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Forgó András
Esterházy Imre és az aulikus politika 

a 18. század elsŐ évtizedeiben

Az alábbiakban galánthai gróf Esterházy Imre pálos rendfőnök, végül esztergomi prí-
más-érsek közéleti tevékenységének példáján kívánom bemutatni a török kor után új-
jáéledő katolikus egyház főpapjainak a bécsi udvar politikáját támogató tevékenységét. 
A vizsgálat tárgya Esterházy esztergomi érseki kinevezése előtti szerepe, melyet váci, 
zágrábi, majd veszprémi püspökként fejtett ki 1708 és 1725 között. E szűk két évtized 
mozgalmas időszakában került sor a Habsburg-ház nőági örökösödésének horvát- majd 
magyarországi elfogadására, valamint a magyarországi közigazgatás és bíráskodás re-
formjára, melyek alapvetően meghatározták a Magyar Királyság későbbi politikai fej-
lődését, és a magyar rendeknek az uralkodóhoz fűződő közjogi viszonyát. E döntések 
előkészítésében és elfogadásában Esterházynak jelentős szerepe volt, ez a tevékenysége 
emeli a későbbi hercegprímást a század első évtizedeiben működő magyar és külföldi 
származású főpapok legjelentősebb csoportjába. Az alábbiakban ennek legfontosabb 
állomásait kívánom egy csokorba szedni, támaszkodva a kutatás eddigi eredményeire, 
néhány ponton kiegészítve azokat.

Esterházy útja a püspökségig 

Galánthai Esterházy Imre azonos nevű apja és Bucsányi Zsuzsanna első gyermekeként 
született 1664 végén a Trencsén megyei Beckó várában. Apja a család cseszneki ágából 
származott, mely Esterházy Dénes cseszneki várkapitánytól eredeztette magát. Beckón 
született Imre Gáspár nevű öccse is.1 A két testvér együtt kap majd grófi címet 1715-
ben.2 Apjuk korai halála után az özvegy édesanya Nagyszombatba küldte az árvákat. A 
források ellentmondóak a tekintetben, hogy hány osztályt végeztek az Esterházy fivérek 
Nagyszombatban,3 az azonban biztos, hogy 1679/80-ban Sopronban fejezték be gim-
náziumi tanulmányaikat. A gyermek Imre valószínűleg már Nagyszombatban megis-

1  Esterházy Imre életrajzához: Eszterházy János, Az Eszterházy család és oldalágainak leírása, Bp., 
Athenaeum, 1901, 239–243; Meszlényi Antal, A magyar hercegprímások arcképsorozata (1707–1945), 
Bp., SZIT, 1970, 50–76; Koltai András, Császárhű, bőkezű, remete: Esterházy Imre hercegprímás, 
Limes, 2005, 5–21 (rövidített változata: Esztergomi érsekek 1001–2003, szerk. Beke Margit, Bp.,  
SZIT, 2003, 331–338), bőséges szakirodalmi hivatkozással, melyből jelen munka is sokat merített. 
Joachim Bahlcke, Ungarischer Episkopat und österreichische Monarchie: von einer Partnerschaft 
zur Konfrontation (1686–1790), Stuttgart, Steiner, 2005 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des 
östlichen Mitteleuropa, 23), 132–135.  A születési hely és időpont problémájához: Koltai, i. m., 14, 4. 
sz. jegyz.

2  A királyi könyvek: Jegyzéke a bennük foglalt nemesség czim, czimer, előnév és honosság adományozásoknak 
1527–1867, összeáll. Illésy János, Pettkó Gyula, Bp., 1895, 60. 

