
Cservák Csaba

Erdély alkotmányos 
státuszának fejlődése

J elen írást egy őstörténeti okfejtéssel szükséges kez
deni -  előrebocsátva azt, hogy jelen sorok írója alkot
mányjogi aspektusból elemzi a kérdéskört - , mivel 

e körülmények ismerete nélkül nem kapnánk teljes ké
pet Erdély sajátos alkotmányjogi helyzetének hátteréről. 
A honfoglalásról nagyon megoszlanak a tudományos vé
lemények1 a történészek körében, azonban az nem képe
zi vita tárgyát, hogy Erdély, illetve a székelység egyfajta 
különleges státuszt élvezett, és mindennek különleges oka 
kellett hogy legyen. A történészek körében különböző el
méletek ismertek, a magyarság teljes finnugor származá
sától kezdve a teljes sumer származásról vallott tézisekig. 
Mindegyikben vannak érdekes okfejtések, de lényegében 
majdnem mindegyik elmélet elismeri, hogy a székelység 
egyfajta sajátos etnikai csoport volt. Megjegyzendő, hogy 
az a nézet is kezd elfogadottá válni, hogy kettős honfogla- 
lásról2 is lehet minimálisan szó, amely értelmében a 700- 
as években az avarok, akik beáramlottak a Kárpát-meden
cébe, már a magyarság ősei voltak.3

Mindenekelőtt leszögezhető: kizárt az, hogy a Kár
pát-medence teljesen néptelen volt a honfoglalás idején. 
Másodsorban az is tény, hogy bizonyítékok és egyéb uta
lások sincsenek arra vonatkozóan, hogy a magyarság ma 
egy másik etnikumot magába olvasztott volna erőszako
san. Tehát következésképpen még Engel Pál -  aki igazá
ból leginkább a finnugoristák közé sorolandó -  is elismeri 
-  nem beszélve a sumerológus vagy türkista felfogások
ról - , hogy a székelység etnikailag a magyarsággal rokon, 
de mégis a magyarság előtt került a Kárpát-medencébe,4 
sajátos védelmi funkciót látva el, ennek is köszönve egy
fajta különleges jogállását.5 További érdekes adalék, hogy 
az Árpád-korban a gyula nemcsak keresztnév, hanem ettől 
elvont méltóságnév is volt. Így nemcsak az István elleni 
harcokban ismert Gyula vezért, hanem köznevesült szó
ként a magyar terminológiában az erdélyi részek vezetőjét 
jelezte.

1. Közigazgatás Erdélyben

Az erdélyi tartományt különleges közigazgatás jellemezte 
már az Árpád-kortól kezdve. A Magyar Királyság létre
jöttével egy időben, már 1003-tól tartják nyilván az első 
erdélyi vajdát Erdőelvi Zoltán néven,6 érdekesség, hogy 
vezetékneve az erdélyi szóval is rokon. A középkor ké
sőbbi szakaszában az ifjabb király vagy a herceg, mint a 
király rokona, kormányozta sokáig Erdélyt, például IV 
Béla már apja, András korában ifjabb király volt, illetve 
IV. Béla alatt az ő fia, V. István rex junior ifjabb király 
minőségében volt az erdélyi tartomány vezetője, hiszen az
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erdélyi vajda -  ekkortól kezdve vajdának hívták az erdélyi 
részek kormányzóját -  különleges státuszt élvezett.

Közigazgatási szempontból a megyék élén az ispán, il
letve később a főispán állt, és a király, valamint a főispán 
közé volt a magyarországi részek tekintetében beékelődve 
a nádor mint a király teljhatalmú helyettese a megyék vo
natkozásában. Ez a joghatóság azonban nem terjedt ki Er
délyre és a Horvát-Szlavón-Dalmát bánságra. Erdélyben a 
vajda volt kvázi a király helyettese -  mondhatjuk úgy is, 
alkotmányjogilag az ispánok felettese - , sőt ő nevezte ki 
az ispánokat. Az erdélyi vajda tehát mindenféle katonai, 
közigazgatási és igazságszolgáltatási tekintetben7 az ural
kodó helyettese és az uralkodó helytartója volt. „A vajdai 
tiszt külön hatalmat jelentett Erdélyben, amely a király és 
a királyi vármegyék élén álló ispánok közé ékelődött.”8

Az erdélyi vajda tisztsége mellett még két saj átos alkot
mányjogi képződményről is szükséges említést tennünk. 
Ez a székely és a szász önkormányzat Erdélyen belül. 
A székelyek ispánja volt az önálló és nem jobbágysorban 
levő székelyek katonai és polgári vezetője egyben.9 A szá
szok is autonómiát élveztek.10 A szász városok, a szász 
tartományok élén a szászok ispánja állt, ezeket később 
királybírónak nevezték, majd amikor Károly Róbert alatt 
a közigazgatási reform11 megtörtént, különböző szász vá
rosokból szász székek szerveződtek, és a szebeni gróf lett 
a szász egyetem mint a szászok összessége önkormányza
tának vezetője.12

A szebeni gróf egyfajta elöljárója volt igazságszolgálta
tási, valamint közigazgatási szempontból az egész szász- 
ságnak, és egyfajta külön testet képezett a többi erdélyi 
területtől, a többi erdélyi lakosságtól, kivéve ezáltal őt a 
vajda joghatósága alól. Az erdélyi vajda a szászok tekin
tetében csak katonai értelemben rendelkezett joghatóság
gal, közigazgatási szempontból nem. A székelység hely
zete ugyancsak eltérő volt, hiszen amellett, hogy a magyar 
jobbágyságtól és a magyar nemességtől is különváló tes
tet képezett, közigazgatásilag élükön a székely ispán állt.13 
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az erdélyi vajda nagyon 
sokszor a székely ispáni tisztséget is betöltötte egy sze
mélyben. A tisztségviselők viszont sűrűn cserélődtek.14

Amellett, hogy az erdélyi vajda gyakran betöltötte a 
székely ispáni tisztséget, megjegyzendő, hogy egyrészt a 
székelység autonómiáját is kifejezte a külön tisztség léte, 
másfelől viszont jelképezte azt is, hogy az erdélyi vajda 
az egyik leghatalmasabb tartományúrként igazgatja a ka- 
tonai/határőr szempontból igen jelentős és külön státuszt 
élvező székelyeket.

