
A  középkorban a királyi fenséget általában ülő ko
ronás nőként ábrázolták, akinek külseje méltósá
got sugároz. Jobbjában jogart tart, ölében pedig 

bal felől sast. A jogar, a korona és az, hogy ül, magát a 
királyi fenséget testesíti meg. A sassal az egyiptomi pa
pok a királyi hatalmat jelezték, mert Ré napisten egye
dül neki adott uralmat és királyi 
hatalmat valamennyi madár felett.
A sas ugyanis minden madár kö
zül „a legerősebb és legderekabb, 
és a természet minden királyi vo
nással felruházta”.1

Augustus hatalmi jelvénye a 
Clupeus [vagy Clipeus] Virtutis 
néven ismert aranypajzs volt, ame
lyet elismerésként Kr. e. 27-ben a 
szenátus ajándékozott neki. felirat
ként a négy alaperény (virtus, cle- 
mentia, pietas, iustitia) szerepelt 
rajta, igazolva azt, hogy „derék 
polgárként” tiszteletben tartja a 
hagyományos értékeket, és rendel
kezik az uralkodói erényekkel és kiválóságokkal is.2

A  királyi hatalom eredete

A király a koronázással nyerte el királyi méltóságát 
és az ezzel járó jogokat. A koronázás az egyházi felke
nés és a világi hatalom-átruházás szertartásából fejlő
dött a királyság jellegzetes intézményévé. Az uralom 
megszerzésének külsőségekben történő kinyilvánítása 
a hatalom legitimitását hirdette, és a legitimitás szim
bolikus megfogalmazását jelentette.3

Amióta a kereszténység a Római Birodalom állam
vallásává vált, az egyház a mindenkori császárt tekin
tette önmaga védelmezőjének és irányítójának. A 7. 
századtól vált szokássá, hogy az új uralkodót egyházi 
szertartás keretében ruházzák fel a királyi méltósággal. 
A királlyá avatási szertartás ószövetségi zsidó, antik 
római és barbár germán elemeket ötvözött. A 9-10. szá
zadtól kezdődően a szertartás különböző változatai (or- 
do) alakultak ki, amelyek az egyes részcselekmények 
sorrendjében és a ceremónia során használt liturgikus 
szövegekben tértek el egymástól, illetve különböztek 
egymástól az uralkodói felségjelvények terén is. Legel
terjedtebb a német-római császári koronázásnál hasz
nált, ún. mainzi ordo volt, amely bekerült a Pontificale 
Romanorum szertartáskönyvbe. Szövegét jórészt Hinc- 
mar reimsi érsek írta.

A szertartás középpontjában nem maga a koronázás, 
hanem az uralkodó megszentelt olajjal való felkenése 
állt. A király ezáltal az Űr felkentjévé, Istennek népétől 
a kegyelem folytán (Dei gratia) megkülönböztetett 
helytartójává vált. Az uralkodó főpapi hatalomhoz is 
jutott: egy személyben volt „király és pap” („rex el sa- 
cerdos”), akit így a világi főhatalom mellett egyház
kormányzati jogok is megillettek.
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Hatalmi felségjelvények

A  felkenés

A középkori Európában a király 
tekintélyének alapja nem tényle
ges hatalma, hanem a királyság 
szakrális jellege volt. Az egyház a 
felkenést az Ószövetségből vette 
át. Sámuel próféta Isten parancsá
ra úgy jelölte ki a gyermek Dávi
dot Izrael jövendő királyává, hogy 
szarujából olajat öntött a fejére.

A legenda szerint a frank 
Chlodvigot (481-511) az égi ga
lamb által hozott megszentelt olaj
jal kenték fel, mint az ószövetségi 
királyokat, és érintésével bizonyos 

betegségeket gyógyítani tudott.
Bizáncban az uralkodó felkenése csak a késő bizán

ci kor végére vált a koronázási szertartás elemévé. IX. 
Mihály 1295. évi koronázásakor említik a források ezen 
aktust. A feltehetően nyugat-európai mintát követő szo
kás azonban több elemében eltért attól. Míg a bizánci 
császárt a krizmával, a katekumenek olajával kenték 
fel, addig a frank, majd valamennyi nyugati uralkodót 
a püspökszenteléshez használt bérmaolajjal.4

A felkenés királyi aktus volt tehát, amely kizárólag 
az uralkodó személyéhez kötődött. A középkori Fran
ciaországban a területi széttagolódás századaiban a her
cegek és a grófok alkalomadtán a királyi címet is fel
vették, de a felkenést nem merték kisajátítani. Norman
dia vagy Aquitánia hercege egyházi szertartás kereté
ben -  mintegy a koronázási szertartás utánzataként -  
ugyan átvehette a kardot, a gyűrűt vagy a zászlót, de a 
szent olaj használata tiltott volt számukra.

Az egyház azt hirdette, hogy a felszentelés révén a 
királyok magasabb rendű fejedelmekké válnak, ők „az 
egyház legidősebb fiai" és „a legkeresztényibb kirá
lyok”. A szent olajjal való felkenéssel sajátos küldetés
sel, isteni elhivatottsággal rendelkeznek, félig-meddig 
egyházi személyiségek, akik Istentől gyógyító erőt kap
tak. Ezt a meggyőződést erősítette a görvélykóros5 be
tegek (elsősorban a sebek) megérintése koronázáskor 
vagy vallási ünnepeken az alkalomhoz illő, a szokás ál
tal szentesített, szent és katolikus szavak kíséretében. 
A 16. századra tehető „A király megérint. Isten meg
gyógyít téged”-formula használata.

A 15. századra kialakult az a gyakorlat, hogy az ud
vari orvos mindenkit, aki a királyi érintés kegyelmében 
akart részesülni, előzetesen megvizsgált, és csak a gör- 
vélykórban szenvedőket engedte a király színe elé. Per
sze a vizsgálat, a diagnózis felállítása nem ment mindig 
zökkenőmentesen. 1454 őszén, amikor egy napon VII. 
Károly Langres-ban tartózkodott, Henri Payot, a város.
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közelében lakó patkolókovács a király elé akarta vinni 
görvélykórosnak mondott húgát. A király emberei 
azonban visszautasították őt. mondván, hogy a húga 
nem a királyi kórban szenved. Henri Payot ebbéli csaló
dottságát átkozódá- 
ssal bosszulta meg:
Isten átkát kérte a ki
rályra és a királyné
ra, és őrültnek titulál
ta a királyi párt. E két 
sértésnek és további, 
szintén illetlen meg
jegyzéseinek híre 
ment, úgyhogy végül 
bocsánatkérő levelet 
kellett szereznie, és 
eljuttatnia a királyi 
párhoz.6

A  koronázási szertartás és a 
koronázási jelvények

A  királykoronázás
Az Árpád-házi királyok István példáját követve va

lamennyien megkoronáztatták magukat. A koronázás 
érvényességét, legitimitását három feltételhez kötötték: 
a szertartást az esztergomi érseknek kellett elvégeznie,7 
a fehérvári bazilikában,8 azzal a koronával, amely egy
kor Szent István uralkodói fejéke volt. Ha e feltételek 
közül bármelyik csorbát szenvedett, akkor ez az egész 
eljárást érvénytelenítette.

A koronázás egyházi jellege a 12-13. század folya
mán részben megváltozott. III. Ince pápa deklarálta, 
hogy a koronázás, illetve a felkenés nem tekinthető 
azonosnak a püspökszenteléssel, nem is szentségi jelle
gű. Másrészt a koronázáshoz teljesen világi elemek is 
járultak. így a szertartás keretében a béke és az igazság 
megvalósítására letett eskü (juramentum de justiria et 
pace) mellett II. András külön esküt tett királysága jo
gainak és méltóságának, azaz a királyi birtokoknak a 
megőrzésére. III. András 1290-ben a törvények tiszte
letben tartására és az ország területi épségének fenntar
tására is megesküdött. Károly Róbert a nemesek régi 
jogainak megtartására, az egyház védelmére, a királyi 
jogok épségben tartására, valamint az igazságos bírói 
ítélkezésre tett esküt.9

Károly Róbert koronázásánál jól látható, hogy a ce
remóniát már nem egyházi aktusnak, hanem egyházi 
szertartással kapcsolatos közjogi intézménynek, a rendi 
szabadságok biztosítása egyik eszközének tekintették. 
Károly Róbertét hatalomra lépésekor, mivel nem a 
Szent Istvánnak tulajdonított koronával koronázták 
meg, a ..hagyományos” korona visszakerültével 1310- 
ben ismét -  immár harmadszor -  megkoronázták, 
„hogy a magyar nemzet véleményének eleget tegyen”. 
A második koronázásra 1309. június 15-én, a budai 
Nagyboldogasszony-templomban (ma Mátyás-temp-

__lom) került sor, ahol Sanguinetum-i Guillelmus köz-
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jegyző -  az eseményről készült jegyzőkönyv írásba 
foglalásán kívül -  tevőlegesen is részt vett a szertartás
ban. A koronázási eskü elmondása közben az esztergo
mi érsekkel ketten tartották az evangéliumot, előbb a

király előtt, majd a meg
jelent bárók, az ország 
egyházi és világi lakosa
it képviselő személyek 
előtt.10

A szent koronával va
ló megkoronázás még 
hangsúlyosabb szerepet 
kapott 1440-ben. amikor 
a rendek a koronázás 
kapcsán kiadott dekré
tumban a koronázás új, 
rendi-közjogi jellegét 

emelték ki. Albert halála után az özvegy királyné ud
varhölgyével, Kottanner Ilonával ellopatta a koronát, 
és azzal újszülött gyermekét, V. Lászlót megkoronáz
tatta, a koronát pedig III. Frigyes császárnak zálogba 
adta. Az országgyűlésen királlyá választott I. Ulászlót 
így Szent István fejereklye-tartójáról levett koronával 
koronázták meg.11

I. Ulászló 1440. júliusi koronázási szertartásának 
csaknem minden mozzanatát ismerjük, a ceremóniára 
vonatkozóan ez a legrészletesebben fennmaradt emlé
künk.12 A koronázási menet a fehérvári Boldogasszony 
-templom főoltára elé vonult, ahol a kanonokok lesegí
tették a királyról köntösét. Azután az esztergomi érsek, 
jobb kezét a király fejére téve. Isten áldását kérte, majd 
annak kezeit és hátát szent olajjal kente meg. A felke
nés után ráadták Szent István palástját, és az esztergo
mi érsek átadta a királynak a koronázási jelvényeket 
(kereszt,13 jogar, országalma, zászló).

A koronázási szertartásnak a 15. század végére az 
egyházi mellett kialakult egy világi része is. Ez utóbbi 
során az ünnepség résztvevői végigvonultak a koroná
zóvároson (Székesfehérvár. Pozsony: 1563-1830, Bu
da: 1916-ig), majd az uralkodónak esküt kellett tennie, 
hogy az ország törvényeit megtartja. Ezután az eszter
gomi érsek a király fejére tette a koronát. A megkoro
názott, jobb kezében a jogart tartó uralkodót két főpap 
a trónushoz vezette, és az érsek így szólt: „Állj itt, és 
tartsd meg mostantól fogva számodra ezt az Isten ha
talmából püspökeid által kijelölt helyet.”14 A szertar
tásnak ezt a részét trónra ültetésnek (intronisatio) ne
vezték.

Az új király egy emelvényre lépett, és többeket lovag
gá ütött, jelezvén, hogy az országot szükség esetén fegy
verekkel fogja megvédeni. A koronázási szertartás kö
vetkező mozzanata a „ törvény látás" volt, amelyre a 
Szent Péter és Pál templomban került sor. A „törvénylá
tás” a jogszolgáltató hatalom gyakorlására utalt.

Végül az új uralkodó lóra ült,15 és a városon kívül 
található Szent Márton-templomba ment, amelynek tor
nyából kihajolva kardjával négy vágást tett a négy ég
táj felé. A kard mint hatalmi felségjelvény Kálmán ki
rály óta hangsúlyos szimbóluma a magyar uralkodók-

Szűz Mária megkoronázza Károly Róbertét 
(falkép a szepeshelyi prépostsági templomból, 1317)
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nak. A koronázási szövegek szerint a királyi kard védi 
az egyházat, az elesetteket, és a négy égtáj felé való su
hintás az ország védelmére utal. A koronázó érsek a 
következő szavakkal nyújtotta át a kardot: „Övezd fel 
kardodat oldaladra, hogy 
ezáltal az igazságosság ha
talmát gyakorold!”