3  Koltai, i. m., 5.
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merkedett a pálos renddel, amely 1653 óta tartott fenn internátust a városban, az itt 
tanuló pálos növendékek elszállásolására.4 Sopron közelében pedig a pálosok bánfalvi 
és kertesi monostora feküdt, a fiatal Esterházy az előbbiben kezdte meg a noviciátust 
1680-ban. Az egyszerű fogadalom letétele után a rendi szokásoknak megfelelően Bécs-
újhelyen tanult skolasztikát, majd az 1683-as török hadjárat elől néhány társával együtt 
a rend remetei és lepoglavai monostorába költözött.5 Ezzel kezdődött Esterházy szoros 
kapcsolata a horvát nemzettel, amely későbbi tevékenységére is komoly hatással volt. 
Ekkor azonban még csak néhány hónapot töltött az ottani pálosok között, mert rendje 
már ez év novemberében a római Collegium Germanicum et Hungaricum falai közé 
küldte teológiai tanulmányokra. A pálosok a rend római vagyonának a Collegiumba 
történt beolvasztásakor kapták meg azt a lehetőséget, hogy növendékeket taníttassanak 
az Örök Városban.6 Az 1602-től kimutatható és 1646-tól, a Propaganda Kongregáció 
támogató határozatát követően rendszeressé váló római taníttatás a rend elitje számára 
a kor legmagasabb színvonalú teológiai képzését jelentette, hiszen a kollégium növen-
dékei a Collegio Romano professzorainak óráit hallgatták. Nem csoda, hogy II. József 
1782-es tiltó rendeletéig a rend vezetőinek nagy része – összesen tízen – a római kollé-
gium növendéke volt, így e 170 esztendőből 130 évig a kollégium egykori diákjai álltak a 
pálos rend élén. Az Esterházy család tagjai közül nem Imre volt az egyetlen, aki Rómá-
ban tanult, László Pál 1749 és 1753 között szintén a kollégium növendéke volt.7  

Esterházy Imre 1687-ben hagyta el az Örök Várost végzett teológusként és felszentelt 
diakónusként. A következő év elején, Remete Szent Pál ünnepén szentelték áldozópap-
pá a pálosok máriavölgyi kolostorában. Ezután rögtön oktatói feladatokkal bízták meg 
elöljárói: Lepoglaván filozófiát, kánonjogot, majd morális teológiát tanított. Három 
év múlva Nagyszombatban folytatta oktatói tevékenységét.8 Az 1696-os máriavölgyi 
nagykáptalan a horvát Mallesics Gáspárt választotta a rend általános főnökének, ő 
pedig titkárának Esterházyt tette meg.9 Így ismét Horvátországba került, a remetei 
kolostorba, melyet igen megkedvelt, és amelynek perjeli tisztét is betöltötte. A hor-
vát és a magyar tartomány – hosszas küzdelmek után történt – szétválását követően 
Esterházy a horvát tartományba kérte felvételét, az új provincia káptalanján pedig 
a tartományfőnök helyettesévé választották.10 Végül az 1702-es nagykáptalan a rend 
élére emelte, ő pedig helyetteséül a horvát Krisztolovecz Jánost tette meg. Az újonnan 

4  Granasztói György, A barokk győzelme Nagyszombatban: Tér és társadalom 1579–1711, Bp., 
Akadémiai, 2004, 78. 

5  Meszlényi, i. m., 54.
6  Valamint Bécsben, Prágában és Olmützben. A horvát rendtartomány kiválása után a magyaroknak 

és a horvátoknak meg kellett osztozniuk a pápai kollégiumok férőhelyein. Kisbán Emil, A magyar 
Pálosrend története I–II, Bp., a Pálos kolostor kiadása, 1938–1940, I, 279.

7  Bitskey István, Magyarországi pálosok tanulmányai a Római Collegium Germanicum Hungaricumban 
(1602–1782) = Pálos rendtörténeti tanulmányok: Válogatás a Budapesten, 1991. október 4–5-én 
megrendezett II. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Szimpózium anyagából, szerk. Sarbak Gábor, Csorna, 
1994 (Varia Paulina, 1), 6–14.

