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A Habsburg leányág
trónöröklési joga

Történelmi előzmények

III. Károly és
Magyarország
Az 1722 júniusára Pozsonyba összehívott magyar országgyűléselső
döntéseként a rendek egyöntetűen elfogadták a Habsburg-ház nő

ági örökösödési jogát. Ennek alapján született meg az 1723. évi 1-3.
cikkely, mely a Habsburg leányág trónöröklési jogát törvényerőre

emelte a dinasztia házi törvényében szereplő azon kiegészítéssel,
hogya további uralkodók a Magyar Királyságot (a Szent Korona
országait) az uralkodóház többi örökletes országával és tartomá
nyával együtt "feloszthatatlanul és (azoktól) elválaszthatatlanul,
kölcsönösen és együttesen" öröklik és birtokolják.

A Habsburg Birodalom más örökös országai és tartományai 
köztük Horvátország és Erdély is - már ezt megelőzően elfogad
ták az uralkodóház trónöröklési jogának leányági kiterjesztését,
ám az idézett kiegészítés egyedül a magyar országgyűlés által el
fogadott törvényszövegbe került be, méghozzá a hazai rendek kí
vánságára. Márpedig a 18. század első évtizedének hazai esemé
nyei után ez nyilvánvalóan meglepő fordulatnak számított. A tör
vényerőre emelt kívánság a Habsburg Birodalom országait 
köztük Magyarországot - éppúgy kötelezte, mint az uralkodóju
kat. Az előzőeknek az egymástól való elválaszthatatlanságba kel
lett beletörődniük, az utóbbi számára pedig az általa uralt terüle
tekkel való rendelkezés korlátozását jelentette. A törvény tehát a
perszonálunió helyett formálisan is elismerte a valóságosan létező

uniót. Ez azért meglepő, mert annak előtte a rendek minden rea
litás ellenére ragaszkodtak a perszonálunió elvéhez, hiszen ez
szolgálhatott egyedüli jogalapként Magyarország intézményi
önállóságának igényléséhez. Az e téren ekkor bekövetkezett válto
zás csak az előzmények ismeretében válhat érthetővé.

A 18. század második évtizedének kezdetén a magyarországi
rendek kedvező tapasztalatokat szerezhettek a Habsburg-uralom
ról. Az 1711 óta magyar királyként regnáló III. Károly ugyanis
maradéktalanul megtartotta a szatmári megállapodás pontjait,
melyek ratifikálását - a Rákóczi-szabadságharc reménytelen ka
tonai helyzetét és az 1711-ben még zajló spanyol örökösödési há
ború miatti külpolitikai érdekeket figyelembe véve is - a bécsi kor
mányzat nagyvonalú lépésének kell minősítenünk. E dokumentum
a felkelőket személyükre és javaikra nézve teljes kegyelemben része
sítette, a kuruc hadseregben a tiszti rangra emelés révén szabados
státust szerzett egykori jobbágykatonák kiváltságát tiszteletben tar
totta, s kilátásba helyezte a rendi sérelmek orvoslását.
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I. József intézkedései

III. Károly trónra
lépése 1711-ben

Igaz, nem esett szó a megállapodásban az 170S-ben Szécsény
ben a felkelők által létrehozott rendi szövetségről, a konföderáció
ról, vagy az 1707. évi ónodi trónfosztásról. s Rákóczit is csak mint
magánembert említette. Mindezeket azonban irreális lenne elvár
ni, tekintettel az uralkodóház katonai fölényére és az 16S7. évi or
szággyűlés azon végzésére, mellyel a magyar rendek elfogadták a
Habsburg-ház fiúági örökletes királyságát. S minthogy akkor le
mondtak az Aranybullának jogtiprás esetén nekik az uralkodóval
szembeni ellenállás törvényes lehetőségét biztosító záradékáról is,
a bécsi kormányzat éppen a hatályos magyar törvényekre hivat
kozva tekinthette "rebelliónak" a szabadságharcot. Az ónodi ku
ruc országgyűlés igyekezett ugyan semmissé tenni az 1687. évi
döntést, ez azonban a királyhű rendek távolléte miatt csak részle
ges diétának volt tekinthető, s az ott részt vevő nemesek egy része
sem értett egyet a Habsburg-ház trónfosztásával, amit csak az ellenzék
egyik hangadója, a Turóc megyei követ lekaszabolása után szavaztak
meg. Az ugyanott, ilyen légkörben jóváhagyott nemesi adózás mind
több nemest tántorított el Rákóczitól és a szabadságharctól.