A 15. században kiala
kult, Werbőczy által is 
hangsúlyozott elvhez, hogy 
a király a rendek akaratá
ból, a koronázással szerzi 
meg hatalmát, a rendek to
vábbra is ragaszkodtak. II.
József kivételével a Habs- 
burg-uralkodók is fontos
nak tartották, hogy megko
ronáztassák magukat. A ko
ronázás egyházi szertartá
sokba foglalt közjogi aktus
nak minősült, amely min
dig az országgyűlés kereté
ben történt. így a rendek 
1687-ig beleszólhattak a választási feltételek összeállí
tásába. A választási feltételeket tartalmazó nyilatkoza
tot 1618-tól kezdődően a koroná
zás előtt ünnepélyes oklevél -  hit
levél (diploma inaugurale) -  for
májában adták ki, és a koronázás 
után törvénybe iktatták.16

A királyné koronázása
A királynék koronázása 

veszprémi püspök joga volt. A 
veszprémi egyház és a királynék 
szoros kapcsolata nagy valószínű
séggel Gizella királynénak kö
szönhető, aki részt vett a veszpré
mi egyház megalapításában.17 
Bár forrásaink 1216-ban említik 
először e kiváltságot, a püspök ezt 
a jogot valószínűleg már „régtől fogva”, illetve a veszp
rémi egyház „alapítása óta" gyakorolta. Sőt, 1216-ban 
már pereskedett a koronázási jog miatt. 1215-ben 
ugyanis, amikor II. András második feleségével. Jolan- 
tával frigyre lépett, a királynét az esztergomi érsek ko
ronázta meg. A veszprémi püspök ezt sérelmezte, és III. 
Ince pápához fordult jogorvoslatért. Az eset kivizsgálá
sára küldött pápai bírák megegyezésre bírták a feleket, 
és ítéletükben kimondták, hogy „ha a királyt és a király
nét egyszerre kell megkoronázni és felkenni, az eszter
gomi [érsek] a királyt, a veszprémi [püspök] pedig a ki
rálynét koronázza meg és kenje fel; ha viszont egyedül 
a királynét kell megkoronázni és felkenni, az esztergo
mi [érseki kenje fel és a veszprémi [püspök] tegye fel a 
koronát, ha viszont az esztergomi [érsek] a királyné ko
ronázásától távol maradna, a veszprémi [püspök] kenje 
fel és koronázza meg a királynét”.18

Az Árpádházi-királyok idejéből fennmaradt adatok 
tanúbizonysága szerint később változás történt a király
nék koronázásának rendjében. IV. László feleségének, 
Anjou Izabella királynénak két, 1280-ban kelt okleve

lében az áll, hogy őt a né
hai Pál veszprémi püspök 
kente fel és koronázta 
meg. Az 1216. évi ítélet 
értemében erre abban az 
esetben kerülhetett sor, ha 
Izabellát férjével együtt, 
1272. szeptember 3-án ko
ronázták meg. Ez elvileg 
ugyan lehetséges, de Iza
bella koronázására való
színűleg csak 1274 elején 
kerülhetett sor. Az oklevél 
nemcsak arról tanúskodik, 
hogy a felkenést és a ko
ronázást a veszprémi püs
pök végezte, hanem arról 
is, hogy a magyar királyné 
felkenésének és koronázá

sának joga kiváltságai alapján illette meg a veszprémi 
egyház főpapjait.19

A királyné koronázási ceremó
niájáról kevés adat maradt fenn. 
A koronázási cselekmény csupán 
az egyházi felkenésből és a koro
nának a királyné fejére való he
lyezéséből állt. Arra nézve, hogy 
a királyné megkoronáztatásakor 
esküt tett volna, csak elvétve van
nak adataink. V. István feleségé
ről, Erzsébetről tudjuk, hogy 
megkoronáztatásakor megeskü
dött a nemesek megsértett jogai
nak helyreállítására és az elfog
lalt javak visszaadására.20

Az Árpád-házi királyok idején 
a már korábban megkoronázott 
király feleségének avatására 

gyakran Veszprémben került sor, a késő középkorban 
viszont már Székesfehérvár volt a királyné-koronázás 
helyszíne is.21 IV. Béla egyik oklevele szerint a veszp
rémi püspök egy bizonyos „szent koronával” koronázza 
meg a királynékat; elképzelhető, hogy a szertartás során 
a királyavató koronát használták. Más forrásaink azon
ban „királynéi koronákról” szólnak, amelyek közül a le
gelső a Gizella királyné személyéhez kapcsolt korona 
lehetett, amelyet 1217-ig a veszprémi egyház kincstárá
ban őriztek. Az újkorban már külön királynéi koronával 
történt az uralkodó feleségének megkoronázása. E szer
tartás során a királyavató Szent Korona csak oly módon 
jutott szerephez, hogy azt a veszprémi püspök által már 
megkoronázott királyné jobb vállához érintette az esz
tergomi érsek, ezzel szimbolizálva, hogy a királyné -  ha 
csekély mértékben is, de -  osztozik férjével az uralko
dás terhein.22 A királyi felelősségben való osztozást fe-.

A koronázási jelvények 18. századi ábrázolása (forrás: Stefan 
H okik: Pozsonyi koronázási ünnepség, 1563-1830. Bp„ 1986)

a

Gizella királyné (a magyar koronázási palást képe)
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jezhette ki még az is, hogy a koronázási jelvények kö
zül a királyné megkapta a jogart és az országalmát.23

1476 decemberében, Aragóniái Beatrix királynévá 
koronázásakor a misét Albert, veszprémi püspök mond
ta. A királynét az oltár mögött átöltöztették, arannyal 
átszőtt vörös bársony ruhát és palástot adtak rá. A ruha 
ujja a jobb kar és a jobb váll fölött fel volt vágva, hogy 
felkenésnél a szent olaj a testet közvetlenül érintse. A 
királynét az oltárhoz vezették, letérdelt, majd a nádor 
megkérdezte Mátyástól, hogy akarja-e a királyné meg- 
koronáztatását -  a király igennel válaszolt. Ezután a ki
rályné „igen szépen” elmondta az esküt. „A felséges 
hölgy” felállt, a veszprémi püspök pedig jobb vállán és

Eleonóra császárné, II. Ferdinánd császár és király felesé
ge magyar királynővé koronáztatásának rendje (1622):

„I. Az szent coronát bizonyos számú vrakkal es korona 
eőrzőkkel szombaton dél eleőt kel ala hozni az varból, es be win- 
ni abban az secrestieben, melyben eo Felsegek fogh menni és eöl
tözni. Az vrak penigh kik az coronat az varból ala fogiak keserte- 
ni, ezek lesznek:

Varadi Pwspeok vram.
Erdelly Pwspeok vram.
G. Banffy Christoph vram.
G. Bottyani Adam vram.
Az két corona eorzeo vr, úgymint G. Palffy János es Forgács 

Peter. [...]
2. Azon ejel bizonyos guardiaia legyen az corona eorzeo Vrak- 

nak kwuwl az egyházon, az kik uigyazzanak. seőt maion pro se- 
curitate ejelre az sacristia kulcsa lenne az koronaeőrzeőknel s az 
szentegyhaz kulcsa az custosnál,

3. Vasárnap az urak és országh népe mind egygyűvé gyűlvén 
úgy mennyének udvarhoz eo Felségekhez ante horam octavam.

4. Udvartól mind együtt eő Felségeket az eöregh szentegyház
ban kell szép csendesen késérteni.

5. Minek eleőtte bemenne eő Felségeök az szentegyházban, 
meg kell az szentegyház ajtaját állani, hogy promiscue minden 
ember be ne menynyen. kire alkalmatosak lesznek Pálffy uram, 
Esterházi Pál, Balogh István és Barkoczi uram. Veselyéni uram és 
Nyári Lajos uram.

6. Az szentegyházhoz érkezvén eö Felségeök, az ajtón álló ura
im vigyázzanak jól arra is, hogy ott valami alkalmatlan toljogás 
ne legyen s be menvén eő Felségeök, tétessenek be az ajtók, s 
mindaddig legyenek betéve, valamíg szintén helyekre le nem tele
pesznek eő Felségeök.

7. Az szentegyházba a mint be megyen eő Felségeök. igyenes- 
sen az sekrestyében fognak menni és ott fognak felöltözni, maga 
császár urunk császári koronájában s öltözetiben, császárné asszo
nyunk penig koronázathoz való köntösében és magyarios koroná
jában.

Az mint az rendelés után eő Felségeök felöltöznek, az sakristi- 
ában illyen processióval fognak kimenni az szentegyházon által 
mind az oltárnál való helyekig:

1. Elől a tanácsurak menjenek.
2. Utánnok az heroldok, ezek után az kik eő Felsége magános 

klenodiomját fogják vinni, az kik lesznek.
3. Ezek után meljesleg, az kiket maga választ eő Felsége.
4. Maga császár urunk s hét püspök úr, meljesleg Agriensis et 

Zagrabiensis.
5. Eő Fölsége után egy püspök úr vigye az Paxot, úgy mint 

Varadiensis.
6. Ez után Bánffi uram viszi a pomumot. Pálffi István úr viszi 

az keöreszteöt eő fölsege után.
7. Judex curiae uram az sceptromot.
8. Palatínus uram az coronat immediate csazame azzonyunk 

szemelye eleőt.

karján a szent olajjal felkente, majd a püspök, a bosz
niai király, a nádor és még néhány főúr a királyné fejé
re tették az arany koronát, amelyben 25 nagy gyémánt, 
rubin és zafír volt. „Erre akkora trombitálás, éneklés, 
sípolás keletkezett, hogy egymás szavát is alig lehetett 
érteni.”24

A Habsburgok magyar trónra kerülésével módosul
tak a királyné koronázásához addig fűződő szokások. 
Köszönhető ez annak, hogy a 16. században a veszpré
mi egyházmegye nagy része és maga Veszprém is az 
oszmán hódítás áldozata lett. A székhelyét Sümegre át
helyező veszprémi püspök tekintélye ezzel erőteljesen 
csökkent. 1527. november 4-én I. Ferdinánd feleségét.

9. Az corona után csazame azzonyunk fogh menni két pwspök 
úr menven két feleől eő Felsege mellett, (...)

10. Maga csazame azzonyunk után az kik eölteöztetik eő Felsé
get az sacristiaban, az gyneciumból valahany becswletes matronak- 
kal.

11- It animadvertalvan, hogy az ayton allo uraimban egy egy 
bejeojeon az szentegyhazban az kapuk betetele után s vigyázza
nak az meghirt processiora, s kiváltképpen hogy csazame azzo- 
nyunkra ne todullyon az nép.

12. Ezzel az processióval menven mind az eoregh oltarigh, ot 
ad comu evangelii altaris rendel alvan az clenodiomokkal mind
addig kezekben tárcsák, migh nem mindenkeppen helyben tele
pesznek eő Felségeök és mise mondani helyéből fel nem kel érsek 
uram.

13. Ez után az coronat valami bizonyos ezwst medenczeben az 
oltárrá leven, avagy bársony vankocskara, az teob clenodiomokat 
is melyesleg ot kel letenni, s az urak magok helyekre mehetnek 
avagy ha oly commoditasok lehet, maradgyanak helyben.

14. Mikor az coronazatnak kell lenni, megh felkelvén azon 
urak a palatínussal eggywtt. vegyek kezekben az clenodiomokat 
es az palatínus kezeben advan ersek uram az coronat s abban való 
czeremoniat vegben viven, megh vizza aggyak ersek uramnak, 
azont mivelven az teöb clenodiomokkal is.

15. Tempore communionis et offertorii azont kel mivelni es 
szép rendel kezben tartván az urak az clenodiomokat veztegh le
gyenek.

16. Vege leven a sacromnak azon czeremoniaval az mint kije- 
ottek az sacristiabol, úgy kel vizza kesemi s az corona eorzeo urak 
tegyek be az clenodiomokat az ladaban. eleob mindazonaltal eo 
Felsege kiindulattyanak idejen ismegh kezekben tárcsák az urak 
az clenodiomokat.

17. Az clenodiomokkal az Iádat az corona eorzeo urak azon 
eleobbeli custodia alat vigyek az sacristiaba. az coronat penigh 
cum certa comitiva vigyek az eo Felsege szállására azon rendbeli
ek. az kik alahoztak, mely coronanak ebed felot egy szép mosdo 
medenczeben ad partém aztalan kel eo Felségeknek allani.

18. Elvegezodven az ebed. megh gondgyok legyen az corona 
eorzeo uraimoknak, hogy az coronat azon móddal es securitassal 
az teob clenodiomokhoz vigyek.

19. Az nap az corona helyben leven úri és szép comitivaval más
nap fel kel ismegh az varban vinni és az eo helyere le kel tenni.

20. Az eo Felsege aztalahoz az keoveteoken kwuwl ersek uram 
es az palatínus fogh wlni.

21. Csazar urunkat mosdóssá az palatínus es az ersek aggyon 
kezkeneot eo Felsegenek, hogy ha Leopold hercegh eo Felsege 
azt magara nem veszi, pohárnok legyen Homonnai Janus uram.