8  Koltai, i. m., 6.
9  Kisbán, i. m., I, 302 (a rendfőnök titkárát ui. nem a nagykáptalan választotta. Uo., 253). 

10  Koltai, i. m., 6.
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választott rendfőnök a kuruc támadás elől Felsőelefántra, majd Lepoglavára költözött, 
eközben vesztette el a rendi levéltár egy részét.11 

Nem sokáig állt azonban Esterházy a pálos rend élén, mert I. József már 1706-ban 
váci megyéspüspökké nevezte ki. E kinevezés hátterében egyrészt a bécsi udvar gya-
korlata állt, mely az arisztokratákat rendszerint közvetlenül megyéspüspöki méltó-
ságba helyezte. (Csak alacsonyabb származású társaik főpapi pályája indult a címzetes 
[„választott”] püspöki méltósággal.12) Másrészt gyors előmenetelében Keresztély Ágost 
szász herceg, esztergomi érsek közbenjárását is kereshetjük, aki a pálosok protektora-
ként hamar felfigyelt a tehetséges, főnemesi származású szerzetesre.13 Az ezt megelőző 
évtizedekben a pálos rend több tagja püspöki kinevezést nyert: így Francisci (Francsics) 
András a szerémi, Ivanovics János a scardonai, később a tinini, Borkovics Márton a zág-
rábi, Vanoviczy János szintén a scardonai, később Kéry János a szerémi, majd a csanádi, 
Benkovich Ágoston a váradi, Széchényi Pál pedig a veszprémi püspökséget, végül a ka-
locsai érsekséget nyerte el. A rendi káptalan határozatai azonban tiltották az egyházi 

11  Kisbán, i. m., II, 160.
12  Joachim Bahlcke, A „Magyar Korona püspökei”: Adalék az egyház 17 és 18. századi társadalom- és 

alkotmánytörténetéhez, Történelmi Szemle, 2006, 1–24.
13  Meszlényi szerint Keresztély Ágost sokszor találkozott a fiatal Esterházyval Máriavölgyben (noha a 

szerzetes valójában csak ritkán tartózkodott ott). Meszlényi, i. m., 51. 

Esterházy Imre képmása, 1743. Jeremias Gottlob Rugendas rézmetszete 
Franz Anton Palko festménye után. Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok
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javadalmak keresését, ezért a Propaganda Kongregáció 1668-as döntése értelmében a 
generálisnak püspöki kinevezése után le kellett mondania vikáriusa javára a rendfőnöki 
tisztségről.14 Ez Esterházy esetében is így történt, a rendfőnöki teendőket a később a 
generális perjeli tisztségbe emelt Krisztolovecz töltötte be. Az új váci püspök azonban 
nem foglalhatta el székhelyét. A város a kurucok kezén volt, a püspökséget pedig Ber-
kes András váci nagyprépost kormányozta,15 így Lepoglaván maradt az 1707-es pápai 
megerősítés után is. Püspökké szentelésére csak az 1708-as országgyűlésen került sor 
Keresztély Ágost vezetésével, és már néhány hónap múlva megtörtént áthelyezése is a 
Brajkovics Márton halálával megüresedett zágrábi püspöki székbe. A horvátok előtti 
tekintélyét és még szerzetesként kiépített kapcsolatait jól mutatja, hogy – magyar létére 
– a zágrábi székeskáptalan is mellette foglalt állást.16 Mivel a pálos rend horvátországi 
intézményei – földbirtokosok lévén – részt vettek a horvát tartományi vagy országgyű-
lésen,17 elképzelhető, hogy Esterházy már remetei perjel korában bekapcsolódott a hor-
vát politika formálásába. Ez tovább növelhette ismertségét a horvát rendek körében.

Az országos politikában

Esterházy 1708 októbere és 1723 januárja között viselte a zágrábi püspöki címet. Politi-
kai tevékenységét is főként ezek között az időhatárok között vizsgálom, váci püspökként 
kifejtett politikai szerepére csak az 1708-as országgyűlés kapcsán térek ki, Veszprémbe 
történt áthelyezése utáni munkásságával is csak érintőlegesen foglalkozom.

Mielőtt Esterházy Imrével, mint a korszak egyik legbefolyásosabb politikusával 
megismerkednénk, vegyük szemügyre röviden, miként jelenik meg személye jelentős 
történelmi összefoglaló műveinkben. Az 1980-as évek történeti szintézisének vonat-
kozó kötetei18 meglepően kevés helyen említik Esterházyt. A korszak országgyűlései-
nek tárgyalásakor Ember Győző ugyan szót ejt a zágrábi püspökről, „akit elsősorban 
tekinthetünk az uralkodói abszolutizmus magyar hívének”, megemlítve a rendszeres 

14  Galla Ferenc, A pálosrend reformálása a XVII. században, Bp., 1941 (Klny. Regnum Egyháztörténeti 
Évkönyv 1940–41), 68–70.