170S-ban r. József király országgyűlést hívott össze, s a követ
kező évben megszüntette a visszafoglalt területek birtokügyeiért
felelős Budai Kamarai Adminisztrációt, ezen ügyek intézését a
Magyar Kamarára bízva. A bécsi kormányzatnak ily módon sike
rült kiiktatnia a magyar nemesi elégedetlenség lényeges elemeit,
miközben a szabadságharc eredményes folytatásához nélkülözhe
tetlen fejedelmi hatalom kiépítésére törekvő Rákóczi nemesi ellen
zéke megnőtt, részint az ónodi határozatok, részint pedig az
170S-ban hozott azon döntés következtében, mellyel a mindvégig
oldalán harcoló jobbágykatonák feletti földesúri hatalmat kívánta
korlátozni. Mindezek együttes következménye volt, hogya kuruc
tábor nemeseinek döntő többsége 1711 tavaszán készségesen elfo
gadta a szatmári megállapodásban szereplő ígéreteket.

Az éppen trónra lépett III. Károlynak kétségtelenül feltett szán
déka volt, hogy bizalmat ébresszen az udvar iránt Magyarorszá
gon. Saját kezűleg vetette papírra a következőket: "Az az óhajom,
és főként arra kell ügyelni, hogy ezzel a nemzettel nagyobb meg
értéssel bánjanak, s elejét kell venni azon panaszának, hogy a néme
tek elnyomják. Meg kell mutatni nekik (ti. a magyaroknak), hogy
éppúgy megbízom bennük, mint a többiekben, s hogy becsülöm
őket. Az ottani vezénylő tábornokoknak szigorúan hagyják meg,
hogy a lehető legjobb rendet tartsák fenn ebben az országban, és ne
tűrjék a visszaéléseket. Meg kell mutatni a magyaroknak, hogy teljes
igazságossággal és szeretettel kívánjuk kormányozni őket."

Az uralkodó első intézkedései igazol ták is e szavak komolysá
gát: 1712 tavaszára országgyűlést hívott össze, magyar királlyá
koronázása alkalmából hitlevelet adott ki, s Esterházy Pál nádor
halálát követően újra betöltette e méltóságot. A szatmári megálla
podás ígéretei pedig törvényekké lettek.
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Az 1722-es pozsonyi
diéta

A leányági trónöröklés
jelentősége

Amikor tehát 1722-ben a pozsonyi diéta napirendjére került az
a kérdés, hogy Magyarország nőágon is a Habsburgok örökös ki
rálysága legyen, az előző évtized kedvező tapasztalatai döntőnek

bizonyultak az egyhangú állásfoglalás kialakításakor. A dinasztia
melletti kitartás szándékát erősítették az udvar külpolitikai sikerei
is: az 1716-17. évi török elleni eredményes háború, s az azt lezáró
pozsareváci (passarowitzi) béke nemcsak teljessé tette Magyarország
oszmán uralom alóli felszabadítását, hanem még ki is terjesztette a
Balkán irányába a Habsburgok fennhatóságát. A birodalom ezt
megelőzően - a spanyol örökösödési háború eredményeként 
Dél-Németalföld, a Nápolyi Királyság és Lombardia megszerzésével
nemcsak területileg, hanem nemzetközi politikai súlyát tekintve is
gyarapodott. Ha tehát a Rákóczi-szabadságharc idején már bebizo
nyosodott, hogya nemzeti függetlenség kivívásához hiányoznak a
külső feltételek - hiszen még a Habsburgokkal szemben álló nagy
hatalmak sem nyújtottak folyamatosan számottevő segítséget, s nem
ismerték el független ország fejedelmének Rákóczi! -, úgy a török
elleni újabb háború sikere egy olyan, katonailag is erős nagyhata
lomhoz való tartozás előnyeiről győzhette meg a rendeket, amelyik
képes megvédeni az országot a külső támadástól, mindenekelőtt a
még hanyatló voltában is félelmetes Oszmán Birodalomtól.

Ezért vétették hát bele a Habsburgok trónöröklését szentesítő

Pragmatíca Sanctióba 1722-ben a hazai rendek, hogy Magyarország
a dinasztia egyéb országaitól és tartományaitól "feloszthatatlanul
és elválaszthatatlanul", azokkal együtt öröklődjék. Márpedig III.
Károly hosszú ideig gyermektelen házassága, majd pedig egyet
len fiának még csecsemőkorbanbekövetkezett halála az uralkodó
ház fiúágon való kihalásának veszélyét hordozta magában. Ennek
bekövetkezése esetén az 1687. évi törvény értelmében királyvá
lasztó országgyűlés összehívását kellett volna kezdeményezni. A
belső békét és az ország határainak biztonságát, valamint a kor
mányzás hatékonyságát tekintve amúgy sem találhattak volna
megfelelőbbet a Habsburgoknál a földrajzi közelségben eséllyel
pályázó idegen uralkodócsaládok közül, nemzeti király megvá
lasztásához pedig hosszú ideig tartó pártoskodáson, belviszályon
át vezetett volna az út, aminek következtében a meggyengült or
szág trónjára mégis valamelyik, a magyar koronára áhítozó erős