Érdekesség, hogy az erdélyi vajda több volt, mint egy
szerű helytartó vagy kormányzó, familiárisaival szinte 
kormányozta a tartományt.15 Külön kancelláriát épített ki, 
külön vajdai közigazgatást. Szinte az uralkodó és a tarto
mányi kormányzó között helyezkedett el.

Ha alkotmányjogászi aspektusból elemezzük a kérdést, 
akkor ez ahhoz hasonló, mint hogy napjainkban létezik 
miniszterelnök, és léteznek különböző tisztségek, ame
lyek miniszterelnöki besorolásúak, mint például a leg
felsőbb bíróság elnöke vagy az alkotmánybíróság elnöke. 
Ezek nem miniszterelnökök, de rangban kvázi vele egyen
rangúak. Hasonlóan képzelhetjük el az erdélyi vajdát, al



kotmányjogi szempontból, aki szinte uralkodó volt. Ez 
nagyon fontos, abból a szempontból, hogy egyes erdélyi 
vajdák megpróbáltak szinte uralkodói jogokat kiharcolni 
maguknak, és uralkodóvá, a magyar királlyal egyenrangú
vá válni. Például Kán László erdélyi vajda a kiskirályok16 
korában Károly Róbert, illetve elődei, Vencel és Ottó ide
jén próbálta Erdélyt teljesen függetleníteni oly módon, 
hogy a grófi szász tisztséget megszerezte magának, és 
összevonva a szász és a székely és az erdélyi önkormány
zatiságot, szinte már uralkodói hatalomra tett volna szert, 
ha Károly Róbert le nem győzi.

A mai viszonyok ismeretében visszásnak tűnik, de a 
korabeli Európa összes államában természetes volt, hogy 
az igazságszolgáltatás a közigazgatás hatalmi funkciójá
val egybeolvadt, sőt sokszor még a törvényhozás funkci
ója is. Nemcsak Erdélyben volt ez így, hanem az összes 
korabeli feudális államban is, tehát ez nem jelenti azt, 
hogy Erdély egyfajta -  ilyen szempontból sajátos -  dik
tatúrát jelentett, mert az összes európai országra ez volt 
jellemző.

Történetileg még egy sajátosságra szükséges felhívni a 
figyelmet. Több történészünk kiemeli, hogy a magyar hű
bériség eltért a korabeli Európa jellemzőitől, és a 9— 12. 
századi normann katalán rendszerre emlékeztetett. Ennek 
az volt a fő jellegadó tulajdonsága, érdekessége, hogy 
úgymond honorbirtokrendszerek alakultak ki Magyar- 
országon.17 Ez azt jelenti, hogy ha egy illető megkapott 
egy közigazgatási tisztséget, például egy tartomány kor
mányzásának jogát, akkor annak a tartománynak a sajátos 
uralkodói birtokait is megkapta, kvázi az volt a fizetsége, 
díjazása, hogy az adott területhez tartozó uradalmi birto
kok javait szedhette. Ennek a későbbiek folyamán az lett a 
következménye, hogy az erdélyi vajdai és emellett az igen 
jelentős székely ispáni birtokok honosával is rendelke
zett. Déva vára tipikusan ilyen volt. Mindez igen jelentős 
uradalomnak számított, és ez azt jelentette, hogy az er
délyi vajda vagyona kiemelkedett az erdélyi nemességből 
általában. Továbbá megjegyzendő, hogy a székely ispáni 
tisztséget -  főleg azután, miután az erdélyi vajda tisztsé
gét természetszerűleg a király az erdélyi vagy a magyar
országi előkelők közül töltette be -  soha nem a székelyek 
közül töltötték be.

Az, hogy egyfajta uralkodói minőség jellemezte a vaj
dát, megnyilvánult abban is, hogy ő sokszor alvajdákat is 
kinevezett, akik közül egy vagy kettő Magyarországon 
székelt. Ez is helytartójellegre utalt. Az is sajátosság, hogy 
sokszor konzílium töltötte be a vajdai tisztséget, tehát egy
fajta kollegialitás jegyében két vagy három erdélyi vaj
dáról is beszélhetünk. Nagyon sajátos történelmi helyzet 
volt, amikor Hunyadi János volt 1441-től 1446-ig az erdé
lyi vajda, és ugyanezen időszak alatt volt erdélyi társvajda 
Újlaki Miklós is, aki később a Mátyással folytatott nemesi 
küzdelmek során vált igazán ismeretessé.