15  Meszlényi, i. m., 58. Berkest Keresztély Ágost 1709-ben több társával együtt megfosztja tisztségétől, de 
ennek végrehajtására nem kerül sor, sőt 1720-tól általános helynök, a következő évben pedig felszentelt 
segédpüspök lesz. Heckenast Gusztáv, Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Életrajzi adattár, s. 
a. r. Mészáros Kálmán, Bp., MTA Történettudományi Intézete,, 2005, 59–60.

16  Koltai, i. m., 6. 
17  A háromegy királyság ország- vagy tartományi gyűléseihez: Palugyay Imre, A kapcsolt-részek 

(Slavonia-Croatia) történelmi- s jog-viszonyai Magyar-országhoz, Posony, Sieber H. örökösei, 1863, 
304–315; Pesty Frigyes, Száz politikai és történeti levél Horvátországról, Bp., Akadémiai, 1885, 141–
146; újabban: Wolfgang Kessler, Stände und Herrschaft in Ungarn und seinen Nebenländern im 18. 
und frühen 19. Jahrhundert = Stände und Landesherrschaft in Ostmitteleuropa in der frühen Neuzeit, 
hrsg. v. Hugo Weczerka, Marburg, Herder, 1995 (Historische und landeskundliche Ostmitteleuropa-
Studien, 16), 171–191. 

18  Magyarország története 1686–1790, főszerk. Ember Győző, Heckenast Gusztáv Bp., Akadémiai, 1989 
(Magyarország Története, 4/1–2).
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bizottság előkészítésében játszott szerepét. Többet azonban nem tudunk meg a század 
első évtizedeiben végzett tevékenységéről, mindössze arról értesülünk, hogy az ural-
kodó 1733-ban esztergomi érsekként őt bízta meg a lelkészpénztár (cassa parochorum) 
felügyeletét végző helytartótanácsi bizottság irányításával.19 Kosáry Domokos szintén 
megemlíti Esterházyt, mint annak a katolikus egyháznak egyik befolyásos személyisé-
gét, amely „főnemesi vezetőivel, köznemesi kádereivel és minden más utánpótlásával 
együtt alapvetően a magyar feudális uralkodó osztályt képviselte.” E sarkos megálla-
pításon kívül azonban csak Anton Pilgram és Georg Raphael Donner megbízójaként 
bukkan fel neve.20

Pedig már a két világháború közötti évtizedek magyar történeti összefoglalásában 
Szekfű Gyula (tévesen) említést tett Esterházyról, mint a politikai, gazdasági és ka-
tonai reformért felelős rendszeres bizottság egyik elnökéről, valamint kitért a horvát 
Pragmatica Sanctio elfogadásában betöltött szerepére is. Szekfű Esterházynak tulajdo-
nította azt az ötletet is, hogy a magyar országgyűlés összehívása előtt fogadtassa el Bécs 
az erdélyi rendekkel a női örökösödést. Továbbá kitért arra is, hogy 1715 után Esterházy 
vezetésével vizsgálták át Werbőczy Hármaskönyvét. Majd ugyancsak megemlítette Es-
terházyt, mint esztergomi érseket a lelkészpénztár és a barokk művészetpártolás kap-
csán.21 Végül Horváth Mihály 1873-as munkáját fellapozva megállapíthatjuk, hogy már 
ő is tudott Esterházynak a horvát örökösödés és a jogi reform kapcsán végzett tevékeny-
ségéről, sőt az adózási viszonyok tárgyalásánál utalt rá, hogy komoly beleszólása volt a 
bécsi udvar döntéseinek előkészítésébe.22 