22. Csazame asszonyunkat mosdóssá Homonnai János uram s 
aggyon kezkeneőt eo Felsegenek Lippai Geogy cancellarius uram, 
pohárnok legyen Palfft Pál uram.

23. Leopold hercegh urunkat mosdóssá Battyani Adam uram s 
aggyon kezkeneot eo Felsegenek gyeori pwspeok uram. pohárnok 
legyen Battynai Adam uram.
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24. Az nuncius apostolicust mosdassa Szunyogh Gáspár uram. 
kezkeneol adgyon Erdeodi Georgy uram. pohárnok legyen azon 
Erdeodi Gcörgy uram.

25. Az spanyol koevetet mosdassa Erdeodi Gábor uram. kez- 
keneot adgyon Forgács Adam uram. pohárnok legyen azon For
gács Adam uram.

26. Eztergomi ersek uramot mosdassa Ezterhas Farkas, kezke- 
neot aggyon Esterhas István, pohárnok legyen azon Esterhasi Ist
ván.

27. Palatínus uramot mosdassa Balogh István, kezkeneot agy- 
gyon Weseleni Ferencz uram. pohárnok legyen azon Weseleni 
Ferencz uram.

28. Fisnaider lezen gróf Draskovith János uram.
29. Aztalnok lezen Ostrosith István uram tiszti szerint.
30. Az etek fogok penigh (...)
31. Az teob urak maganossan ha úgy telezik rendelt helyekre 

mehetnek, seot ehetnek az kiknek tiztek nincsen.
32. Az tiztvieleo uraim penigh helyben maradván mind vegigh. az 

után mennyének az eo rendelt helyekre.
33. Az orzagh nepe az szerem tiz aztalhoz az kik fernenek el

választván magokat, tárcsák ahoz magokat es rendelt helyekre 
mennyének eo kegyelmeken rendelt aztalhoz.

34. Gazdakot az varmegyéknek.
35. Ezek elvegezoedven kiki szállásokra ozolvan csendesség

ben legyen.
36. Az városiaknak az eo dolgok magan van kiadva mind kö

vesekkel s mind egyeb dolgokkal, de az leoves kiváltképpen az 
coronazat Te deum laudamus után es mikor eo felsegeok helyben 
lesznek, kel lenni az mint nyivabban ide alab megh vagion írva.

37. Jelek az leovesre az chorusboi az toronyban lezen. önnel 
az varban s az varból az városi eoregh leoveo szerzamra. de le-

ginkab azok halgassanak az czinteoreomben levoe leovesteol, az 
mint nyivabban ide ala irva vagion.

38. Az gyalogh idejen beallyon az czinteremben, az Duna ka
pu feleol az varos gyalogia, az prapost haza feleol az eo Felsege 
gyalogja, s az sanctuarium elleneben keozben az palatínusé.

39. Az szolgarend eleol mennyen, az mikor a praepost haza 
eleiben iutnak. oda terienek be, ot legyenek, miglen mind betaka- 
roznak eo Felsegevel meneo úri nép.

40. Az keoveteok utannok mennyének az mint lehet csoport
ban szép rendel.

41. Ezek után az eo Felsege szekere eleot az úri rend megyen.
42. Az leovest az czinteremben kezgyek jeladással, eczer az 

coronazat után immediate s ahoz halgasson az városi lövés es az 
után az várbeli; ezerent kel mi vélni az Te Deum laudamuskor is; 
harmadszor akkor lőjenek, az mikor eo Felsege aztalhoz fog wlni. 
Az városi gyalogh az kis piaczra magok uy epwleti feleol alvan 
arczal az palatínus szallasa fele. ugyan oda alvan az magunk gya
logia is. kik rend szerint az kis uczan Homonnai uram szallasa 
felől ieohetnek az piaczra. Az eo Felsege gyalogia penigh az de
rek piaczon fog hallani.

43. Az. Frauczimer takarodgyek idejen be az szentegyhazban es 
mennyen rendelt helyere. kit az ayton allo urak meghmutathatnak.

44. Az keovet uraimnak helyek az keozben való chorus lezen. 
de valamigh eo Felsege az oltárhoz nem megyen, addigh senkii az 
ayton allo uraim fel ne bocsassanak, az után szép modeste sine tu- 
multu fel mehetnek.

45. Az úri es minden egyeb rendek is hadgyak megh szolgi- 
oknak. hogy se az egyházban s annyival inkab az chorusokban s 
az szerent it alat az ebedleo helyekre is ne todullyanak. megho- 
van minden egyeb csintalansagbol is magokat kémény animad- 
versio alatt."26

Jagelló Annát férje koronázásának másnapján, Székes- 
fehérváron avatták magyar királynévá. A koronázást a 
tisztségében még meg nem erősített új esztergomi ér
sek helyett a nyitrai püspök végezte.

A veszprémi püspök királyné-koronázási kiváltsága 
ettől kezdve rendszeresen sérült. Az 1629. évi nagy- 
szombati zsinat a királynévá avatás jogát az esztergomi 
érsek számára tartotta fenn.22

III. Károly feleségének megkoronáztatása kapcsán 
ismét feléledt a királyné megkoronázási joga körüli vi
ta. 1714. július 26-án Volkra Ottó veszprémi püspök 
felterjesztést nyújtott be a királyhoz, amelyben azt kér
te. hogy az uralkodó helyezze vissza a veszprémi püs
pököt régi jogába, úgy, hogy ő végezhesse a felkenést 
és a koronázást is. Volkra igényét az uralkodó Keresz- 
tély Ágost hercegprímás 
esztergomi érseknek 
küldte meg azzal, hogy 
tegye meg észrevétele
it. A történeti és a hatá
lyos jog alapján egy- 
egy bizottság megvizs
gálta a kérés alátámasz
tására felhozott érveket, 
s végül egybehangzóan 
az esztergomi érsek ja
vára döntöttek. A kér
dés II. Lipót 1790-ben 
történő trónra lépésével vált újra időszerűvé. Bajzáth 
József, az akkori veszprémi püspök az 1790/91. évi or
szággyűlésen folyamodványt terjesztett az uralkodó

elé, amelyben Volkra 1714. évi beadványára hivat
kozott. Kísérlete azonban nem járt sikerrel.27

Palást
Az oltalmat, védelmet megtestesítő palástot Gizella 

királyné készítette és ajándékozta 1031-ben a veszpré
mi egyháznak, amint ez a ráhímzett írásból olvasható. 
Ezt a bíborszínű és rozettamintás bizánci selyemből, 
színes és arany hímzéssel, eredetileg miseruhának ké
szült. harang alakú öltözéket feltehetőleg a 12. század
ban alakították át koronázási palásttá.28

Kereszt
A kereszt az egyházzal kapcsolatos hatalom jelképe, 

a magyar király apostoli legátusi voltát testesítette meg.
A hosszú lándzsanyél
re tűzött kereszt már 
Szent István pénzein 
látható volt.

A  királyi lándzsa
A lándzsa a világi 

(fejedelmi) hatalmat 
szimbolizálja. A ma
gyar koronázási palás
ton Szent Istvánt lán
dzsával a kezében áb
rázolták. Az 1968-ban 

kiásott nagyharsányi lelet dénárjának egyik oldalán lé
vő „lanceci regis” felirat is arra enged következtetni, 
hogy a lándzsa szintén a koronázási jelvények közé tar-.

Szent István király dénárja, előlapján a királyi lándzsa



tozott, és ezzel együtt a magyar uralkodónak a fejedel
mi elődöktől megörökölt hatalmára is utal. Ugyanezen 
az oldalon zászlós szárnyas lándzsát tartó kéz látható.29

A királyi hatalmat jelképező lándzsát Szent István 
III. Ottó császártól kapta, aki azt feltehetőleg császárrá 
koronázását (996. május 21.) követően küldte Rómá
ból.30 Míg Szent István esetében a lándzsa a szuverén 
uralkodó felségjelvénye, addig Orseolo Péter esetében 
éppen a függőséget jelképezte. Ezt támasztja alá, hogy 
a német krónikások szerint a magyar uralkodó ekkori
ban még adót is fizetett.31 1044 júliusában Ménfőnél a 
menekülő Aba Sámuel király és emberei elhagyták az 
aranyozott lándzsát, amely hadi zsákmányként III. 
Henrikhez került. A csata után 
a császár Péternek visszaadta 
királyságát, s hatalmát is visz- 
szaállította. 1045-ben, amikor 
III. Henrik a pünkösdöt Ma
gyarországon töltötte, „Péter 
király a magyar királyságot az 
aranyozott lándzsával átadta 
urának, a császárnak, az övéi s 
a mieink összessége színe el
őtt”. (Ettől kezdve lett Orseo
lo Péter jelvénye a liliomos jo
gar.)32 _

Az Árpádok számára a lán
dzsa, mint „ősi” hatalmi szim
bólum jelenik meg akkor is, 
amikor az „Attila kardjának” 
tartott fegyvert Anasztázia ki
rályné átadta IV. Henrik német királynak (a későbbi 
császárnak), amikor 1063-ban Salamont visszahelyezte 
trónjára. Korona nélkül a királyénál alacsonyabb rangú 
hatalmat testesített meg; ezt a szemléletet tükrözi, ami
kor a korona és a kard együttesen szerepelnek, de a kar
dot mindig a koronás főnek alárendelt személy tartja a 
kezében.33

Jogar
A jogar a tekintély és az uralkodás szimbólumaként 

a világtartó oszlop helyettesítője. Jelképezi a királyi te
kintélyt és méltóságot, illetve a kar meghosszabbítása
ként az igazságszolgáltató hatalmat.

A pálca az egyik legősibb hatalmi, jogi szimbólum, 
amely az alázatosság és a szolgálatkészség megtestesí
tője. Királyi jelvényként nemes fából, elefántcsontból 
vagy éppen aranyból készítették, és ebből alakult ki ké
sőbb a királyi jogar, amelyet gazdagon díszítettek. E 
díszítések emlékeztettek a pálcán lévő göcsörtök és du
dorok varázserejére.

Az egyiptomi jogar (heqat) villás vége és stilizált ál
latfeje az istenek kezében a boldogság és a jólét jelké
pe volt. Eredete a pásztorbotra vezethető vissza, arra az 
ősi szerszámra, amellyel a pásztorok a birkák és kecs
kék lábát elkapták. Az ókori Közel-Keleten a jogart ál
talában bimbózó és vizet köpő botként ábrázolták, 
amellyel az uralkodó felelősségét szimbolizálták az 
alattvalók élelmezéséért.34

Az európai monarchiák jogarának prototípusa a ró
mai konzulok jogara, amelyet sas díszített. Az angol 
királyi jogaron egy országalma vagy gömb és kereszt 
vagy galamb, a francián liliom látható.

Magyarországon a jogar a király igazságszolgáltató 
hatalmát testesítette meg, mint az erény és igazság pál
cája. Mai formájában a 12. század körül készülhetett. 
Arany filigrán fonatos foglalata és ezüstnyele griff vé- 
setű hegyikristály gömböt tart (három oroszlán). A ma
gyar királyi jogar egyedülálló a középkori Európában, 
mivel fegyvert idéző buzogány formája a keleti kultúr
ákban (pl. Perzsiában) használatos, rövid nyelű, gömb
ben végződő hatalmi jelképekkel rokon.35 A magyar 

királyok feltehetőleg a l l .  szá
zadtól használtak jogart: I. 
András 1055-ben a tihanyi ala
pítólevélben említette először 
koronázási jelvényként.

Országalma
Az országalma hagyománya 

az ókorba nyúlik vissza, ahol 
az eget szimbolizáló gömbként 
jelent meg. A gömb (glóbusz) 
uralkodói jelvénnyé a római 
császároknál lett: római kori 
pénzérméken a császár vagy a 
gömbön trónolt vagy pedig ke
zével érintette azt. A frank 
uralkodót, Nagy Károlyt föld
gömbbel a kezében ábrázolták. 
A középkorban -  a legtökéle

tesebb forma lévén -  a világmindenség abszolút rend
jét, valamint a hatalom tökéletességét és teljességét jel
képezte. A felső és az alsó félgömb, amelyeket sokszor 
egy pánt is elválasztott, a szellemi és az anyagi harmó
nia egységét, az isteni és a földi hatalom összetartozá
sát jelképezi. A pántok három részre osztják a gömböt, 
így mutatják a Kolumbusz előtti idők három földrészét 
és a Szentháromságot.36

A magyar országalma -  aranyozott ezüst gömb az 
egyházi fennhatóságra utaló kettős kereszttel díszítve -  
a 12. században került be a koronázási ordóba. Az or
szágalmán az Anjouk liliomos címere látható. A liliom 
a békét és a kegyelmet szimbolizálja.