Történeti előzménye volt a későbbi erdélyi független
ségnek, illetve a vajdai és fejedelmi tisztség erősségének, 
hogy a Mátyással szemben folytatott nemesi küzdelmek 
Erdélyben is kicsúcsosodtak, aminek eredményeképp Hu
nyadi Mátyás 1467-ben megfosztotta sok kiváltságától, 
sok birtokától az erdélyi nemeseket. Emellett az is egy sa-
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játosság, amit Hunyadi Mátyás idejében vezettek be, hogy 
egy magyarországi nemes megöléséért a vérdíj -  kvázi a 
kárpótlás, kártérítés -  100 aranyforint volt, míg egy erdé
lyi nemes megöléséért csak 66 aranyforint. Ezáltal egy
fajta jogi kisebbrendűséget láthatunk de facto az erdélyi 
nemességgel szemben, a de jure nemesi egyenjogúság el
lenére.

E sorok írója inkább globálisan próbálta eddig is ke
zelni a kérdést, nem kronologikusan, de azért nyilván 
egyfajta sajátos korszemlélet jellemezte azt, amikor Er
dély Magyarországhoz tartozott. A későbbiekben a feje
delemség egészen másfajta alkotmányjogi-közigazgatási 
helyzetet eredményezett. Az Erdélyi Fejedelemség előtti 
időkkel kapcsolatosan kijelenthetjük, hogy egyfajta sajá
tos erdélyi státuszról, „államiságról” az egységes magyar 
állam idején is -  tehát nemcsak a három részre szakadás 
idején, hanem előtte is -  már beszélhettünk.

A magyar alkotmánytörténet a korabeli terminológia 
szerint is keverte a Magyarország és a magyar állam ki
fejezéseket. Sajátos módon magyar államnak csak a szűk 
értelemben vett magyar vármegyéket tekintette, Magyar
országba viszont beletartozott Szlavónia, Horvátország és 
Erdély is. Korábban már fölmerült fogalomként Werbőczy 
a Hármaskönyvében is használja az Erdély ország kifeje
zést,18 ami arra utal, hogy Erdély ugyan integráns része 
volt a Magyar Királyságnak, de mégis nagyon különleges 
státuszt élvezett. Egyfajta együtt, de mégis külön jogállás 
jellemezte már ekkor Erdélyt. Összegezve kijelenthető, 
hogy az Erdélyi Fejedelemség előképe már mindenféle
képpen megtalálható volt a klasszikus középkori Magyar 
Királyság idejében is.

2. Önálló fejedelemség időszaka

Egészen más idők következtek ezután. Szapolyai János
ra szükséges felhívni a figyelmet, aki 1520-tól 1526-ig 
volt erdélyi vajda a királlyá választás előtt, s ez volt a ki
fejezett, konkrét előzménye annak, hogy 1526-ban őt is 
királlyá koronázták, illetve I. Ferdinándot is. Amikor a 
török betört Magyarországra, 1541-ben elfoglalva Budát, 
és három részre szakadt Magyarország, akkor Szapolyai 
János régi birtokaira, illetve régi vajdai udvartartására tá
maszkodva alapvetően az erdélyi részeket -  illetve annál 
egy kicsit nagyobb területet, Közép-Szolnok, Doboka, 
Zaránd, Kraszna vármegyéket még a klasszikus erdélyi 
közigazgatási rendszeren kívül -  szállta meg, tehát a régi 
Erdélynél egy kicsit nagyobb, de azt körülölelő terület je
lentette az Erdélyi Fejedelemség területét.

Szapolyai János 1541-ben meghalt, és utána az ő fia, 
János Zsigmond, illetve Izabella királynő, az ő özvegye 
kormányozták azt a külön kis Magyarországot, amely Er
délynél valamelyest nagyobb volt. Szapolyai János halála 
utána János Zsigmond még használta a magyar királyi cí
met is. Később megállapodtak Ferdinánddal -  1551-ben 
- , hogy János Zsigmond lemond az erdélyi tartományról 
a sziléziai hercegségért cserébe. Erre végül nem került sor 
különböző belvillongások miatt. Így János Zsigmond ma
radt király, illetve az erdélyi részek ura.

13



Szapolyai János

Azt is meg kell említenünk, hogy „Erdélynek az 1540. 
évtől kezdve az 1848. évig külön Corpus Jurisa volt, ame
lyet csak egyetlen híd kötött össze a magyar Corpus Ju- 
risszal, Werbőczy Hármaskönyve,19 amely Erdélyben 
törvénnyé is vált”.20 Ezenfelül az erdélyi jogfejlődésnek 
külön gyökerei voltak.21

Az 1556-os tordai országgyűlésen mondták ki először 
az erdélyi három rend fejedelemválasztó jogát. Ekkor vá
lasztották meg először erdélyi fejedelemnek János Zsig- 
mondot, aki 1556-tól 1571-ig, ekkor bekövetkező haláláig 
volt erdélyi fejedelem.

Az erdélyi rendiség tagozódása is nagyon sajátosnak ér
tékelhető, ugyanis nem vagyoni vagy rangbeli rétegződésről 
beszélhetünk. A szászok, a székelyek és az erdélyi megyék 
magyar nemességének rendisége alkotta mindig az erdélyi 
országgyűlést, aminek szintén volt előképe már a közép
kori Magyar Királyság idején, ugyanis voltak erdélyi részi 
tartományülések, mintegy a későbbi erdélyi törvényhozás, 
erdélyi országgyűlés előzményeként.22 Tehát „Erdély nem 
csupán a magyar nemzet országa, hanem három egyesült 
nemzeté, a magyaré, a székelyé és a szászé,23 s csak 1848- 
ban olvad össze velük egyetlen egységbe az addig közjogi 
státussal nem rendelkezett román nép”.24
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1556-os esztendő kapcsán egy másik, alkotmányjogi 
szempontból jelentős mérföldkőről is szükséges említést 
tennünk, mivel ekkor mondta ki a tordai országgyűlés, 
hogy az erdélyi országgyűlésnek sajátos törvényhozó mi
nősége folytán fejedelemválasztásra is jogosítványa van.25