A jelentős egyháztörténeti összefoglalásokat időrendben szemügyre véve megálla-
pítható, hogy Karácsonyi János magyar egyháztörténete Esterházy Imrét nem, csak az 
Esterházy családot említi, mint a 18. század idején „feltétlenül udvari párti”, és ezért 
püspöki kinevezésre méltó családok egyikét, illetve név nélkül utal a prímásnak a lel-
készpénztár felállítása utáni teendőire.23 Hermann Egyed munkájában két ízben talál-
kozunk Esterházyval, először mint a török kiűzése után visszatelepülő szerzetesrendek 
támogatójával, majd mint a protestánsokkal szemben türelmet tanúsító egyháznagyok 
egyikével.24 Szántó Konrád művének25 a magyar egyházat tárgyaló fejezeteiben nem ke-
rül elő Esterházy. Adriányi Gábor 2004-ben megjelent német nyelvű összefoglalásából 

19  Ember Győző, Az országgyűlések = Magyarország története i. m. 391–437, itt: 402, 414. 
20  Kosáry Domokos, A művelődés késő barokk változatai, in: Uo. 763–824, itt: 777, 778, 822, 823. E szöveg 

bővebb változatából, Kosárynak a korszak művelődéstörténetéről írt monográfiájából sem tudunk meg többet 
Esterházyról: Uő., Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, Bp., Akadémiai 1980, 71, 72, 225, 242.

21  Hóman Bálint, Szekfű Gyula, Magyar történet, 4. k., Bp., Egyetemi nyomda, 1935, 326, 333, 335, 350, 391, 
401. Talán nem véletlen, hogy Szekfű nagy kortárs kritikusa, Mályusz Elemér meg sem említi Esterházyt 
a 18. századi magyar történelmet tárgyaló munkájában: Mályusz Elemér, Magyarország története a 
felvilágosodás korában, szerk. Soós István, Bp., Osiris, 2002 (Millenniumi magyar történelem). 

22  Horváth Mihály, Magyarország történelme, 7. k. Bp., Franklin 1873, 12, 97, 142.
23  Karácsonyi János, Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig, Veszprém, 

Egyházmegyei könyvnyomda, 1926 (reprint: Bp., Könyvértékesítő Vállalat, 1985), 240, 340.
24  Hermann Egyed, A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig, München, Aurora, 1973 

(Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae, 1), 319, 360.
25  Szántó Konrád, A katolikus egyház története, II, Bp., Ecclesia, 1985.
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is csak annyit tudunk meg, hogy a későbbi prímás eredetileg pálos szerzetes volt, ezért 
használta haláláig a „frater Emericus” aláírást.26 Tehát egyik említett szintézis sem vál-
lalkozik Esterházy szerepének árnyaltabb értékelésére. Pedig a horvát történetírás már a 
huszadik század elején vizsgálta a zágrábi püspök szerepét a horvát Pragmatica Sanctio 
elfogadásában, a két világháború közötti magyar kutatás pedig a jogi és a közigazgatási 
reform kapcsán hangsúlyozta jelentős befolyását.27 Az utóbbi években Joachim Bahlcke 
és Szijártó István is kitért Esterházy jelentős politikai szerepére,28 de életrajzírói is több 
helyen utalnak közéleti szereplésére.29   

A következőkben áttekintem Esterházy Imrének a korszak első évtizedeiben zajlott or-
szággyűlésein és az azokhoz kapcsolódó politikai csatározásokban kifejtett tevékenységét. 

Mint ismeretes, I. József 1708-ban hívott össze először országgyűlést, az ónodi ku-
ruc gyűlés hatására. A rendek március 3-án kezdték meg a tanácskozást,30 Esterházyt 
pedig egy nappal később szentelték püspökké.31 A Propaganda Kongregáció már ismer-
tetett döntése értelmében át is adta rendfőnöki tisztségét vikáriusának, Krisztolovecz 
Jánosnak. Az egybegyűlt rendek azonban nem fogadták el Krisztoloveczet teljes jogú 
rendfőnöknek és elvitatták tőle a generálisnak a törvény és a szokásjog értelmében járó 
ülés- és szavazati jogot a felsőtáblán. Csak Keresztély Ágost közbelépésére tudta végül 
elfoglalni az őt megillető helyet.32  Hogy Esterházynak már ekkor nemcsak a horvátok, 
hanem a magyarok körében is tekintélye volt, jól mutatja, hogy ő üdvözölte a rendek 
nevében az április 2-án hajón Pozsonyba érkezett királyi biztosokat a Duna partján.33 Az 
országgyűlés munkájában azonban nem vett részt aktívan, június 5-én ugyan beválasz-
tották az egyik deputációba, de mivel éppen Bécsben tartózkodott, végül Illyés András 
erdélyi püspököt küldték ki helyette.34