A reneszánsz idején az uralkodókat -  országalma he
lyett -  sokszor félbevágott gránátalmával a kezükben 
ábrázolták, amely a halhatatlanságot és a sokfélét az 
egységben jelképezte.

Az uralkodók jobb kezében lévő jogar (vagy kard) 
az igazságosságot, míg a bal kezükben lévő országalma 
a kegyelmet jelezte.

Zászló
A királyi jogok és egyben a királyi ítélkezés megtes

tesítője a tüzes lobogó volt. amely a 16. századtól je
lentős szerephez jutott a magyar királykoronázásokkor.

A zászló a vallási hagyományoknál fogva varázserő
vel bír. A germánoknál még csak a hadba induló kato

Péier király hűbérül adja Magyarországot III. Henrik német
római császárnak (miniatúra a Képes Krónikából)



nák csapatzászlaja, elsősorban stratégiai segédeszköz 
volt, uralkodói jelkép csak később lett. Eredetileg azt a 
célt szolgálta, hogy nagy távolságból is át lehessen lát
ni az egyes csapategységek mozgását. A hadi zászló 
eredetileg egy áldozati vérbe mártott, és így varázserő
vel felruházott rongydarab volt, amelyet később a dár
dára csomózott háromszögletű vörös zászló váltott fel. 
A vörös szín utalt a véres háborúra és a tűzre. A zászlót 
ugyanis több részre osztották, amely így a szélben lo
bogó lángnyelvek benyomását keltette.

Amíg a király vezette a hadjáratot, ő maga vitte a 
zászlót. A zászló jelképezte hordozójának harci kedvét 
és bátorságát. Amíg a zászló fenn volt, addig a harci 
kedv is megvolt, ha a zászlót leengedték, az vereséget 
vagy pillanatnyi veszélyt jelentett, a zászló levétele pe
dig a harc végét szimbolizálta.

A római és bizánci császárok hatalmi jelvénye a la- 
barum, a hosszú nyélen, keresztrúdon függő zászló 
volt, amelyre a római sas került.37 A római sas a légiók 
hadijelvénye is volt, amely karmai között aranyozott 
víllámköteget hordott. Nagy Konstantin (306-337) a 
zászló fölé, a sas helyére a keresztet és Krisztus mo
nogramját (X és P) tetette. így keletkezett a keresztes 
zászló (vexillum crucis).38

A középkorban sokféle zászlót használtak. Általános 
volt az ún. gonfanon (ilyen zászlót adott III. Leó pápa 
800-ban Nagy Károlynak). Egy másik elterjedt zászló
féleség neve az oriflamme volt. A német császári zász
ló a 10. századtól bíborszínű, a 13. század közepétől 
pedig aranyra változott. Az uralkodók által használt 
központi hadizászló számított az állam jelképének. Ez 
az uralkodó, az ország és a nép jelképe is volt egyben.

A lovagi korszakban általánossá vált a zászlók címe
rekkel való ékesítése (banniére). Egyes zászlók lényegé
ben nagyméretű, textíliákon elhelyezett címerek voltak, 
az azokon szereplő heroldalakoknak, illetve címerképek
nek feleltek meg. A hűbéri korban a banniére használata 
a legtekintélyesebb seniorok előjoga volt. A kisebb ran
gú személyek a háromszögletű, címeres pennont visel
hették. Ez rangemeléskor, egyik csúcsának lemetszésé- 
vel banniére-ré változhatott. Egyes területek adományo
zásánál az uralkodó jelképesen zászlót adott át.39

Honfoglaló őseinknek is voltak zászlói, amelyek tör
zsi, nemzetségi jelek lehettek. A krónikák szerint Géza 
fejedelemig turulos zászlók alatt harcoltak. Szent Ist
ván már „Szent Márton főpap és Szent György vértanú 
zászlója" alatt győzte le pogány ellenfelét. A címerje
gyek már a 13. századi országzászlóinkon megjelen
tek.40

Korona
A korona a kiválasztottság jelképe, amely a római 

császárok óta az Istentől származó hatalmat szimboli
zálja. Viselője minden halandó közül kimagaslik, hi
szen a koronák egyik fontos ősi feladata, hogy viselő
jüket kiemeljék a többiek közül. Maga a korona ókori 
eredetű, és akkor még sokféle fejék lehetett (szalag, di
ádéin. koszorú, homlokpánt, aranysisak stb.). Legegy
szerűbb típusa az önmagába visszafutó fejpánt, a ko

szorú41 az idő körforgását, a lét folytonosságát jeleníti 
meg.42 A diadém Nagy Sándor korából származik, az 
ékkövekkel díszített koszorú pedig Nagy Konstantin 
idején vált hatalmi jelvénnyé.43

Az ókori egyesített Egyiptomban a fáraó kettős koro
nát viselt, amelynek két részét egymásba lehetett illesz
teni. A fehér színű Felső-Egyiptomot, a vörös pedig Al- 
só-Egyiptomot jelképezte. A fehér korona elülső oldalát 
az ureusz kígyó, a Nap anyja, felfújt nyakú, támadó ál
lásba lendült kobra ékesíti, amely a királyság isteni jel
legét testesítette meg. Az Óbirodalom kezdete óta két 
felfelé álló strucctoll egészítette ki a fáraó koronáját, 
amelyek a túlvilági megmérettetésre, az igazságra utal
tak (Ozirisz és a „Két Igazság’’ alvilági csarnoka).

Az egyiptomi fáraók koronázási szertartását meg
örökítő ábrázolásokon kiemelt helyet kaptak az „iste
nek”. pontosabban azok a magas hivatalt betöltő pa
pok, akik eljátszották az isteneket. Az uralkodót az is
tenek választották ki, a koronát Hórusz és Széth vagy 
Hórusz és Thot helyezték a fejére, és ők végezték a tisz
tító szertartást is, amelynek során a király jobb és bal 
oldalára állva korsóból anh jelek formájában vizet ön
töttek rá. Thot a héliupoliszi szent ised fa levelére írta 
fel az új uralkodó nevét. A négy világtáj felé szétkül
dött madarak vitték az örömhírt az ország valamennyi 
részébe. A trónra lépést követően erről az ország fő
méltóságait is értesítették.44

Az Újbirodalom korában (i. e. 1550-1070) a kettős 
koronát már két állatfej díszítette: Uadzset a kígyó, a 
keselyűfejű pedig Nehbet. E két istennőt Alsó- és Fel- 
ső-Egyiptom védelmezőjeként tisztelték.

A ma ismert magyar királyi korona története számos 
ponton vitatott. A kései középkorban és az újkorban 
Szent István uralkodói fejékének tartották. A modem 
kutatók többsége két különböző részből -  a felső, ún. 
latin és az alsó, ún. görög koronából -  összeállított ék
szernek tekinti a koronát, de mind az egyes részek kel
tezését és eredeti rendeltetését, mind az összeszerelés 
idejét illetően eltérnek a vélemények.

A Szent Korona elnevezése egy 1256-ban kelt okle
vél óta használatos a magyar nemzeti jelképre, de túl
mutat a hatalmi szimbólumon: a magyar Szent Korona 
az államot testesítette meg, amelynek a közjog szerint 
egyenlő tagja volt a király és a nemesek (Werbőczy Ist
ván -  Szent Korona-tan). Intelmeiben már Szent István 
is az ország fennmaradását biztosító intézményeket ha
sonlítja a koronához: az ország területét, intézmény- 
rendszerét, egyházát, a király személyét és méltóságát, 
az uralkodói képességet és mindezek átörökítő tulaj
donságát.

Az egyedülálló módon 27 zománcképpel díszített 
korona származása, készítési műhelye és ideje, körül
ményei és jelképrendszere ma sem tisztázott teljes egé
szében.

A hatalom és a méltóság jelvényeként Európában -  
ahogy ezt a Képes Krónika 14. századi ábrázolásai is 
fenntartották -  a hercegek díszes hercegi süveget visel
tek, a velencei dózse pedig aranyos selyemmel borított 
csúcsos sapkát.
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A várkonyi jelenet -  korona és kard

Kard

A ma ismert koronázási kard a 16. század első felé
ben készült Velencében. A Szent István tulajdonának 
tartott kardot a prágai Szent Vid-székesegyházban őr
zik.45 A penge és a markolat vas, egy darabból készült, 
a vércsatoma felső részén Ulfberht felirattal, rokon a 
kétélű viking kardok pengemegoldásával. A markolat
gomb és az ellenző csontból 
készült, erősen kopott álla
pota a kard használatára 
utal -  így valószínű, hogy 
eredetileg nem díszkard 
vagy koronázási jelvény 
volt. Vésett mintázata egy 
központi csomóból kiinduló 
palmetta-kompozíció, ket
tős állatmotívumra emlé
keztető észak-germán orna
mentika. 46

A kard a hatalom, a harc, 
a bátorság, az erő és az 
igazságosság, továbbá a fér
fiasság, a férfivá érés jelké
pe. Megtestesíti az isteni 
igazságot, és a törvény kép
viselőjét is jelöli. A király
választási szertartásokon az 
égi eredetű kardnak nagy 
jelentőséget tulajdonítottak.
Miután az égből érkező is
teni hatalmat képviseli a 
napsugár is, a kard szorosan 
összekapcsolódik a tűze- 
lemmel. A japán császárok kardja a tűzzel egylényegű 
mennyei villámból származik, csakúgy, mint Attila 
kardja. A középkorban a kard az eszményi lovag erköl
csi és társadalmi rangjának jelképe volt. amely megkü
lönböztette őt a társadalom többi csoportjától.47

A kivont kard, mint az igazságszolgáltatás jelképe, 
gyakran tűnik fel a 15. századi királyok, hercegek és 
püspökök nyilvános megjelenésein. A kard mint az ítél
kező és egyben katonai hatalom megtestesítője a római 
császárok korára vezethető vissza. A német-római csá
szárok „legmagasztosabb” feladata a birodalom oltal
mazása volt, amelyben nyilvánvaló a császári kard ki
tüntetett szerepe.48

A Képes Krónika „korona és kard”, illetve várkonyi 
jelenetként is ismert ábrázolásából kitűnik, hogy a ko
rona a királyi hatalom, a kard pedig a királynak aláren
delt hercegségi szimbólum volt.49

Béla herceg abban bízott, hogy bátyja, I. András ha
lála után ő örökli a magyar trónt. 1. Andrásnak azonban 
később három gyermeke született: Salamon. Dávid és 
Adelheid. Elsőszülött fiát, Salamont ötéves korában 
megkoronáztatta, és IV. Henrik német császár Judit ne
vű leányával jegyeztette el. I. András, hogy halála ese
tén fia trónöröklése biztos legyen, 1059-ben meghívta 
öccsét várkonyi palotájába, hogy próbára tegye.

(Miniatúra a Képes Krónikából)

Választásra szólította fel Bélát a királyságot jelentő 
korona és a hercegséget jelentő kard között. Híveinek 
ugyanakkor meghagyta, hogy ha Béla a koronát választ
ja, azonnal végezzenek vele. Mivel Bélát Miklós ispán 
figyelmeztette a veszélyre, a kardot választotta, ám csa
ládjával együtt azonnal Krakkóba menekült. Lengyel 
hadakkal tért vissza 1060-ban, és elfoglalta a trónt. Ha
lála (1063) után fiai, Géza és László Merész Boleszláv 

lengyel uralkodó segítségével 
űzték ki Salamont az ország
ból, és ekkor lett I. Géza Ma
gyarország királya.