Nagyon sajátos a későbbi Erdélyi Fejedelemség ide
jén, hogy egy nagyon különleges monarchiáról, válasz
tott választási monarchiáról beszélhetünk.26 Az erdélyi 
fejedelem princeps absolutus -  fejedelem, szuverén ural
kodó - , viszonylag jelentős hatalommal és jogosítványi 
körrel rendelkezett, viszont más monarcháktól eltérően 
nem volt utódmeghatározási joga sem a primogenitúra, 
sem a szenioritás klasszikus monarchikus elvei szerint. 
Az erdélyi országgyűlés mindvégig fenntartotta magá
nak a jogot arra, hogy uralkodót válasszon. Ez nagyon 
különlegessé teszi az erdélyi fejedelem pozícióját27 al
kotmányjogi szempontból. 1556-tól az erdélyi fejedelem 
egy abszolút uralkodó, monarcha volt, igen erős jogosít
ványokkal, egyértelmű uralkodói hatáskörrel, de még
sem határozhatta meg konkrétan kifejezetten az utódját. 
Ennek ellenére sokan megpróbálták, de igazából hosszú 
távon, dinasztikusan senkinek sem sikerült uralmát fenn
tartania.



János Zsigmond Bocskai István

1571-ben, János Zsig
mond halála után az ő utóda 
-  a Habsburgok akaratától 
eltérően -  Báthory István 
lett, s ez megint egy sajá
tos szituációt szült. Meg
mutatkozott a kettősség, 
amely Erdélyt jellemezte 
Magyarország tekintetében, 
és az erdélyi, valamint a 
megmaradt Magyar Király
ság viszonyát meghatározta.
Nevezetesen az együtt, de 
mégis külön jogállás.

Az erdélyi fejedelmek a 
Szent Korona-eszme leté
teményeseinek tekintették 
magukat, egyfajta kon
tinuitást vallottak a régi 
Magyar Királysággal kap
csolatban, egyúttal azt is 
vallották, hogy Erdély még 
mindig a Magyar Király
ság része. Ettől eltekintve 
mégis különállónak, szu
verénnek tekintették ma
gukat a magyar királytól.28 
Egyes erdélyi fejedelmek -  például tipikusan Bocskai 
István, Bethlen Gábor -  önvallomásukban kifejtették, 
hogy ők addig és azért hisznek a külön Erdélyben, „míg 
ugye a magyar király náluk erősebb nemzet németnél 
lészen”.29

Tehát az együtt, de mégis 
külön jogállás azért is ala
kult ki, mert Erdély tipiku
san magyar állam volt, a ma
gyar hagyomány, a magyar 
kultúra folytatója, emellett 
mégis pontosan Magyaror
szág idegen megszállása, a 
Habsburg-uralom miatt tar
tották fenn különállásukat, s 
ezt a sajátos viszonyt a Tö
rök Birodalom is elismerte.

Sokan fölteszik a kérdést, 
hogy a független Erdélyt mi
ért nem szállta meg például 
a török. Egyfajta status quo 
alakult ki, amely megnyil
vánult az erdélyi fejedelmek 
kultúrpolitikájában is. Az 
erdélyi fejedelem Bécs és 
a Habsburg-udvar hallgató
lagos jóváhagyásával, vala
mint a török Porta kifejezett 
elismerésével jutott mindig 
hatalomra. Mind a két nagy 
birodalom elismerte az er
délyi fejedelem független

ségét, noha külpolitikai értelemben az erdélyi fejedelem 
mégis valamennyire függött a Török Birodalomtól. Vazal
lus államnak volt tekinthető, mégis független volt.

Ennek kapcsán egy nagyon fontos alkotmányjogi fo
galmat, a szuverenitás fogalmát kell körüljárni, amely az
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önálló államiság sarokköve, alapja. A szuverenitás, illetve 
a szuverén az önálló, független, egységes, oszthatatlan fő
hatalmat jelenti, amely minden más hatalomnak eredete 
és eredője egyben, amelyből minden hatalom származik 
adott területen. Az számít szuverén államnak, amely kü
lönálló területen jön létre, és különálló népessége, vala
mint saját állampolgárai vannak.

3 .  Erdély szuverenitásának kérdése

Ennek kapcsán feltehetjük a kérdést: mennyiben volt 
szuverén, önálló, független állam a fejedelemség idejé
ben 1556-tól Erdély? Belpolitikai értelemben abszolúte, 
mindenképpen -  ezt majd a későbbiekben ki is fejtjük, 
hogy miért ilyen evidencia - , külpolitikai értelemben már 
bonyolultabb a kérdés, hiszen az erdélyi fejedelem kül
politikáját mindig egyeztetni kellett a török szultánnal. 
Az erdélyi fejedelmeket mindig az erdélyi országgyűlés 
választotta, de a végső fejedelembeiktatás az athnamé, a 
török szultán megerősítő okirata volt, illetve azok a bi
zonyos uralmi eszközök: palást, kaftán, jogar, melyeket 
a szultán mindig küldött a beiktatandó fejedelmeknek. 
Mindez egyfajta külpolitikai függést jelentett, de a török 
szultán, hogyha a Török Birodalom érdekeivel nem volt 
ellentétes a fejedelem tevékenysége, nem szólt bele a feje
delem tevékenységébe.