A következő évben júniustól ülésező országgyűlésen Esterházy már zágrábi püs-
pökként vett részt. Új hivatalának átvételével rögtön belekeveredett a század elején a 
főpapság tagjai között zajló, a felsőtáblai ülésrendről szóló ún. praecedentia-vitába. Ez, 
a ma embere számára sokszor derültségre okot adó, sőt néha groteszk huzavona, mely 
távolról sem csak a katolikus főpapságot, hanem az egész rendiséget áthatotta, mind 
országos, mind megyei szinten, sokkal többről szólt, minthogy ki kit követ az ülésrend-
ben, a felszólalásoknál vagy szavazáskor. A kora újkor embere számára a méltóságok 

26  Gabriel Adriányi, Geschichte der katholischen Kirche in Ungarn, Bonn, Böhlau, 2004 (Bonner Beiträge 
zur Kirchengeschichte, 26), 154. A szerző korábbi egyháztörténeti összefoglalása nem említi Esterházy 
Imrét. Uő, Beiträge zur Kirchengeschichte Ungarns, München, Trofenik, 1986 (Studia Hungarica, 30).

27  Lásd a 42., 67. és 69. sz. jegyzetet.
28  Bahlcke, Episkopat… i. m., 116, 125, 132–135, 169, 179–181, 183, 199; Szijártó M. István, A diéta: A 

magyar rendek és az országgyűlés, Bp., Osiris, 2006, 58, 167, 277, 325. 
29  Lásd az 1. sz. jegyzetet.
30  Zsilinszky Mihály, Az 1708-ki országgyűlés történetéhez, Értekezések a történeti tudományok köréből, 

1888/11, 48–49.
31  Koltai, i. m., 6.
32  Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirattára, 154 Acta Paulinorum, Tom. IV, ff. 35r–37v.
33  Zsilinszky, i. m., 58.
34  Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár (a továbbiakban OSZKK) Quart. Hung. 2240. Diarium dieatae 

1708. ff. 10v–11r.  [Felsőtáblai napló.]
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között kivívott pozíció a politikai-társadalmi befolyás reprezentációjának legfontosabb 
eszközéül szolgált.35

Már Esterházy zágrábi elődje, Brajkovics Márton megvédte az 1708. évi országgyű-
lésen praecedentiáját püspöktársaival szemben, amikor a kérdésben az év március 3-án, 
Keresztély Ágost bíboros érseknél összehívott tárgyaláson felszólalt. Ezen naplója ta-
núsága szerint Széchényi Pál kalocsai érsek, Csáky Imre váradi püspök, Erdődy László 
Ádám nyitrai püspök és több címzetes püspök is részt vett. Itt a résztvevők megegyeztek 
abban, hogy a felsőtáblai tárgyalásokon a két érseket az egri és a zágrábi megyéspüspök 
követi az ülésrendben, mivel mindketten bizonyítani tudják e régi kiváltságukat. A többi 
megyéspüspök a felszentelés, az összes fel nem szentelt címzetes („választott”) püspök 
pedig a kinevezés sorrendjében foglal helyet. Az apátok is megáldásuk időpontjának 
sorrendjében ülnek a számukra kijelölt helyen. E hónap 7-én azonban újabb tárgyalás 
volt a bíborosnál, ahol Nesselrode Ferenc Vilmos pécsi püspök tiltakozott a számára 
nem megfelelő ülésrend ellen, de nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani elsőbbségét. 
Így megerősítették a 3-ai döntést, azzal a módosítással, hogy az apátok közül a pannon-
halmi, valamint a pálos generális és a zágrábi prépost szintén a felsőtáblán foglalhat 
helyet. A káptalanok esetében csak az esztergomi és kalocsai főszékeskáptalan, valamint 
az egri és a zágrábi székeskáptalan egymás utáni sorrendjét mondták ki. A többi eseté-
ben nem hoztak döntést, de a pécsi székeskáptalant a legutolsó helyre sorolták, mert a 
török hódítás miatt hosszú évekig nem jelent meg az országgyűléseken.