Koronázási lakoma
A koronázási lakoma szoká

sos menete sokat módosult az 
idők folyamán. Régen a koro
názási dombon történt kardvá
gás után a király visszalova
golt palotájába, és ott egyma
ga ült asztalhoz. Az ország le
gelőkelőbb méltóságai látták el 
az asztal körüli teendőket, ha a 
király a királyi család tagjai
val, illetve a nádorral és az esz
tergomi érsekkel együtt étke
zett. A mészárosok pedig a ko
ronázó város lakói számára 
megsütöttek egy egész ökröt, 
amelyből egy darabot az or
szágbíró felvitt a királyi asztal
hoz, és az uralkodó ekkor 
emelte poharát az országra. 
Amikor a király ivott, akkor az 

asztalnál ülők valamennyien felkeltek székükről, és 
mindaddig állva maradtak, míg a király ki nem itta po
harát, és azt a főpohárnoknak át nem adta. Az első po
hár „megízlelésénél” rendszerint az ágyúk is eldördül
tek. A lakoma végén a király „fejére téve saját kezével a 
koronát, az asztaltól felkelt, kezeit ismét megmosta, 
megtörülte s a kalocsai érsek által mondott rövid ima 
után visszavonult.”50

A koronázási lakomák szertartásrendjét a politikai 
vezető réteg érdekei mellett a mindenkori királyi udvar 
változó hagyományai is befolyásolták. Az ünnepi ebé
dek ceremóniáját a külföldi dinasztiákból érkező hitve
sek udvartartási szokásai is alakították. Európában 
ugyanis mindenütt más-más asztali rendet követtek: míg 
a spanyol, az itáliai és az osztrák udvarban szigorúbb és 
szabályozottabb, addig az angol, a francia és a magyar 
udvarban kötetlenebb.51 Aragóniái Beatrix a szigorú ná
polyi protokollt követte:52 1476-ban a királyi pár mel
lett csak a közvetlen rokonok és a legelőkelőbb követek 
kaptak helyet. A királytól jobbra ült a nápolyi királyfi, a 
calabriai herceg, a barii érsek, a nápolyi király néhány 
tanácsosa és a velencei követ, a királyné mellett pedig 
Kristóf bajor herceg és a fejedelmek tanácsosai.53

„A magyar érsekek, püspökök és zászlós urak szá
mára hét asztal volt elhelyezve, mindegyik asztalnál



löfteneli siemle

külön pohárszék állott, melyek mindegyikén ötven ara
nyozott ezüst kupa és serleg volt a többi ezüst éteszkö
zökön kívül. A király melletti legelső asztal a nagy gró
fé volt, utána következtek a kormányzó, a vajda, Bánffy 
Miklós, a kalocsai (Collatschau) érsek, az erdélyi püs
pök és a nagyváradi püspök. A Mátyás asztala előtt föl
állított pohárszék tíz rőf hosszú volt. Kilencz polczán 
ötszázhatvan aranyozott ezüst serleg, billikom és kupa 
állott; ugyanitt volt elhe
lyezve egy négy részre osz
tott, két akós ezüst hordó, 
melyben négyféle italt tar
tottak. A többi asztaloknál a 
grófok, bárók, a városok kö
vetei (köztök a boroszlóiak 
is), továbbá a nápolyi főran
gú asszonyok és kisasszo
nyok ültek.”54

A 17. században a ma
gyar politikai elitben zajló 
hatalmi harcok a koronázási 
lakoma ülésrendjében is vál
tozást hoztak. A nádor és az 
esztergomi érsek állandó 
versengést folytatott azért, 
hogy a lakomákon melyikük 
tudja magát és hatalmát job
ban reprezentálni. így Thur- 
zó Szaniszló nádor (1622- 
1625) II. Ferdinánd felesé
ge. Eleonóra Anna királyné 
1622. júliusi soproni koro
názását követően több levelében sérelmezte, hogy az 
asztal bal (szemből nézve jobb) oldalán Pázmány Péter 
érsek baljára, azaz kevésbé rangos helyre ültették. Noha 
az asztali szertartásrendet 1608-ban és 1613-ban étekfo
góként, 1618-ban pedig II. Ferdinánd előmetélőjeként 
részletesen megismerhette, ezúttal mégis megkísérelte 
az ülésrend megváltoztatását. A két főméltóság feszült 
vitájából végül Pázmány került ki győztesen: az eszter
gomi érsek-hercegprímás még az utolsó magyar koro
názási bankett alkalmával, 1916 végén is a legelőkelőbb 
helyet foglalhatta el. oldalán a kalocsai érsekkel.55

Esterházy Miklós nádor (1625-1645) elődei kudarca 
ellenére sem adta fel az érsekekkel folytatott harcot. 
Különleges megegyezés született: az ülésrend tekinte
tében az esztergomi érsek rangban továbbra is meg
előzte a nádort, viszont a nádor elsőbbséghez jutott az 
asztal körüli szolgálatnál. Mivel pedig a kézmosás 
megelőzte az asztalhoz ülést, a nádor a koronázási szer
tartás utolsó világi eleménél primátust vívott ki magá
nak az érsekkel szemben. Ennek szimbolikus jelentősé
ge volt, hiszen a nyilvános lakoma szemlélőinek egyér
telműen jelezte, hogy a Magyar Királyság világi életé
ben az ország első embere a nádor.

A nádorok növekvő befolyását jelezte az is. hogy 
míg 1638-ban Esterházy Miklós öt rokonátjuttatta be a 
különféle fogásokat az asztalhoz hordó harminc étekfo
gó közé, addig fia, Pál nádor 1681-ben három. 1687-

ben kettő, 1712-ben pedig öt Esterházy-fival képvisel
tette családját a felszolgálók sorában.5fi

A királyi asztalnál még az egyes székfajtáknak (hát
támlás. karfás stb.), sőt a pohárszékeknek is rangjelző 
értékük volt.

A koronázási lakomák alkalmával nem csupán az új 
uralkodó és a magyar politikai elit ünnepelt. Már a ké
ső középkortól szokássá vált, hogy a király megvendé

gelte a királyválasztó or
szággyűlést, valamint a ko
ronázó város lakóit is.

A 17. század közepétől 
az újjáépített pozsonyi vár
ban vendégül látott bécsi 
udvartartás és az ország- 
gyűlés tagjai összesen 20 
asztalnál foglaltak helyet. 
Az alsótábla követeit 15 
fős, kör alakú asztalokhoz, 
a felsőtábla és a bécsi ud
vartartás tagjait pedig rang
jukhoz méltóan hosszúkás 
asztalokhoz ültették. Az 
utóbbiak számára a császár 
Bécsből érkező személyes 
konyháján az udvari fősza
kács és segítői főztek, míg 
az előbbieknek a kevésbé 
rangos udvari nagykonyha 
készítette az étkeket. Az al
sótábla tagjainak többsége 
ón tányérokat és csészéket 

kapott, előkelőbb képviselői (a kancellár, a királyi táb- 
labírák. a prépostok és apátok), valamint a felsőtábla és 
a bécsi udvartartás tagjai számára ezüst, a királyi asz
talnál helyet foglalók részére pedig arany (aranyozott 
ezüst) étkészletben tálaltak. A rangtiszteletet mutatta 
az is, hogy az alsótábla egyes asztalaihoz rendelt étek
fogómesterei a pozsonyi Magyar Kamara alacsonyabb 
rangú hivatalnokai közül kerültek ki.

A II. Mátyás koronázását (1608) követő lakomán a 
királyi asztalnál foglalt helyet Miksa főherceg, a pá
pai követ, Forgács bíbornok és Illésházy István nádor. 
Az asztal körül ezüst botjával Thurzó György mint a 
királyi étekhordók főmestere „forgolódott”, az étek
hordók között pedig az Erdődy, a Forgács, a Drasko- 
vics, a Pálffy, a Nádasdy, a Balassa, a Keglevich és az 
Apponyi család sarjai sürgölődtek, az étkeket pedig 
„egy Batthyány darabolá”. A többi vendég ugyanazon 
lovagteremben, további asztaloknál kapott helyet. A 
pozsonyi vár alatt 14 ökröt sütöttek, és 160 hordó bort 
vertek csapra a koronázó város lakói számára.571. Jó
zsef koronázása (1687. december 9.) előtt a lakomára 
kiszemelt hatmázsás ökröt december 6-án „fényesen 
földíszítve” végigvezették Pozsony utcáin. Majd „7- 
ike meg 9-ike között lassú parázson megsütötték, 
majd a szárnyasok minden nemével kispékelték. így 
került annak egy része azután a 9-én tartott koronázá
si ebéd asztalára is.”58

Mária Terézia koronázása
a pozsonyi Szí. Márton-székesegyházban, 1741. június 27-én



A  koronázási szertartáshoz 
kapcsolódó egyéb szokások

A koronázási szertartáshoz kapcsolódó egyéb szoká
sok közé tartozott, hogy az ünnepélyes ceremónia al
kalmából beszédeket is tartottak: II. Lajos megkoroná
zásakor (1508) Louis Hélie francia 
követ, I. Ferdinándékor (1527) pe
dig Caspar Ursinus Velius.591. Fer- 
dinánd koronázási szertartását lo
vagjáték követte. II. Mátyás koro
názásakor (1608) sem hiányzott a 
lovagjáték, sőt még a Dunán „fel
lobbant” fényes tűzijátékban is 
gyönyörködhetett a közönség.

Régebben szokás volt a körüllo- 
vagolás, azaz a király úgymond be
mutatta magát népének. így tett IV.
Béla, akinek lovát Dániel halicsi 
fejedelem vezette kantáránál fog
va. III. Károly körüllovaglása sem 
volt kevésbé emlékezetes: az or
szág zászlaját maga előtt akarta vi
tetni, azonban az fennakadt a temp
lom kapuján, és darabokra szakadt.
Budára érve zivatar tört ki, és a 
krónikák szerint a nagy égzengés 
még a királyi palota falait is meg- 
repesztette.60

Trónra ültetés
A trón az egyeduralom, a bölcsesség és az isteni ere

det szimbóluma. A kora középkorban az uralkodóknak 
még nem volt trónja, hanem a gyűlések alkalmával a ki
rály egy széken ült, míg hívei álltak. A székben ülő em
ber kényelmes helyzete kiváltságos helyzetre utal. Mél
tóságteljességét emeli, hogy a magasított emelvényhez 
lépcső vezet fel. IV. Béláról tudjuk, hogy hatalmát erő
sítendő, megtiltotta, hogy jelenlétében bárki is leülhes
sen, és tróntenne valamennyi székét elégettette.

Díszes hivatali szék illette meg Rómában a consulo- 
kat és a praetorokat, valamint a városrendészeti felada
tokat, a gabonaellátás és gabonaosztás lebonyolítását és 
ellenőrzését, valamint a különböző ünnepi játékok ren
dezését és felügyeletét ellátó aedilis curulisokat is. Dí
szes hivatali székük a hagyomány szerint az etruszk ki
rályoktól átvett trónszék egyszerűsített változata volt. 
Háta és karfája nem volt, ívelt, összecsukható lábait ele
fántcsont borítás takarta. Könnyen szállítható és szinte 
bárhol felállítható volt: törvényszéki tárgyalásokon és 
népgyűléseken, a sorozások alkalmával vagy a szená
tusban való elnökléskor. Szemben a királyi trónszékkel, 
nem lehetett hosszabb időn át hanyag testtartásban ülni 
vagy elheverni benne, mert nem volt kényelmes.61

A kora középkorban hagyomány volt a kőtrónra 
vagy egy bizonyos kőre ültetés. De például Karintiában 
a herceget még a 15. században sem koronázták, ha
nem arra a kősziklára ültették, amelyet a tartomány kö

zepének hittek.62 A keresztény és a pogány szokások 
keveredését jelzi Nagy Károly kőtrónja Aachenben,63 
vagy a skótok mindmáig meglévő beavatási köve.64 a 
Stone ofScone („Lia-Fail") |scone-i kő vagy a Végzet 
Köve (Scone of Destiny)]. Egy kelta legenda szerint a 
Perth melletti Scone-ban őrizték azt a vöröses homok
kőtömböt, amelyet az ószövetségi Jákob használt párn

ájaként. Az alvó Jákob ezen nyug
tatta fejét,65 amikor álmában meg
látta a mennyekbe vezető létrát. A 
kő -  és vele együtt a legenda -  egy 
görög herceg jóvoltából jutott el Ír
országba, még Krisztus születése 
előtt. Amikor a 6. században Íror
szág felől megérkeztek a skótok, 
áthozták a jeles követ is. Ettől 
kezdve a skót királyok a „Végzet 
Kövén” ültek megkoronázásukkor. 
1296-ban I. Edward, miután meg
támadta Skóciát és elfoglalta annak 
nagy részét, a Westminster Abbey- 
be szállíttatta a skót királyok koro
názási ereklyekövét, a Stone of 
Scone-1. Egészen 1603-ig John 
Balliol volt az utolsó skót király, 
akit 1292. november 30-án e kőre 
ültetve iktattak be. Miután I. Ed
ward az ereklyekövet Londonba 
szállítana, berakta azt arany trón
széke66 alá. Ha a Westminster Ab- 
bey-ben valakit megkoronáztak, 
akkor a kő „segítségével” egyben 

skót uralkodóvá is avatták.67 1603. július 25-én a skót 
VI. Jakab királyt a Westminster Abbey-ben tartott ce
remónián koronázták I. Jakab néven angol királlyá, aki 
a scone-i követ is magába foglaló trónszéken ült.68

Hétszáz év elteltével, 1996-ban került vissza a Vég
zet Köve Skóciába,69 ahol a skót felségjelvényekkel 
együtt az edinburgh-i várban őrzik. Az ereklyekő azon
ban továbbra is fontos szimbólum: a jövőbeni koroná
zási ceremóniákra is Londonba szállítják majd.