Tőkéczki László utalt arra, hogy Erdély az európai 
kultúra részének tekintette magát. Való igaz, hogy a pro
testáns államokkal, Svédországgal, Hollandiával a ké
sőbbiekben az erdélyi fejedelmek igen élénk kapcsolatot 
próbáltak -  külpolitikai értelemben -  fenntartani. Ez nem 
zavarta a török szultán és a Török Birodalom érdekeit ad
dig, amíg olyan háborús viszonyrendszer nem alakult ki, 
hogy azok egy törökellenes szövetségi rendszerbe nem 
kerültek, de addig, amíg a Török Birodalomnak nem volt 
ellenére, az erdélyi fejedelem külpolitikai önállóságát is 
elismerte a török Porta.

Érdekesség, hogy pontosan a fejedelmi hatalom abszo- 
lutitását és az erdélyi fejedelem autonómiáját, az ország
gyűléssel szembeni autonómiáját növelte az, hogy a török 
szultán által magát az erdélyi fejedelmet és nem az erdélyi 
államot erősítette meg. Az erdélyi állam függött a török 
szultán jóváhagyásától külpolitikai értelemben, s a török 
szultán külpolitikai értelemben magát a fejedelmet és a 
fejedelem cselekedeteit, aktusait erősítette meg. Ez a feje
delmi hatalom, a fejedelmi egyéni hatalom súlyát növelte 
a rendiséggel szemben.

Erdélyben ezért nem beszélünk olyan erős rendiségről 
és olyan erős birtokrendszerről, olyan erős ellenpólusok
ról, mint a királyi Magyarországon. A fejedelmek nagyon 
is ügyeltek arra, noha volt birtokadományozási és -  mint 
egy uralkodónak -  nemességadományozási joguk az erdé
lyi fejedelmeknek, hogy az ő rovásukra senki ne erősöd
hessen meg. Ugyan voltak erdélyi fejedelmi dinasztiák, 
mint a Báthoryak, Rákócziak, Bethlen Gábor is próbálta 
utódait pozícióba helyezni, mégsem alakult ki öröklete
sen erdélyi uralkodói dinasztia, és azért nem, mert nem 
volt kellő ellenpólus. Mivel a fejedelmi hatalom erős volt,
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ezért bármilyen nemesi családnak vagy nemesi egyénnek, 
hogyha a maga akaratát végre akarta hajtatni Erdélyben, 
akkor egyetlenegy esélye az volt, hogy magát a fejedel
mi hatalmat szerezze meg. Csak így lehetett ellenpólussá 
válni, hogy az abszolút hatalomért folytatott küzdelemben 
az illető kerekedik felül. Ezért volt több belvillongás, több 
belharc, és ezért alakult ki olyan sajátossága az erdélyi fe
jedelmi hatalomnak, hogy nagyon függött az erdélyi álla
miság magától a személytől, hogy ki volt az erdélyi feje
delem. Ezért mondhatjuk azt, hogy például Bethlen Gábor 
idejében, 1613-tól 1629-ig nagyon erős erdélyi hatalom 
volt.30 I. Rákóczi György (1630-1648) is kiemelkedő eu
rópai uralkodó volt.

Amikor viszont Báthory Zsigmond, Báthori Gábor 
vagy II. Rákóczi György személyében gyenge egyénisé
gek uralkodtak, kifejezetten elsorvasztották és gyengítet
ték az erdélyi államiságot, saját tehetségüket meghaladó 
ambícióik miatt. 1571-ben Báthory István lett az erdélyi 
vajda -  hangsúlyozandó a vajdai cím, mert direkt, még 
a magyar államhoz fűződő sajátos viszonyok miatt nem 
használta a fejedelmi címet - , majd 1575-ben Habsburg 
Miksával szemben lengyel királlyá választották, ami ha
talmas eredménye volt a magyar nemességnek és a ma
gyar államiságnak. Báthory István tehát lengyel király lett 
erdélyi vajdaként, és csak onnantól tekintette magát szu
verénnek Erdély vonatkozásában, onnantól használta az 
erdélyi fejedelem kifejezést.

Báthory 1586-ban bekövetkezett halála után utódja 
próbált meg kialakítani egy fejedelmi dinasztiát. Öccse, 
Báthory András kormányozta vajdaként Báthory István 
lengyel királysága idején Erdélyt. Ezt követően pedig Bát
hory András fia, Báthory Zsigmond lett az erdélyi vajda, 
aki később elkezdte használni az erdélyi fejedelem kife
jezést is, 1586-tól. De ez sem volt egyértelmű termino
lógia. Báthory Zsigmond nagyon vitatható személyiség 
volt, erős ambíciókkal, gyenge jellemmel, mint ahogy a 
történettudomány jellemezte egyéniségét. Ő az, aki több
ször elkerült a trónról, meg többször visszatért 1598-ban, 
1599-ben, 1601-ben. Aztán következett egy vérengző idő
szak, amikor Basta György mint a Habsburgok kormány
zója uralta Erdélyt.

Ez után a vérzivataros időszak után lett az erdélyi fejede
lem 1605-ben Bocskai István, akinek személyében az egyik 
legnagyobb magyar, hangsúlyozom, magyar uralkodót tisz
telhetjük. Utána Rákóczi Zsigmond rövid fejedelemsé
ge következett, majd Báthori Gábor lett a fejedelem, az ő 
egyik támogatottja -  aki önállósodott, és felismerte Báthori 
Gábor gyengeségeit -  Bethlen Gábor, aki szintén az egyik 
legnagyobb magyar uralkodó volt. Ami közös és kieme
lendő Bocskai István és Bethlen Gábor személyében, hogy 
szerették volna hosszú távon egyesíteni Erdélyt és Magyar
országot. Mégsem látták erre elérkezettnek az időt, és még
is úgy érezték, hogy a független Erdélynek pontosan az a 
létjoga, hogy a Habsburgok uralta Magyar Királyság ren
diségét erősítsék, kívülről támogassák. Ennek nagyon nagy 
üzenete van történelmünk számára, pontosan ez a sajátos 
hozzáállás testesült meg abban, hogy a Török Birodalom és 
a Habsburg Birodalom egyike sem szállta meg Erdélyt, és 
elismerte függetlenségét, illetve ennek egy sajátos hozadé-
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ka az erdélyi fejedelmek hintapolitikája, hogy leginkább a 
török függésében, de mégis lavíroztak a Török Birodalom 
és a Habsburg Birodalom között.

