőségét. Érdekes továbbá az. is, hogy 
azt a törvénybe is foglalt közjogi paktumot azokkal is elfogad-
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látják, akik azon az országgyűlésen jelen nem leheltek. 
Részletesen is felsorolja a dekrétum, hogy kik kötelesek 
még letenni az esküt erre a paktumra, így az összes nemes
ség, a székelyek két első rendje, a szász városok tanácsai, s 
azon kívül is az ún. „főszemélyek".43

A politikai paktum kötésére jogosítottak körének ilyen nagy 
mértékű kitágítása akár esetlegesnek is tekinthető lenne, ha 
nem látnánk, hogy a következő fejedelem, Báthori István 
megválasztásakor az előbb említettek jelennek meg, illetőleg 
az esküt leteszik a megválasztott fejedelemnek.44 A későbbi 
fejedelcmválasztásokon is azt látjuk (1570-1690), hogy min
dig az országgyűlés választja az új uralkodót, fogalmazza meg 
számára az esküt és conditiot, ám a távollevőknek utólag le 
kell tenniük az esküt szintén a megválasztott javára. Sőt, ez. a 
kör tovább is bővül, amennyiben 1613-tól kezdve a várakban 
lévő katonaságot, majd pedig a székelyek mellett leginkább 
mobilizálható katonaságot adó hajdúkat is kötelezik a pak
tumra, azaz az. új uralkodó hűségére való esküvésre. Amint 
egynéhány utalásból kiderül, a politikailag jelentős csoportok 
körébe természetesen beleértik a különböző felekezetek egy
házi vezetőit is.

A politikai képviseletre jogosítottak körének maximális 
bővülését 1690-ben, az önálló erdélyi fejedelemség megszün
tetésekor látjuk. Ekkor az új, most már a magyar királysággal 
közös Habsburg-uralkodó hűségére nemcsak a fent említett 
körnek kell esküt tennie, hanem az akkori országgyűlési vég- 
zemény rendelkezése szerint: mind a magyar, mind az. oláh 
jobbágyokat megeskessék, s papjaik arról testimoniálist állít
sanak ki.45 Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a fejedelem
ség összes felnőtt lakosát, aki önálló háztartással bírt, megkö
telezték. Ma még nehéz egyértelműen meghatározni, hogy 
ebben az 1690-es példában mennyiben láthatunk mindössze 
egy eseti jelenséget, a török hatalom közelsége miatti külpoli
tikai túlbiztosítást, vagy mennyiben kell azt az erdélyi közép
kori államfejlődés szerves eredményének tartanunk. Hiszen 
első látásra a politikai képviseletnek a felnőtt lakossággal 
való azonosítása formailag megfelel a felvilágosodás gon
dolkodói által hirdetett népszuverenitás tanainak. Ha ösz- 
szevetjük a politikai paktumban részt vevők körét a paktum 
(eskü és conditio) tartalmával, akkor úgy tűnik, ez. az ered
mény mintegy természetes folyománya lehetett Erdély állam- 
életének.

Tartalmilag a két feltételsort meglátásunk szerint együt
tesen vizsgálhatjuk. Utaltunk rá, hogy mind az 1526 előtti 
Magyar Királyságban, mind pedig az önálló erdélyi fejede
lemségben az eskü feltételeinek racionális keretek között 
való tartása teszi szükségessé külön választási feltételek, 
conditiok alkotását. Ugyanakkor a conditio, ahogy említet
tük, nem más, mint az esküben foglalt általános feltételek
nek a gyakorlati politikai igényekhez való idomítása.

Tulajdonképpen a magyar királyi eskünek négy lényeges 
eleme volt. Az uralkodójelölt megesküdött a következőkre: 
megtartja az egyházak szabadságát és a nemesek szabadsá
gát (kiemelte az 1222-es Aranybullába foglalt négy nemesi 
kiváltságot), igazságosan ítélkezik, az ország területi épsé- 
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gét biztosítja, az elveszetteket recuperálja. Ezen esküt tet
ték le eleinte az erdélyi fejedelmek is. Mértékadó voltára 
jellemző adat, hogy Báthori István erdélyi fejedelem 1576- 
ban lengyel királlyá választván Krakkóban letett, lengyel 
királyi esküje lényeges elemeit tekintve a magyar királyi 
eskü átvételét jelenti.46 A lengyel adaptátio lehetőségét 
más nyomok is mutatják. Királyválasztó országgyűléseiket 
„Rokos”-nak nevezték. Egyes kutatások szerint ez a ma
gyar országgyűlésekre emlékeztet 47 ugyanis 1541 előtt a 
magyar királyválasztó országgyűléseket a fővárossal, Bu
dával átellenben Pest alatt. Rákos mezején (in campo Rá
kos) tartották. Ezek a gyülekezetek időnként szintén nem 
voltak mentesek a fő- és köznemesi párt zajos összetűzése
itől, akárcsak a hasonló lengyel országgyűlések.

Igazából Báthori Gábor az első olyan erdélyi fejedelem, 
aki elé esküt cs conditiot is szabtak a rendek. Fejedelemsé
géből való elbocsátásakor (1613) majd éppen ezek megsér- 
lését sérelmezik a rendek. ' Tulajdonképpen ez a kettős 
konstrukció 1656-ig fungál. Barcsai Ákos fejedelemmé té
telekor már csak annyit mond esküjében, hogy megtartja 
mindazokat, amiket a conditiokban elé szabtak. Az. őt 
követő három fejedelemnek már a conditiokban szabják elő 
a feltételeket. Összegezve tehát, a conditioknak három 
nagy típusa alakult ki: 1) a conditionális feltételeket beil
lesztették az esküszövegbe, 2) párhuzamosan létezik eskü 
és conditio, 3) formális eskü van, tényleges feltételek a 
conditiokban.