A trónra ültetés hagyománya valószínűleg az uralko
dói dinasztiák kiemelkedésével párhuzamosan alakult 
ki. illetve ennek a folyamatnak a része lehetett. Prágá
ban a vár közelében még 1142-ben is ott állt az a sza
badtéri kőtrón. amelyre az új fejedelemnek rá kellett 
ülnie.70 Magyarországon az inthronisatio csak a 15. 
században nyert különösebb jelentőséget.

Pajzsra emelés
A germánoknál a királyválasztás pajzsra emeléssel 

történt, majd az új király körüljárta országát. A Mero- 
ving-királyok a szent állatokként tisztelt ökrökkel von
tatott kocsin járták be az országot.

A pajzs a biztonság, a védelem és a megmenekülés 
szimbóluma, számos háború- és védőisten attribútuma. 
Jelképe a harci erénynek is: egy spártai, majd római ha
gyomány nyomán a harcból vagy „pajzzsal” vagy „paj
zson”, azaz vagy győztesen vagy hősi halottként kell



visszatérnie a katonának. A hellén korban a bátor har
cosokat a tisztelet jeleként pajzsokkal díjazták, ame
lyekre a kitüntetett nevét és dicsőséges tetteit is ráír
ták.71 A rómaiaknál a senatus pajzsot adományozott an
nak a polgárnak, aki a harcban hősies és erkölcseiben 
feddhetetlen volt. Ereklyeként őrizték Mars pajzsát, 
amelyet a várost védelmező isten dobott le az égből; és 
a hagyomány szerint ennek megőrzése biztosította Ró
ma fennállását.

Az a szokás, hogy a császárt pajzsra emelik, minden 
bizonnyal a bizánci koronázási szertartás része lehetett, 
ezzel erősítették meg mint a hadsereg parancsnokát. Bi
záncban a pajzsra emelés -  amelyre a gyakorlótéren, a 
Hebdomonon került sor -  egészen a császárság végéig 
fennmaradt. A pajzsra emelést megelőzte az arany 
nyakláncnak (torques), majd a koronának az átadása. A 
fővezéri nyaklánc, amelyet egy segédtiszt, egy egysze
rű campiductor helyezett az uralkodó nyakába, elsősor
ban a hadsereg feletti hatalmat jelképezte.72 457-ben, I. 
Leó megkoronázásakor a jelöltek teknősbékapáncélt 
képezve felemelték pajzsaikat, hogy a császár felölt- 
hesse pompás császári ruháját. A császári öltözék az 
igazgyönggyel hímzett bíbor selyempalástból (klila- 
mis), a diadémból és a bíborcsizmából állt. A khlamist 
később felváltotta a szakkosz, a hosszú, derékban ösz- 
szefogott, gyönggyel és drágakövekkel díszített tuni
ka.73 A 14. századra a koronázás elveszítette katonai 
jellegét: a pajzsot a konstantinápolyi pátriárka és a leg
főbb méltóságok tartották.74

Bíborbanszületett Konstantin császár A birodalom 
kormányzásáról (De administrando imperio) című mű
véből megtudjuk, hogy a magyarok a kazár kagán em
bereivel tanácsot tartottak, és Árpádot, aki „bölcs taná
csú és gondolkodású, kiválóan vitéz és az uralomra al
kalmas". választották meg fejedelmüknek, a kazárok 
szokása és törvénye szerint pajzsukra emelve.75

Hivatali jelvények 
a Bizánci Birodalomban

A Bizánci Birodalom hivatali jelvényeivel először a 
késő-római birodalom hivatalnoklistája, a Notitia Dig- 
nitatum illusztrációin találkozunk.76 Bizáncban ugyan
az a szó jelölte a hivatalt és a méltóságot. A méltósá
gok adományozása történhetett jelvények átnyújtásá- 
val, illetve rendelettel, valamint a császári akarattól 
függően e kettővel együttesen.

A közép-bizánci korban a palotai szolgálatot teljesítő 
eunuchok hierarchiája nyolc olyan méltóságból állt, 
amelyek tulajdonosát ünnepélyes szertartás keretében, 
okirat és jelvények átadásával tüntették ki. A jelvények 
azokra a palota körüli szolgálatokra utaltak, amelyek
hez e címek kapcsolódtak. E méltóságok rangsorában a 
legalsó fokon álltak a császári mosdótáltartók, akik 
csuklyás vászontunikát, a kamarás (cubicularius) vá
szontunikát, a szpatharokandidatosz testőrkardot, az aj- 
tónállók aranypálcát, a primikérioszok pedig aranysze
gélyű fehér tunikát kaptak. A három legrangosabb mél-
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tóság. a császári gárda parancsnoka (prótoszpathariosz) 
drágakövekkel ékesített arany nyakláncot és aranysze
gélyű fehér tunikát, a praepositusok és a patrikioszok 
pedig elefántcsont diptükhonokaü77 kaptak.78

Aranypálcát nyújtottak át a ceremóniák rendjéért és 
csendjének fenntartásáért felelős silentiariusoknak. Hi
vatali jelvényként fehér tunikájuk felett arany nyaklán
cot viseltek a kandidatoszok, majd a többi díszőrségnél 
is ez szolgált jelvényül.79

A  főhatalom megszerzésével 
és gyakorlásával összefüggő 
jogszokások

A honfoglalás előtti magyarság a főhatalom meg
szerzésével és gyakorlásával összefüggő jogszokásait a 
Kazár Birodalomnak a főkagán méltóságával kapcsola
tos szabályai befolyásolták. A kazár szokásokra utal az 
az adat, hogy a honfoglalók a Kárpát-medencébe tör
tént bejövetelük után az erdélyi hegyekben megölték 
Álmost.

A kazár főkirály megválasztása kapcsán szokás volt 
a leendő uralkodó nyakát selyemzsinórral fojtogatni, 
megtudandó, meddig kíván uralkodni. Majd ezen évek 
elteltével, ha még életben volt az uralkodó, akkor ép
pen az általa mondott idő szentsége miatt be kellett fe
jeznie életét. Helyettese vagy a nép megölte, mondván 
„esze meggyengült és belátása megingott”.

Hasonló szokást látunk a török birodalomban (szul
tán, vezető tisztségviselők). 1683-ban a Bécs alatti ve
reségért végezték ki a fővezért, aki a császártól előzete
sen kapott egy levelet, amelyben az szerepelt, hogy fe
jét küldje meg a császárnak. A levélhez a selyemzsi
nórt és azt a bársony erszényt is mellékelték, amelybe a 
fejét be kellett tenni. A fővezér a zsinórt maga vetette 
nyakába.

Állatok a főhatalommal
és a hatalomgyakorlással kapcsolatos
szimbolikában

A főhatalommal és a hatalomgyakorlással kapcsola
tos szimbolika körébe tartozik, hogy őseink a törzsszö
vetséget vérszerződéssel pecsételték meg. Ez az aktus a 
nomád testvérré fogadás formájának egyik alkalmazása 
volt. A néprajzi kutatások megerősítik, hogy a magyar
ság körében a korai századokban ismert és gyakorolt 
volt az állatokra, illetve az állatok kifolyó vérére (vagy 
kutyára) tett eskü.80 A 13. század elején a bizánci latin 
császárságban hatalomra jutó francia lovagok és a kun 
törzsek is hasonló módon kötöttek szerződést. A ma
gyar királyi udvarban a tatárjárás után a védelemre szo
ruló ország vezetői úgy döntöttek, hogy a trónörökös 
ifjabb király (a későbbi V. István) egy kun törzsfő leá
nyát vegye feleségül. Az esküvőn tíz kun törzsfő is.



megjelent, akik a szertartás közepén kettévágtak egy 
kutyát, és arra tettek esküt, hogy a IV. Bélával kötött 
szövetséget megtartják.81

Az uralom és az alávetés elismerésével kapcsolatos 
jogszokások terén nemcsak a kutyának, hanem más ál
latoknak is fontos szerep jutott. A 600-as években a 
volgai bolgárok moha
medán hitre térítése so
rán a mohamedán hitté
rítőket küldő kalifa 
több ajándékkal ked
veskedett a megtérni kí
vánó bolgár uralkodó
nak. így többek között 
a kalifa követei egy lo
vat adtak díszes nyereg
gel.

A magyar hagyomá
nyokban az újonnan 
alávetett népek eseté
ben a magyar király 
küldött fehér lovat, míg 
évi adó fejében a magyar uralkodó is elvárta a rendsze
res állatküldést, ami ló és ökör egyaránt lehetett. Fehér 
ló küldéséről Zalán bolgár vezér meghódol tatása kap
csán hallunk. A fel szerszámozott ló megjelenik őseink 
ország-vásárlási ügyleténél is.

A ló vagy más állat küldése82 a későbbi középkori 
századok folyamán az alávetettséget szimbolizálta. Az 
alávetettség elismertetéseként az alávető fél állatot kül
dött az alattvalónak, aki az állat elfogadásával fejezte ki 
alávetettsége elismerését. Ugyanakkor az alávetett rend
szeres adóval, eleinte állat küldésével fejezte ki az ural
kodóhoz fűződő függő viszonyát. Ezt példázza az erdé
lyi fejedelmi hatalom függő helyzete a török portától.83

Az erdélyi fejedelmek a török portai adó mellett bizo
nyos számú fehér sólymot is küldtek évente a szultáni 
udvarba. A nomád világban a fehér sólyomnak szimbo
likus jelentősége volt, gyökerei a kazár szakrális uralko
dó hatalmi szimbolikájában is megjelennek. Az Európá
ba kerülő törökségnél a sasnak vagy a sólyomnak az 
uralkodóhoz való kapcsolása adatokkal is bizonyítható.

1396-ban Zsigmond király a nikápolyi vereséget kö
vetően a fogságba jutott nyugat-európai lovagok kivál
tására sólymot küldött.84 A győztes török uralkodó ele
inte nem akart tárgyalni a foglyok -  köztük a burgundi 
trónörökös -  kiváltásáról, de amikor a burgundi herceg 
12 fehér sólymot küldött a szultánnak, akkor rögtön al
kut kötött, és a foglyok jó részét váltságdíjról adott írás
beli kötelezvény ellenében elbocsátotta.

Kialakult egy speciális adónem -  az ökörsütés, 
amellyel a székelyek tartoztak az uralkodónak az udvar 
nagy eseményei alkalmával.85 A székely szabadságjo
gok közül a legfontosabb az adómentesség volt, ame
lyért cserébe a székely nemzet általános hadfelkelési 
kötelezettséggel tartozott. Adó helyett minden telek 
után egy-egy ökröt kellett ajándékképpen beszolgáltat
niuk az uralkodó számára. Bornemissza Pál és Wemer

__György. I. Ferdinánd biztosai így írtak erről: „a székely
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nemesek közül az alacsonyabb renden lévők, akiknek 
ökrük van, tartoznak egyenként egy-egy ökröt adni a 
királynak a koronázása idején, házasságkötéskor és 
amikor a királynak fiai születnek. Ezt ökörsütésnek hív
ják, mert az ökröket olyan jellel jelölik meg, amely a 
megye (szék) első betűjét ábrázolja, ahonnan elhajtot

ták.”86
A 16. században 

egyre nehezebbé vált a 
székelységtől beszedni 
az ököradót. 1555-ben 
került sor az utolsó 
ökörsütésre, majd Rá
kóczi Zsigmond feje
delem kísérelte meg azt 
visszaállítani az 1607. 
évi kolozsvári ország- 
gyűlésen. A gyűlés er
ről azonban nem hozott 
törvényt.

A székelyek politi
kai jelentősége a ki

rályválasztásnál is látható, mivel a székely katonásko
dó tömegek fegyveresen felléphettek a nekik nem tet
sző királyjelölttel szemben. Amikor például nem II. 
Ulászlót, hanem öccsét, Albertét szerették volna trónra 
emelni, és ez nem sikerült, akkor nemcsak Albert fegy
veres fellépését támogatták, hanem az új király részére 
fizetendő ökörsütést is csak fegyveres erőszakkal tudta 
Báthori vajda kicsikarni. Az ököradózás azt jelentette, 
hogy az állatszolgáltatással szimbolikusan elismerték 
az új király hatalmát.87

A z  erdélyi fejedelem 
megválasztása és beiktatása

Az erdélyi fejedelmeket az erdélyi országgyűlés sza
badon választotta. A fejedeleniválasztás szabadságát a 
fejedelmi conditiók is tartalmazták. Báthori Gábor vá
lasztási feltételeiben a következő szavakkal került ez 
megfogalmazásra: „Minthogy az elmúlt sok háború idő
ben, mind vérünk hullásával, s mind hazánkon kívül va
ló bujdosásunkkal az egy fő szabadságunkat a libera 
electioi megtartottuk, és a két császártól is, valamint s va
lahogy lehetett, extorqueáltuk. Kívánjuk ő nagyságától, 
hogy köteles légyen arra. hogy teljes életében, akármely 
szerencséjében minket abban megoltalmaz és megtart, 
és semmi szin és csere alatt vagy testamentom tételével, 
vagy különben szabadságunk ellen el nem áll [.,.].”88 

A választás szabadságát azonban gyakran kétségessé 
tette a török akarata, amely szultáni parancslevélbe./er- 
mánba fogalmazva érkezett meg a fejedelemválasztó 
országgyűlésre, megjelölve a -  választásra ajánlott -  
személy nevét. A választást követte a beiktatási cere
mónia, amelyet templomban tartottak. Az új uralkodó
nak esküt kellett tennie a törvények tiszteletére. Az es
kü szövegébe Rákóczi Zsigmond fejedelemségéig be
lefoglalták a választási feltételeket, conditiok&t is, míg
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Báthori Gábor beiktatásától kezdve különvált az eskü 
és a felesküvés a conditiokra. A fejedelmi ígéreteket 
követően a jelenlévő rendek is esküben fejezték ki hű
ségüket a fejedelem iránt.