Brajkovics halála után azonban a váradi és a nyitrai püspök tiltakozott utódja, Ester-
házy Imre előkelő helye ellen, mert ő korábban, még váci püspökként elfogadta a szente-
lés szerinti sorrendet. Esterházy ekkor még korábbi elődjére, Mikulics Sándorra hivatko-
zott, aki az 1687–88-as országgyűlésen szintén az érsekek és a győri püspök után foglalt 
helyet, noha a szentelés szerinti sorrend értelmében az utolsó hely illette volna meg.36 

A kérdést nem tudták megnyugtatóan rendezni, ezért Esterházy helyét ideiglene-
sen nem a többi püspök között, az asztalnál, hanem az ülésteremben oldalt (ad latus 

35  Lásd: Wellmann Imre, Rendi állás és hivatali rang a XVIII. század-eleji kormányhatóságokban, 
Levéltári Közlemények, 1940–41, 250–302.

36  Mikulics az 1688. január 16-i királyi kinevezés előtt már 1685-től tinini püspöki címet viselt, melyet 
a Szentszék 1687. november 24-én megerősített. A tinini püspököket pedig rendszerint felszentelték 
(lásd pl. Bahlcke, A magyar Korona… i. m., 11). A javadalomhalmozás alóli felmentését (a püspöki 
cím mellett többek között a bakonybéli apáti címet is viselte) 1688. március 12-én kapta meg, a zágrábi 
székben a pápa október 11-én erősítette meg (Hierarchia Catholica: medii et recentioris aevi, vol V. 
1667–1730, per P. Remigium Ritzler OFMConv et P. Pirminum Serfin OFMConv, Patavii 1952, 
381. és uo. 3. sz. jegyz.).  Daniel Farlati szerint 1688-ban vagy 1689-ben szentelte fel a krki püspök, 
Balthassar Nosadini két másik dalmáciai püspök jelenlétében (Daniel Farlati, Illyrici sacri, Tomus 
Quintus: Ecclesia Jadertina cum suffraganeis, et Ecclesia Zagrabiensis, Venetiis, 1775, 588.) Krk (Veglia, 
innen: episcopatus Vegliensis) velencei fennhatóság alatt állt. Nosadinit azonban csak 1688. június 8-án 
szentelte püspökké Galeazzo Marescotti bíboros, Rómában (Hierarchia Catholica i. m., 406. 5. sz. 
jegyz.) eszerint Mikulics szentelése csak ezután történhetett meg. Az érintett országgyűlés viszont 
már 1688 januárjában feloszlott (Országgyűlési Könyvtár Gyurikovics-gyűjtemény, 700.527 Diarium 
et Acta comitiorum regni Hungariae anni 1687. Posonii celebratorum), tehát eszerint Mikulics csak 
kinevezett, de nem felszentelt püspökként jelent meg Pozsonyban.
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sessionis) jelölték ki.37 A kancellária nem támogatta Esterházy javaslatát, szintén arra hi-
vatkozva, hogy már váci püspökként elfogadta a szentelés szerinti ülésrendet. Esterházy 
azonban nyilvánvalóan nem a személyét, hanem az aktuális tisztségét megillető helyet 
kívánta biztosítani magának. Így vigyázva arra, nehogy változtasson a szokásjogon, ez-
zel nehéz helyzetbe hozva utódait is. A kérdés hosszas vita és tanácskozás után végleg 
csak 1723-ban dőlt el, amikor is III. Károly rendelete értelmében a megyéspüspököknek 
a két érsek után szentelésük, őutánuk pedig a címzetes püspököknek kinevezésük sor-
rendjében kellett helyet foglalniuk.38   

A még ugyancsak a Rákóczi-szabadságharc idején, 1710-ben folytatódott diaeta után, 
melyen Keresztély Ágost bíboros érseknek a protestáns panaszok iránt tanúsított meglepő 
nyitottsága keltett feltűnést,39 rövid szünet következett a rendi országgyűlés történetében.  