Ebben a sajátos történelmi korban különleges törést je
lentett, amikor a török alól felszabadították Magyarorszá
got, a Török Birodalom lehanyatlott. Ebben az időszak
ban Apafi Mihály volt a fejedelem 1661-től 1690-ig. Az 
ő bukásakor megpróbálta fejedelmi székbe emelni fiát, II. 
Apafi Mihályt. Ezt követően szállták meg a Habsburgok 
Erdélyt.31

Külön érdekesség, hogy a Diploma Leopoldinum, Li- 
pót császár rendelete 1691-ben bekebelezte Erdélyt,32 de 
mégsem csatolta vissza Magyarországhoz. Érdekes, hogy 
a történelmi térképeken Magyarország részeként ábrázol
ják innentől megint Erdélyt (1691-től), de mégsem volt a 
Magyar Királyság integrált része, hanem innentől kezd
ve a Habsburg uralkodó, aki egyben cseh király is volt, 
az osztrák örökös tartományok ura, 1806-ig német-római, 
majd osztrák császár, külön használta az erdélyi nagyfe
jedelem címet.33 Erdély nem is került vissza klasszikusan 
Magyarországhoz.34

Egy sajátos kormányzat vette át Erdélyben az uralmat. 
A hagyományos régi fejedelmi udvartartásos közigazga
tásra rátelepedett egy olyan gubernium, erdélyi kormány
zóság, amellyel az osztrák, illetve német-római császár 
kormányozta az erdélyi nagyfejedelemséget. A későb
biekben kialakult a kancellária is, az uralkodó és az er
délyi kormányzó közé kerülve, és az Erdélyi Kancellária 
külön helyettese sokszor nem is Erdélyben székelt, hanem 
Bécsben. Ez is kifejezte Erdély sajátos viszonyát a Habs
burg császárhoz. A guberniumot különböző osztályokra 
tagolta, specifikálva azt, ügykörök, szakigazgatási rend
szer szerint. Az erdélyi végrehajtó hatalom legfőbb szerve 
ekkoriban az Erdélyi Kancellária volt. Az első kancellár 
Bethlen Miklós volt, aki 1695-ben tette le hivatali eskü
jét, de ekkoriban a tényleges kancellária irányítása még a 
rendek által választott alkancellár kezében összpontosult. 
Az intézmény vezetését 1742-ben vette át a kancellár. Az 
Erdélyi Udvari Kancellária nem volt általános hatáskörű 
közigazgatási szerv, a különböző ügykörök feletti kompe
tenciáért meg kellett küzdenie az Osztrák Udvari Kancel
láriával, illetve az ún. Újszerzeményi Bizottsággal, a Ne- 
oacquistica Commissióval. A 18. század második felében, 
1765 és 1782 között évtizedekig betöltetlen volt a kancel
lári tisztség, majd II. József egyesítette a Magyar Udvari 
Kancelláriával. II. József halála után újra szétválasztották 
a két intézményt. Az Erdélyi Udvari Kancellária 1867- 
ben, a kiegyezés idején fejezte be végleg működését.35

1848-ban a forradalom alapvető követelése volt Erdély 
Magyarországgal történő egyesítése, ami meg is történt

az 1848. évi áprilisi törvények révén.36 Ekkor került visz- 
sza Erdély Magyarországhoz, majd a forradalom bukása 
után, amikor a Bach-rendszerben öt kerületre osztották 
Magyarországot, egyik kerület volt nem teljesen földraj
zilag megfelelve nagyjából a régi erdélyi területnek, ezt is 
kormányzó irányította.

A kiegyezés adta vissza a régi vármegyerendszerrel37 
klasszikusan a magyar közigazgatásba integrálva Er- 
délyt,38 amely ekkor vált ismét a Magyar Királyság ré
szévé, és hát sajnos tudjuk, a trianoni békével elcsatolták 
Erdélyt, majd a Horthy-korszakban röviden visszatért egy 
része a bécsi döntés révén, de innentől már egy egész más 
fejezet kezdődik.

*

A magyar politikai, jogi, alkotmányjogi közgondolkodás 
egyik legvitatottabb pontja Erdély Magyarországhoz csa
tolásának kérdése. Mármint az, amit olyan nagyon sokan 
szeretnének, hogy Erdély valaha, valamikor visszatérjen 
Magyarországhoz. Sokan harcoltak ezért. Ez ma már fa
siszta, irredenta elképzelésnek számít. Sokak szemében 
viszont egyszerűen alaptézis, hogy magyar ember nem 
mondhat le Erdélyről.