A szultáni megerősítésről szóló okirat, az athnamé a 
török Erdély feletti hatalmát szimbolizáló adományok
kal együtt akkor érkezett meg. amikor a Porta ténylege
sen is elfogadta a megválasztott fejedelem uralmát. Ez 
történhetett a beiktatás után, de évekkel később is.

II. Rákóczi Györgyöt még apja életében, 1642-ben 
választották fejedelemmé, beiktatására ünnepélyes 
szertartás keretében került sor. „Serédi István, Barcsai 
Ákos s Fodor István szászvárosi királybíró, kik a vá
lasztást a portán bejelenték, a fejdelmi jelvényekkel, 
mit egy basa kisért. jul. 7-n Szászsebesre érkeztek, ki
ket ott Kornis Zsigmond, Bihar és Zarándmegye főis- 
pána fogadott. Másnap reggel két zászlóalj fegyveres 
hagyá el Fejérvárt, s a vártól nem messze sorba állott. 
Reggeli öt órakor a rendek az ifjú fejdelmet templomba 
kísérik, honnan kijőve, lóra ültek, s harczi zene mellett 
a várból kiléptettek. Elöl van a nemesség, utána az ifjú 
fejdelem udvari népe tigris és párducz bőrösen, utánok 
gazdagon szerelt vezeték-paripák: itt következtek a fő
urak hármason, mint Haller István. Rédei Ferencz, Sza- 
lánczi István. Pécsi Simon. Barcsai Zsigmond. Kornis 
Ferencz, Wesselényi Boldizsár. Bornemisza Pál, Ke
mény János. Bethlen Ferencz. Huszár Mátyás, Haller 
Péter. Petki István s több Fiatal főur, s ezek koszorújá
ban az ifjú fejdelem II. Rákóczi György. A Szászsebes
ről kiindult basával a vár alatt a völgyben találkoztak. 
A basa leszállt lováról, le az ifjú fejdelem és főúri kísé
rete, s egymást köszönték; mire a basa a császár nevé
ben is köszönté, s a szultántól küldött kardot az ifjú fej
delem oldalára övedzé; végezvén, átnyujtá a hozott 
zászlót, át a fejdelmi botot, melyek mindenikét Rákóc
zi átvévén, egy-egy főur kezébe tette át: mely szertartás 
alatt a hangászkar s a várfokról az ágyuk folyvást mű
ködtek. Vége lévén, lóra pattantak, a basa az ifjú feje
delem baljára lovagolt, körülök alabárdos kengyelfutók 
tárták a tért; s a kiséret azon renddel, melylyel jött. a 
fővárosba visszaindult, mi alatt a főurak nagy része a 
fejdelem előtt vitt zászlót és botot környezte.”89

Az erdélyi fejedelmeknek küldött szultáni kitüntető 
ajándékok között a 16-17. században megtaláljuk a ki
jegyzetek______________________________________
1 Ripa. Cesare: Iconologia (Budapest. Balassi Kiadó. 1997. 370. p.)
- Hoffmann Zsuzsanna: A hatalom megnyilvánulási formái és szim

bolikája az ókori Rómában (Aetas, 22. évf., 2007. 4.. 143. p.)
' Dinasztia, hatalom, egyház -  Régiók formálódása Európa köze
pén (900-1453). Összeáll., szerk.: Font Márta (Pécs, 2009, 115. 
p.; a továbbiakban: Dinasztia, hatalom, egyház)

4 Kelemen Miklós: Császárkoronázás a Bizánci Birodalomban. In: 
Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok. Szerk. Me- 
zey Barna (Budapest. Gondolat Kiadó. 2006. 176. p.; a továbbiak
ban: Kelemen: Császárkoronázás)

5 A görvélykór (skrofula) a nyirokcsomók gyulladása, amelyet a tu
berkulózis bacilusai okoznak. A kór ritkán végzetes, viszont -  kü
lönösen megfelelő kezelés hiányában -  kellemetlen lefolyású és 
elcsúfítja az arcot. A régi Franciaországban a görvélykórt királyi 
kómák is hívták.

6 Bloch, Marc: Gyógyító királyok (Budapest, Osiris Kiadó. 2005.126. p.)

nevezési oklevéllel együtt átadott díszruhát, a selyem
kaftánt, a díszkardot, egy díszesen felszerszámozott lo
vat, de az igazi hatalmi jelvényt nem ezek, hanem a fe
jedelmi jogar (korabeli nevén: a bot), főként pedig a 
rúdján arany gömbbel díszített, vörös szultáni zászló 
jelentették.

A török diplomáciai szokások szerint ez a zászló, 
még inkább pedig annak aranyos gömbje volt az erdé
lyi fejedelem mint hűbéres uralkodó hatalmi jelvénye. 
A szultánok többször ajándékoztak tollforgóval díszí
tett süveget is.90 Bethlen Gábor a török portától zász
lót. kornyétát. botot és köntöst kapott.91 „Végezetre, az 
újonnan következett fejedelmeknek fényes portámtól a 
szokás szerént, zászló, kornyéta, bot, köntös, kard és ló 
kiszolgáltassék.” -  olvashatjuk I. Rákóczi György ál
hiteiméjában.92

A fejedelmet beöltöztették a kaftánba, fejére tették a 
süveget, kezébe adták a hatalmi jelvényeket, és felvo
nultatták a díszparipát -  jelezve, hogy elvárják tőle a 
portai akaratnak megfelelő kormányzást. A török alá
vetettség jelképei között a trónusnak nem volt különö
sebb jelentősége, csupán I. Apafi Mihály portai ajándé
kai között szerepelt.93

Portai ajándékok

Az erdélyi fejedelmek is küldtek ajándékot a török 
portának. 1620-ból fennmaradt forrásunk Bethlen Gá
bor portai ajándékra szánt vásárlásait írja le:

„1. Száz kupát külön-különféle formájút, némelyik 
legyen 6 girás, némelyik 5, némelyik 7 te. De úgy. hogy 
mindenik mentői tettetésb lehet, úgy legyen csinálva. 
Az giraszám extendáltassék No 600 girára.

2. Hatvan kupát, azok is modo praemisso, külön-kü
lönféle formájúak legyenek, summa gira No 250.

3. Tizennégy kupát giraszám Nr. 50.
4. Gyümölcsnek 24 csészét, egyformán valókat, 

mentői tettetesbeket kaphatni.
5. Két mosdó-medencze 20-húsz girás. in summa gi

ra No 40.
NB. Igen reá kell vigyázni, hogy szép formájú, új in- 

ventió, úgymint gálya, ember, vad, halformán való ku
pák legyenek No. 20.”94

7III. Bélái Bizáncból való hazatéréséi követően -  mivel a bizánci 
vallás szerint nevelkedett -  Lukács esztergomi érsek nem volt haj
landó megkoronázni. A pápa engedélyével III. Bélát a kalocsai ér
sek koronázta meg.

8 A középkorban Fehérvár és környéke a veszprémi egyházhoz tar
tozott ugyan, de a fehérvári bazilika kivételes helyzetben volt, mi
vel közvetlenül a római Szentszék joghatóságába tartozott. Szent 
István magánegyházként építtette fel, s az ország legelőkelőbb 
temploma volt. Sokáig a bazilika tornyában őrizték a koronázási 
jelvényeket, csak Károly Róbert idejében kerültek Visegrádra. 
Lásd: Fügedi Erik: Uram. királyom... (Budapest, Fekete Sas Kia
dó. 2004, 62. p.: a továbbiakban: Fügedi: Uram, királyom)

9 Hunyadi János kormányzói esküjében az 1446. évi törvény megtar
tását fogadta meg. A felolvasó által mondott szöveget Hunyadi nyil
ván egyes szám első személyben ismételte. „Isten téged úgy segél- 
jen. Boldogasszony néked irgalmat úgy nyerjen. Istennek szenti ér-



ted úgy imádjanak. Istennek szent teste végnapodon üdvességedre 
úgy méltó legyen, föld tetemedet úgy fogadja bé. onnét harmadna
pon ki ne vesse, magul magod úgy ne szakadjon. ítéletnapján Isten
nek szent színét úgy láthasd, örök pokolba úgy ne temettessél, hogy 
ez szerzést ez registromban. kit az ország szerzésére megirattanak 
volna, azt erősen és tökéletességgel, mind megtartod, semmit ellene 
nem tész, sem tetetsz." Fügedi Erik: Uram, királyom. 60. p.

l0Csukovits Enikő: Közjegyzők a középkori Magyarországon, in: 
700 éves a közjegvzőség Magyarországon (Budapest. Magyar 
Országos Közjegyzői Kamara. 2008, 60. p.)

11 Degré Alajos: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Szerk. Béli Gá
bor (Pécs. ID Research Kft. /  Publikon Kiadó -  Pécsi Tudomány- 
egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 2009. 80. p.)

12 Bartoniek Emma: A magyar királykoronázások története (Buda
pest. Magyar Történelmi Társulat -  Az Akadémiai Kiadó reprint 
sorozata. 1987. 40. p.; a továbbiakban: Bartoniek: Királykoroná
zások)

13 A kereszt minden ismert koronázási ordóból hiányzott, abból is, 
amelyet a hagyományos magyar koronázási könyv tartalmazott. 
Bartoniek: Királykoronázások, 40. p.

14 Fügedi: Uram, királyom, 53. p.
15 Még Mária Terézia is felvágtatott a koronázási dombra!
16 Degré Alajos: Magyar alkotmány- és jogtörténet, 215-216. p.
17 Zsoldos Attila: Az Árpádok és asszonyaik -  A királynéi intézmény 

az Árpádok korában (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmá
nyok 36. Budapest, MTA Történettudományi Intézete. 2005, 19. p.)

18 Zsoldos Attila: A Szent Korona árnyékában (História. 2001.9- 
10. sz.; a továbbiakban: Zsoldos. 2001)

19 Uo.
211 Király János: Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekin

tettel a nyugat-európai jogfejlődésre (Budapest. Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata. 1908. 349-350. p.)

21 Kalmár János: Királyné-koronázás Pozsonyban 1714-ben. In: 
Idővel paloták ... -  Magyar udvari kultúra a 16-17. században. 
Szerk. G. Etényi Nóra és Horn Ildikó (Budapest. Balassi Kiadó, 
2005, 215. p.; a továbbiakban: Kalmár: Királyné-koronázás)

“ Zsoldos. 2001.
23 Kalmár János: Királyné-koronázás, 224. p.
24 Nápolyi Beatrix (/. Mátyás király második felesége) átázása Pet- 

tauból Budára. 1476. írta: Eschenloer Péter. In: Régi utazások 
Magyarországon és a Balkán-félszigeten 1054-1717. Ösz- 
szegyűjtötte és jegyzetekkel kísérte: Szamota István (Budapest. 
Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, 
1891. 104-105. p.; a továbbiakban: Nápolyi Beatrix útazása)

25 Kalmár János: Királyné-koronázás, 216-217. p.
26 Eleonóra császárné II. Ferdináiul császár és király felesége ma

gyar királynővé koronáztatásának rendje. Közli: H. A. (Történel
mi Tár. 21. évf., Budapest. Magyar Történelmi Társulat. 1898, 
167-172. p.)

27 Kalmár János: Királyné-koronázás, 217. p.
28 Bartoniek: Királykoronázások, 61. o.
29 Gerics József -  Ladányi Erzsébet: A birodalmi szent lándzsa és 

Szent István lándzsája. In: Gerics József: Egyház, állam és gon
dolkodás Magyarországon a középkorban (Budapest. Magyar 
Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. 1995. 47-50. p.)

30 Bóna István: A magyarok és Európa a 9-10. században (Buda
pest. História -  MTA Történettudományi Intézet. 2000. 85. p.)