külföldi dinasztia került volna, mindenekelőtt fegyveres erejére
támaszkodva. A horvát rendi gyűlés, a sabor, a szabad királyvá
lasztás esetére - éppen a polgárháborús veszélyre hivatkozva,
valamint Lengyelország elrettentő példáját emlegetve - már
1712-ben úgy határozott, hogy amennyiben III. Károlynak nem
lenne fiú örököse, a trónutódlási jogot terjesszék ki a nőágra. Ez
is megfontolandó körülményként játszhatott szerepet 1722-ben.

Másrészt viszont az is nyilvánvaló, hogy a szatmári megállapo
dás és a nőágra kiterjesztett Pragmatíca Sanetic magyarországi tör
vénybe iktatása között eltelt évtized végső soron mégiscsak az
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Az uralkodói hatalom
súlyának növekedése

Az ország gyorsuló
fejlődése

uralkodói hatalom súlyának növekedését eredményezte a rendek
rovására. Sem az 1716-17. évi háborúban az oszmánoktól vissza
fogialt Temesközt, sem pedig a terjeszkedés következtében immá
ron szerepét vesztett határőrvidéketnem csatol ták vissza Magyar
országhoz, hanem központi hatóságok irányítása alá helyezték. A
szatmári megállapodásban a protestánsoknak megígért szabad
vallásgyakorlatot az 1715. évi 30. törvénycikkely már korlátozta, s
még nagyobb mértékben tette ezt az első ízben 1731-ben kiadot t
Carolina Resolutio, mely újra csak az 1681. törvényben felsorolt te
lepüléseken engedélyezte nyilvános vallásgyakorlatukat, s lelké
szeiket katolikus főesperesi felügyelet alá helyezte. Ugyanazon év
ben az elhalálozás következtében megüresedett nádori szék betöltése
céljából sem hívott össze nádorválasztó országgyűlést az uralkodó,
hanem a trónörökös Mária Terézia számára kiszemelt férjjelöltet,
Lotharingíai Ferencet állította helytartói minőségben az ország élére.

A hatalom gyakorlásának ez a Szatmár utáni módja mégis elfo
gadható volt a rendek számára. Az utóbbi évtizedek békéje, a ha
gyományos katonai pályafutás mellett, megcsillantotta számukra
az ígéretes hivatali előrejutás lehetőségét is a bővülő számú köz
ponti és megyei intézményekben. A török kiűzesével az ország
nagy kiterjedésű középső részén tág tere nyílt a földbirtokszerzés
nek, a termett felesleg piaci értékesítésére pedig jó feltételeket kí
náltak az iparilag fejlett örökös tartományok. A birtokos nemes
ség számára elkönyvelhető eredmények miatt - a további jobbá
gyi elvándorlással és a hajdúkiváltság szerzésével szemben fellé
pő hatékony államhatalmat is beleértve - az adott keretek kívá
natosnak tűntek a kiváltságosak számára a jövőre nézve is. Mind
ezek változatlan fenntartását illetve esetleges kiterjesztését azon
ban csak a nagyhatalmi helyzetét és területi kiterjedését megőrző
Habsburg Birodalomhoz való tartozástól remélhették, attól, ame
lyik nemcsak gazdasági, hanem egyszersmind diplomáciai-kato
nai tényező is. Az elszakadás szándéka jó két emberöltőn át ezért
nem jelentkezett még olyan, a dinasztia számára kritikus helyzetben
sem, mint amilyen az 1741. évi porosz támadás volt, amikor lénye
gében a magyar rendeken fordult meg az uralkodóház sorsa, akik a
Habsburg Birodalom megmentése érdekében tett látványos pozsonyi
megajánlási gesztusukért még ellenszolgáltatást sem igényeltek.

Mindez visszamenőleg igazolta a Rákóczi-szabadságharcnak
legmaradandóbban a szatmári kompromisszumban kifejeződő

eredményességét. A felkelés ugyanis ezáltal érte el a maximumát
annak, amire az adott kül- és belpolitikai erőviszonyok közepette
a korabeli Magyarországnak egyáltalán lehetősége volt: a török
kiűzése után, a 17. század végén, a Habsburg Birodalomba sze
rencsétlenül, nagyon alávetetten megkezdett beillesztésének kor
rekcióját. S hogy ez a 18. századi, második kísérlet immáron sike
res volt, azt leginkább az éppen ekkor kezdődő, minden téren
megnyilvánuló, egyre ütemesebbé váló fejlődés igazolja.
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