Ennek a bonyolult feltételrendszernek igazi oka a megvá
lasztandó uralkodó és a rendek közötti erőviszonyok válto
zása. A rendek általánosnak mondható törekvése minél ko
molyabb korlátok közé szorítani a föltalálom tényleges 
gyakorlását, végső soron rendi ellenőrzés alá vonni a min
dennapi kormányzás lehető legtöbb ágát. Igazából szintén 
négy nagy témakör jelentkezik ezekben: egyes szabadság
jogok részletes garantálása, a kormányzati irányító tevé
kenység rendek általi befolyásolása, az ítélkezés pártatlan
ságának legfelsőbb szintű biztosítása és a kincstári ügyek 
irányítása.

Kormányzati lehetőség ezek maximális befolyásolására 
csak gyengekezű uralkodók esetében adódott. Egy-cgy ka
rakteresebb fejedelem, mint Bethlen Gábor vagy I. Rákóczi 
György alatt a kormányzásban abszolutisztikus tendenciák 
kezdtek általánossá válni. Különösen azután, hogy az eskü 
és conditio feltételrendszerének bonyolult jogi pontosságú 
kimunkálása ellenére is két területen valóban korlátlan úr 
volt a fejedelem: a hadseregmozgatás és a kincstári bevéte
lek felhasználása. Hasonló ez a korabeli európai helyzet
hez. Machiavelli Franciaországról mondja, hogy „... itt 
csak azért van biztonság, mert a királyt végtelen sok tör
vény köti, amelyek kimondják az uralkodó alattvalóinak 
biztonságát. Ennek az államnak a rendjét úgy szabták meg, 
hogy a király szabadon dönlliet a hadsereg és a kincstár 
ügyeiben, de minden más területen tartania kell magát a 
törvényekhez.”50

Ebből a helyzetből azért az erdélyi államfejlődés is meg



találta az alternatívát. Erre az adott okot, hogy egyszer ide
gen származású fejedelmük volt (Brandenburgi Katalin, 
Bethlen Gábor özvegye), majd kiskorú fejedelmet kellett 
választaniuk. Erre az esetre az erdélyiek a régi megoldást 
veszik elő, amennyiben ilyenkor gubernátort választanak és 
az viszi a kormányzást a tizenkéttagú fejedelmi tanáccsal 
együtt, s a fejedelem csak uralkodik, de nem kormányoz. 
Ilyen esetekben lehetőséget láttak a rendek, s a eonditiok- 
ban elő is írták a külpolitikai ügyek majorizálását, illetve 
kincstári téren a bevételekkel elszámolni köteles kincstartó 
állítását.51

Az így kimunkált államszervezeti újításokat 1656 után a 
nagykorú, kormányzásképes fejedelmek számára már mint 
természetes feltételeket írták elő. Mindehhez további kor
szerűnek ható megoldásokat is illesztettek. Egyrészt kihar
colták, hogy ezentúl a tanácsot nem a fejedelem választja, 
hanem az országgyűlés, sőt, annak szintén esküt tenni kö
teles. Tanácsadói tevékenységéért pedig már nemcsak az 
uralkodónak, hanem az országgyűlésnek is felelős.5- Sőt, 
olyan túlzó országgyűlési döntés is akad 1656-1660 moz
galmas éveiben, hogy ezentúl, amiben az országgyűlés 
megegyezik, az a fejedelem hozzájárulása nélkül is tör
vényerővel bírjon.53 Mintha csak az angol polgári forrada
lom egyes túlzó irányzatainak követeléseit hallanánk 
vissza.

Mindezekkel párhuzamosan óhatatlanul felmerült a poli
tikai paktum megtartásának kötelezettsége, illetve annak 
megsértése esetén a konzekvenciák levonása. Báthori Gá
bort, ahogy említettük, ezért mozdítják el székéből. Ugyan
akkor ezt csak török katonai segítséggel tudták megvalósí
tani. Éppen ezért 1613-ban az erdélyi országgyűlés tör
vényt alkot arról, hogy ha a fejedelem a jövőben a nekik 
tett juramentumot megsértené, hogyan kell eljárni.54 
Később ezt az I. Rákóczi Ferenc kiskorúsága alkalmából 
alkotott törvényekkel tovább konkretizálják,55 sőt, a gya
korlati megvalósításra is ismerünk kísérletet.56 E szerint a 
gubernátor kötelessége a fejedelmet figyelmeztetni, majd 
ezután nélküle országgyűlést kell összehívatnia a fejedelmi 
tanáccsal. Ott meg kell magyarázni a paktum megsértését, 
s ezzel a rendek fel vannak esküjük alól oldva. Olyan pont
ra jutott már el ezzel az. erdélyi államfejlődés, amit kis 
túlzással prealkotmányos monarchiának is nevezhetnénk.

Köztudott, hogy 1690-ben a török Magyarországról való 
kiűzésével Erdély is kénytelen Habsburg-függőséget vállalni. 
Önálló állami léte ezentúl szimbolikus. Hogy azután a fent 
vállalt állantkormányzati modell egy lengyel típusú nemesi 
respublikává, egy alkotmányos monarchiává vagy netán feu
dális abszolutizmussá válhatott volna, kérdés maradt.

A kor nem tette lehetővé számunkra, hogy ezt megismer
jük, de alkotmánytörténeti kísérletként mindenképpen fi
gyelemreméltó.
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