31 Dinasztia, hatalom, egyház, 124. p.
32 Bóna István: i. m.. 86-87. p.
33 Dinasztia, hatalom, egyház. 118. p.
34 Shepherd. Rowena & Rupert: 1000jelkép a művészetek és a mito

lógia világából (Budapest. Képzőművészeti Kiadó. 2004. 283. p.)
35 Szimbólumtár. Szerk. Pál József és Újvári Edit (Budapest. Balas

si Kiadó. 1997. 228. p.; a továbbiakban: Szimbólumtár)
36 Shepherd. Rowena & Rupert: 1000jelkép. 283. p.
37 Szimbólumtár. 500. p.
38 Pandula Attila: Állami, nemzeti zászlók (História. 2003. 2. sz.)
39 Uo.
40 Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Nagy András-Szemadám 

György: Jelképtár (Budapest. Helikon Kiadó. 1996, 242. p.)

Jog_________
41 A koszorú mint uralkodói megkülönböztető jelvény felbukkan 

Zsigmond királynál, aki koszorúval felékesítve hagyta el Prágát. 
„Holnap szakállamat és hajamat rendbe hozva, ősz hajamat ko
szorúval díszítve helyezzetek el egy gyaloghintóbán, császári tró
nusomon ülve velem együtt vonuljatok végig a város közepén, és 
vigyetek ki engem magatokkal együtt I...]" (Thuróczy János: A 
magyarok krónikája. Ford. Horváth János. Budapest. Magyar He
likon, 1978, 361. p.)

42 Szimbólumtár, 268. p.
43 Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Szerk. Me- 

zey Barna (Budapest. Osiris Kiadó. 2000. 79. p.)
44 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája (Buda

pest. Osiris Kiadó, 1998, 231. p.)
45 Ipolyi Amold: A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények 

története és műleírása (Budapest. Magyar Tudományos Akadé
mia. 1886. 212. p.; reprint kiadása: Debrecen. Anno Kiadó. é. n.)

46 http://www.nemzetijelkepek.hu/korona-kard.shtml [2010. októ
ber 20.1

47 Sz. Jónás Ilona: Sokszínű középkor. Természet -  társadalom -  
kultúra a középkori Európában (Budapest. ELTE Eötvös Kiadó. 
2010. 145. p.)

48 Szabó Péter: Jelkép, rítus, udvari kultúra -  Reprezentáció és po
litikai tekintély a kora újkori Magyarországon (Budapest. L'Har
mattan Kiadó. 2008. 56. p.)

49 Font Márta: A keresztény nagyhatalmak vonzásában -  Közép-és Ke- 
let-Európaa 10-12. században (Budapest. Balassi. 2005. 140. p.)

50 r.: Történeti apróságok a régi magyar koronázásokról (Vasárna
pi Újság. 39. évf., 23. szám, [1892. június 5.], 404. p.)

51 Pálffy Géza: Udvari ceremónia és hatalmi reprezentáció (Histó
ria 2005. 3. sz.: a továbbiakban: Pálffy. 2005)

52 Mátyás nem is várta Beatrixtól. hogy ő alkalmazkodjék a magyar 
szokásokhoz, hanem elősegítette, hogy a magyar királyi udvar 
alakuljon át felesége kedve és ízlése szerint. Bonfini leírásából 
tudjuk, hogy Mátyás „Beatrix jövetelével egész életformáját is 
megváltoztatta”, és átalakította az udvartartás rendjét. „A pannon 
királyoknak az volt a szokásuk, hogy az előkelőségekkel és a ne
mességgel családiasán éltek, a bejutást nemigen ellenőrizték, sok 
asztalt terítettek, a főurak közt lakomáztak barátilag, étkezés köz
ben az ajtó nyitva állt. a kéregető koldusokat beeresztették, ala
mizsnát osztogattak nekik, mindenkit szívesen meghallgattak, 
többnyire közönséges kenyeret ettek, a királyhoz való bejutást le
hetővé tették bárkinek, a legnyomorultabb személyeknek is, 
igénytelenül éltek, hitvány lakással is megelégedtek, a kápráztató 
háborúkra eszméletlen költséget áldoztak, de a fényes épületeket 
lebecsülték, odahaza szűkmarkúak, kifelé nagyvonalúak és pazar
lónk voltak..." (Bonfini. Antonio: A magyar történelem tizedei. 
Ford. Kulcsár Péter. Budapest. Balassi Kiadó. 1995. 867-868. p.)

53 Nápolyi Beatrix útazása. 106. p.
54 Nápolyi Beatrix útazása, 106-107. p.
55 Pálffy. 2005
56 Uo.
57 Károlyi Árpád: Régi koronázások (II. Mátyás) (Vasárnapi Újság. 

39. évf.. 24. sz. [1892. június 12.]. 424. p.)
58 Dedek Crescens Lajos: Régi koronázások (I. József) (Vasárnapi 

Újság. 39. évf.. 24. sz. [ 1892. június 12], 425. p.)
59 Ursinus Velius. Caspar. eredetileg Kaspar Bcmhard (1493-1939): 

sziléziai humanista. I. Ferdinánd udvari történetírója, fiainak ne
velője. A koronázáskor tartott beszéde: Caspar Ursinus Velius: 
Oratio habita in Álba Regali die coronationis Ferdinandi (1527)

60 Lovcsányi Gyula: Képek a koronázásról (Vasárnapi Újság. 39. 
évf.. 23. sz. 11892. június 5.]. 402. p.)

61 Szlávik Gábor: Államhatalom és jelvényei Rómában (História. 
2003. 5-6. sz.)

62 Fügedi Erik: Uram, királyom, 56. p.
63 A frank királyságban a kezdeti időkben nem a korona fejre he

lyezésének volt hatalom-keletkeztető ereje, hanem a királyi szék
be. a Nagy Károly-féle trónusba ültetésnek.

64 Dinasztia, hatalom, egyház. 117. p.
65 . í s  felkele Jákob reggel, és vévé azt a követ, melyet feje alá tett va- 

la. és oszlopul állítá fel azt. és olajat önte annak tetejére." (Tér 28,18)
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661. Edward tölgyfából készíttetett trónszéket 1300-1301 táján, 
hogy abban helyezze el a scone-i követ. A trónszéket az udvari 
festő, Walter mester díszítései ékesítik. 1727-ben pedig még négy 
arany oroszlán került lábaihoz. A trónszék hátán egy 19. század 
eleji graffiti is található, miszerint a Westminster Abbey mellett 
lévő iskola diákja, bizonyos P Abbott ebben a székben aludt 
1800. július 5-6-án. A középkori pompájában megfakult, két mé
ter magas Koronázási Trónszék restaurálásáról döntöttek 2010 
tavaszán, www.suite 101 .com/content/restoration-of-the-corona- 
tion-chair-a228l91 (2011. január 10.)

67 Szántó György Tibor: Anglia története (Akkord Kiadó. Buda
pest. 1997. 83. p.)

68 Úgy tartják, hogy a hajdani prófécia teljesedett be: a 9. század 
közepén Kenneth MacAlpin a következő szavakat véste a kőbe: 
..Ni fallat falum. Scoti, quocunque locatum Invenient lapidum. 
regnare tenenlur ibidem." Azaz: ahol e kő van, ott a skótok fog
nak uralkodni, www.westminster-abbey.org/visit-us/highlights/ 
the-coronation-chair [2011. január 10,[

69 1950-ben négy skót egyetemista kísérletet tett a Végzet Kövé
nek visszaszerzésére, lan Hamilton és barátai (Kay Matheson. 
Alán Stuart és Gavin Vernont) 1950 karácsonyán két kocsival 
érkeztek a Westminster Abbey-hez, és az ereklyekövet ki is vet
ték a Koronázási Trónszék alól. és olyan szerencséjük volt, 
hogy egészen Skóciáig eljutottak vele. A kő kiszabadításakor 
kettétört, így egy glasgow-i kőfaragó barátjukhoz fordultak, aki 
elvégezte a szükséges javításokat. A tett nyomán ők lettek 
Nagy-Britannia legnagyobb erőkkel körözött személyei. Végül 
úgy határoztak, hogy a követ visszaszolgáltatják a hatóságok
nak. (Olivér. Neil: Skócia történelme. Budapest. General Press 
Kiadó. 2010. 456-457. p.)

7,1 Dinasztia, hatalom, egyház, 117. p.
71 Shepherd, Rowena & Rupert: 1000jelkép, 296. p.
72 Kelemen: Császárkoronázás. 174. p.
1 Bréhier. Louis: A bizánci birodalom intézményei (Budapest. Bi- 

zantinológiai Intézeti Alapítvány. 2003. 21. p.)
74 Ostrogorsky, Georg: A bizánci állam története (Budapest. Osiris
 ̂ Kiadó. 2001.70. p.)

75 A magyar honfoglalás kútfői. Szerk. Pauler Gyula és Szilágyi Sán
dor (Budapest. Magyar Tudományos Akadémia, 1900, 122. p.)

76 Kelemen Miklós: Hivatali jelvények a Bizánci Birodalomban. In:

Jogtörténeti Tanulmányok Vili. Szerk. Béli Gábor. Kajtár István. 
Szekeres Róbert (Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jog- 
tudományi Kara, 2005, 253. p.)

11 Diptükhon: viaszréteggcl befelé összehajtott kettős írótábla.
78 Bréhier: A bizánci birodalom intézményei. 134. p.
79 Kelemen: Hivatali jelvények a Bizánci Birodalomban, 255. p.
80 Rácz Lajos: Hatalmi szimbolikánk nomád gyökereiről (Jogtörté

neti Szemle. 1986. I.. 25. p.)
8|U o.
82 1412 áprilisában Velence tett ajánlatot Zsigmondnak, hogy Dal

máciáért -  Spalato és Ragusa nélkül -  és az elfoglalt itáliai terü
letekért 300.000 dukátot fizet, a magyar korona jogát pedig fehér 
ló vagy aranyos szövet beszolgáltatásával elismeri. (Mályusz Ele
mér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Budapest. Gon
dolat Kiadó. 1984.95. p.)

83 Rácz Lajos: Főhatalom és kormányzás az Erdélyi Fejedelemség
ben (Budapest. Akadémiai Kiadó. 1992. 58. p.)

84 Csopey László: Adalékok Báthori István életéhez (Budapesti 
Szemle. 1888. 228. p.)

85 Szabó Péter: A; erdélyi fejedelemség (Budapest. Vince Kiadó. 
1997. 14. p.)

86 Obomi Teréz: A székely szabadságokról (Rubicon. 1992. 3.. 11. p.)
87 Rácz Lajos: Főhatalom és kormányzás. 61-62. p.
88 Approbata Constitutiok 11. Rész 1. Czim „Conditiones ejusdem 

Principis Gabrielis Bathori"
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Jog

A  Független Kisgazdapárt (FKGP) szétverése ide
jén a Magyar Kommunista Párt (MKP) vezetői 
nyíltan hangoztatták, hogy a baloldal helyzete, 

illetve választási kilátásai kedvezőbbé váltak. „Nekünk 
semmi kifogásunk nem lenne, ha még több párt indul
na a választásokon -  mondotta Révai József a nagybu
dapesti pártbizottság 1947. július 23-i értekezletén 
ha sikerülne elérni azt, hogy a kisgazdapárt ne csak há
romfelé bomoljon, hanem még egy újabb csoport válna 
le a kisgazdapártról."1 Az új pártok fellépése -  s talán 
az sem véletlen, hogy „engedélyt" mindenki kapott -  
ebből a szempontból valóban kedvezőbb helyzetet te
remtett az MKP számára.

Az új polgári csoportok közül elsőként, még 1947. 
július közepén, a Független Magyar Demokrata Párt 
(FMDP) alakult meg, s kapott a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottságtól (SZEB) „működési" engedélyt.2 Az FMDP 
megalapítója Balogh István volt. aki -  bár a magyar 
belpolitikában Talleyrand szerepét kívánta betölteni, 
de nagy francia példaképe diplomáciai képességének 
nem volt birtokában -  még azelőtt, hogy lemondott vol-

Izsák Lajos

A z  1947-es  
ellenzéki pártok 
utódpártjai a forradalom  
és a rendszerváltás idején

na kisgazdapárti főtitkári tisztségéről és kilépett volna 
a pártból, pártalakítási céljairól Rákosi Mátyást is tájé
koztatta. Az MKP főtitkára nem emelt kifogást Balogh 
pártalakítási akciója ellen, sőt támogatta azt. Balogh 
1947. június 3-án levelet írt Dobi Istvánnak, az FKGP 
elnökének, és ebben egészsége „teljes összeomlására" 
hivatkozva közölte, hogy nem tud eleget tenni főtitkári 
megbízatásának. Egyúttal arra kérte Dobit, hogy az

http://www.suite
http://www.westminster-abbey.org/visit-us/highlights/