Ennek fényében sajátos gondolat az, amit kevesen 
szoktak emlegetni, hogy lehetne-e létjoga vagy lehetett 
volna-e létjoga, hogy Erdély, pontosan a sajátos törté
nelmi előzményeiből fakadóan, egyfajta független er
délyi köztársasággá válhatott volna valamikor,39 amit a 
románság sem nézett volna olyan nagy ellenszenvvel. 
Ezen túl az európai államok, a NATO vagy az Európai 
Unió, illetve egyéb nemzetközi szervek sem minősítet
ték volna irredentának és fasisztának ezen elképzelést. 
A közelmúlt eseményei, úgymint Koszovó nemzetközi 
jogilag kérdéses függetlenedése Szerbiától,40 a Krím fél
sziget népszavazás útján történő elszakadása Ukrajná- 
tól41 -  amit vitat a nemzetközi közösség nagy része - , a 
katalán függetlenedési, illetve népszavazási törekvések42 
vagy a nemzetközileg egyáltalán nem vitatott, Skóciában 
tartott népszavazás43 nemzetközi összevetésben is egyre 
inkább felveti annak a létjogosultságát, hogy egy adott 
terület népszavazást tartson hovatartozásáról, független
ségéről.

Kétségtelen, hogy Erdély függetlenedésének lehetősé
ge sajátos politikai-geopolitikai konstellációt hozna létre, 
és hatalmas feszültségeket szítana Magyarország és a töb
bi határos állam között. Egy önálló erdélyi állam azonban 
az előzmények és Erdély különálló történelmi múltja, már 
az Árpád-korban létező különélése miatt reális alternatíva 
lehetett volna.
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27 Alkotmányjogi szempontból kijelenthetjük, hogy mindez különle
ges megvalósulása a monarchia államformájának, ugyanis a mo
narchia államformájának egyik alapvető jellemzője az öröklődő 
államfői pozíció. Mindenesetre ilyen speciális monarchiára a mai 
napig találunk példát, ugyanis Malajziában a mai napig választják 
a királyt, valamint Andorra társhercegeit is egyrészt a francia nép (a 
Francia Köztársaság elnökeként), másrészt pedig a katolikus egyház 
(Urgell püspökeként) választja.

28 Erdély önálló állami létéről lásd részletesebben Lukinich Imre: Er
dély önálló állami élete. In Erdély. Budapest, 1940, Magyar Törté
nelmi Társulat. http://mek.oszk.hu/04700/04729/html/13.html

29 Bocskai István fogalmazott így 1606-ban.
30 Bethlen Gábor uralkodásáról, a Bethlen korabeli erdélyi államszer

vezetről lásd részletesebben Trócsányi Zsolt: Bethlen Gábor erdélyi 
állama. Jogtudományi Közlöny, 1980. 10. sz. 617-622. p.

31 Csizmadia Andor -  Kovács László -  Asztalos László: Magyar ál
lam- és jogtörténet. Budapest, 1998, Nemzeti Tankönyvkiadó, 
143. p.

32 A Diploma Leopoldinumról lásd még Tarján M. Tamás: 1691. de
cember 4., a Diploma Leopoldinum kiadása. Rubicon, http://www. 
rubicon.hu/magyar/nyomtathato_verzio/1691_december_4_a_dip- 
loma_leopoldinum_kiadasa/.

33 Erre utal az 1791. évi Erdélyi törvénykönyv VI. cikke is. Lásd Zété- 
nyi Zsolt: A történeti alkotmány. Budapest, 2009, Magyarországért 
Kulturális Egyesület, 263-264. p.

34 Érdekesség, hogy a vármegyék függetlensége szinte erősebb maradt 
Erdélyben, mint Magyarországon. Kiemelendő az 1794. évi erdélyi 
országgyűlés, melyen például a vármegyék státuszát erősítették meg 
a főkormányszék hatásköreinek pontosításával. Lásd Sándorfy: i. m. 
63. p.

35 Fazekas István: Az Erdélyi Udvari Kancellária. Rubicon, 2013. 2-3. 
sz. 59-61. p.

36 Lásd a Magyarország és Erdély egyesítéséről szóló 1848. évi VII. 
törvény preambulumát: „A magyar koronához tartozó Erdélynek 
Magyarországgal egy kormányzás alatti teljes egyesültét, nemzet
egység és jogazonosság tökéletes jogalapon követelvén, a két test
vérhon érdekeinek a közelebb tartandó országgyüléseni képviselte- 
tését pedig a jelen kor eseményei sürgetőleg igényelvén, ezeknek 
sikeresítésére határoztatik”.

37 Lásd ehhez Stipta István: Törekvések a vármegyék polgári átalakítá
sára: Tervezetek, javaslatok, törvények. Budapest, 1995, Osiris Ki
adó, 196. p.

38 Lásd még ehhez Stipta István: A székely székek vármegyékké alakí
tása 1876-ban. In Rajnai Zoltán -  Fregan Beatrix -  Marosné Kuna 
Zsuzsanna -  Ozsváth Judit (szerk.): Tanulmánykötet a 6. Bátho- 
ry-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. Budapest, 2015, 
Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, 417-428. p.

39 Erdély önálló állami létének lehetőségét Bajcsy-Zsilinszky Endre is 
felvetette, aki alapvetően svájci mintára szervezte volna a független
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Erdélyt. Lásd Kiss F. József: Bajcsy-Zsilinszky alkotmánytervezete. 
Erdély. Múlt és jövendő. Lásd: http://www.rubicon.hu/magyar/olda- 
lak/bajcsy_zsilinszky_alkotmanytervezete_erdely_mult_esjovendo/

40 Koszovó 1999-ben az ENSZ 1244. számú határozata értelmében 
ENSZ-igazgatás alá került. A határozat kimondta ugyanakkor, hogy 
Koszovó Szerbia része. 2008. február 17-én a koszovói parlament 
kikiáltotta az állam függetlenségét. Azóta Koszovó függetlenségét 
a világ 108 országa ismerte el, közöttük van Magyarország, az EU 
tagállamainak nagy része és az Egyesült Államok.

41 A 2014. évi ukrajnai forradalom hatására a Krím félsziget 2014. 
március 16-án népszavazást tartott hovatartozásáról, amelynek során 
Oroszországhoz kívántak csatlakozni. A népszavazás hatására Krí
mi Köztársaság néven függetlenné vált a terület, amit Oroszország

________ ŰQg
történeti f i í m l e ' — - '

elismert, majd nemzetközi egyezménnyel csatlakozott a Krími Köz
társaság Oroszországhoz. Azóta is vitatott a terület hovatartozása, 
kevés állam ismerte el a krími népszavazás legitimitását, de a jelen
legi tényhelyzet szerint a terület Oroszországhoz tartozik.

42 Katalóniában régóta erős függetlenedési törekvések vannak Spa
nyolországtól. 2014-ben a katalán kormányzat véleménynyilvánító 
népszavazást tűzött ki a kérdésről, amit a spanyol alkotmánybíró
ság döntése ellenére megtartottak 2014. november 10-én, és elsöprő 
többségben szavaztak Katalónia függetlensége mellett.

43 Skóciában 2014. szeptember 18-án nyilváníthattak véleményt a vá
lasztópolgárok arról, hogy független állam legyen-e Skócia. A re
ferendum eredményeként a választók úgy döntöttek, hogy maradni 
kívánnak Nagy-Britannia része.

A nagyszerű magyar büntetőjogász, kúriai tanács
elnök, Tóth Lőrinc nem tartozik a sokat idézett 
szakemberek közé. 67 évig volt a Magyar Tudo
mányos Akadémia tagja (22 évesen lett levelező, 38 éve

sen rendes tag). Akadémiai tagságának 60. évfordulóján 
maga Eötvös Loránd köszöntötte.1 Mégis méltatlanul fe
ledte el a jogászszakma. Sajátos elégtételt jelenthet azon
ban, hogy a Magyar Igazságügyi Akadémia az őróla elne
vezett utcában székel Budapesten. Modern, előremutató, 
napjainkban is helytálló gondolatokat olvashatunk jogi 
munkáiban. Ötleteinek frissessége, aktualitása munkái 
19. századi nyelvezetén keresztül is átsüt.

„Suum cuique decus posteritas rependit” -  mondja Ta
citus. Gondolatainak citálásával igyekszem Tóth Lőrinc 
dicsőségét megidézni a jelenkor 
jogászai szánára. Életrajzírója, La
katos László a szülői házról írva a 
református szellemiséget tartja Tóth 
Lőrinc élete és írói, jogászi mun
kássága meghatározójának. „Nem 
közhely Tóth Lőrincre nézve, hogy 
a tiszta parochia vallásos és józan 
kálvinista szellemét vitte el innen 
magával”.2 A haza iránti felelősség, 
a nemzeti történelem és a nemzeti 
nyelv ápolása mindvégig meghatá
rozó gondolatok életében.3

1. Főbb életrajzi adatok

Tóth Lőrinc 1814-ben született Ko
máromban. A komáromi református 
gimnáziumba járt. Jókai Mór, aki 
szintén diákja volt e gimnáziumnak, 
visszaemlékezvén iskolás éveire:
„Az én időmben a komáromi kollégium volt a Felvidék 
Mekkája”, Tóth Lőrincet is megemlíti.4

A pozsonyi jogakadémián és a pesti egyetemen végezte 
jogi tanulmányait. A reformkorban országgyűlési tudósí
tó, illetve Breznóbánya és Révkomárom követe volt. Az 
ősiségről írt munkáját a Magyar Tudományos Akadémia 
Marczibányi-jutalommal értékelte. „Ettől kezdve az ősi-

Domokos Andrea

Tóth Lőrinc
(1814. december 17. -1903. március 17.)

Egy református 
büntetőjogász portréjához: 
Tóth Lőrinc

ségi kérdésekben Tóth Lőrincz a nagy tekintély”.5 1848- 
ban az Igazságügyminisztérium miniszteri tanácsosa, ál
lamtitkára, a Honvédelmi Bizottmány jegyzője. Vukovics 
Sebő igazságügy-miniszter munkatársaként törvényjavas
latot készített elő a zsidók és a nemzetiségek egyenjogú

sításáért. A szabadságharc bukása 
után a hadbíróság kötél általi halál
ra és teljes vagyonelkobzásra ítélte. 
1850-ben kegyelmet kapott. Kúriai 
bíró, majd tanácselnök lett. A Jog
tudományi és Törvénykezési Tár és 
a Jogtudományi Szemle szerkesztő
je volt.6 1903-ban Budapesten halt 
meg 89 éves korában.

2. Fegyházi 
tanulmányok a kúriai 
tanácselnök tollából

A büntetőjog különösen sokat kö
szönhet Tóth Lőrincznek -  mondja 
Vécsey Tamás. Amikor Reviczky 
Szevér, egy fiatal publicista pár
bajban elesett, Tóth Lőrinc megírta 
a Párbaj című munkáját.7 „Halot

tak napján Reviczky sírjától jövök, melyet a részvét ko
szorúkkal borított el. Legyőzhetetlen előitélet áldozatául 
esett, mert nem védetik eléggé a becsületjog.”8 E munká
ját Angyal Pál is idézi Az ember élete elleni bűncselekmé
nyek és a párviadal című könyvében.9

Humanista jogászként nem a bosszúállás, hanem a ja
vítás, nevelés, a társadalom védelme motiválta. Több mint
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