Ám gyökeresen megváltozott a helyzet a szatmári békekötést követően, különö-
sen miután József hirtelen halálával Károly öccsére szállt a magyar korona. Ő sietett is 
azonnal összehívni a rendeket a koronázás lebonyolítására és a béke helyreállítására. Ezt 
megelőzően azonban fontos események zajlottak Horvátországban, melyek a magyar 
politikai ügyekre is befolyással voltak. Ezek középpontjában Esterházy Imre zágrábi 
püspök és báni helytartó állt. 

A nőági örökösödés horvátországi elfogadtatása

A spanyol örökséggel összefüggésben már 1703-ban titkos szerződés jött létre József 
és Károly között, mely köztük és örököseik között rendezte az osztrák és a reménybeli 
spanyol trón birtoklását. E titkos megállapodás még az udvar előtt is ismeretlen volt, a 
bátyja halála utáni megváltozott helyzetben azonban Károlynak érdekében állt a kér-
dés nyilvános rendezése. Ezért 1713-ban ismertette családtagjaival és bizalmas udvari 
embereivel a tíz évvel korábbi megállapodást és az adott helyzetben magának, valamint 
fi- és leányági örököseinek biztosította a (maradék) Habsburg-birodalom kormányzati 
jogának elsőbbségét. Kihirdetése után vált a megegyezés házi törvénnyé – és egyben he-
ves vita tárgyává, hogy Károly csak ismertette vagy meg is változtatta az 1703-as titkos 
megállapodást –, és a következő évtizedben az uralkodóra várt az a nehéz feladat, hogy a 
pactum mutuae successionis vagy középkori párhuzamai miatt pragmatica sanctio név-
vel illetett rendelkezést40 országai rendjeivel és az európai hatalmakkal megismertesse.41 

37  Farlati, i. m., 593–594.
38  Eckhart Ferenc, A praecedentia kérdése a magyar rendi országgyűléseken = Notter Antal Emlékkönyv, 

szerk. Angyal Pál, Baranyai Jusztin, Móra Mihály, Bp., 1941, 172–180.
39  Zsilinszky Mihály, A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformátiótól kezdve, IV, 1687–

1712, Bp., Hornyánszky, 1897 (A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Kiadványai), 403–404.
40  Az elnevezésről: Timon Ákos, Magyar állam és jogtörténet: különös tekintettel a nyugati államok 

jogfejlődésére, Bp., 1917,, 516 és uo. 17. sz. jegyz. 
41  A Pragmatica Sanctio keletkezéséről és elfogadtatásáról mindmáig Gustav Turba munkái a leginkább 

irányadóak: Gustav Turba, Die pragmatische Sanktion mit besonderer Rücksicht auf die Länder der 
Stephanskrone: neues zur Entstehung und Interpretation 1703–1744, Wien, 1906; Uő, Die Grundlagen der 
pragmatischen Sanktion, I, Ungarn, Leipzig und Wien 1911 (Wiener Staatswissenschaftliche Studien 10). A 
kérdés legújabb összefoglalása: Poór János, Az osztrák örökösödési háború, Bp., Maecenas, 2006, 21–28.
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A horvát országgyűlés azonban váratlanul elébe ment az uralkodó szándékának, ezzel 
nem kis meglepetést, sőt kényelmetlenséget okozva az udvarnak. 

A horvát gyűlés Eleonóra anyakirályné parancsára először 1711 decemberében gyűlt 
össze, hogy mint rendesen, megválassza a magyar országgyűlésre küldendő követeket és 
megszavazza a nekik szóló utasítást. Mivel Pálffy János horvát bán a szatmári békekötés 
utómunkálataival volt elfoglalva, Esterházy Imrére hárult az a nem is olyan egyszerű 
feladat, hogy a rendeket egybehívja és a szükséges döntéseket elfogadtassa. A nehézség 
legfőbb oka az volt, hogy 1608 óta – ekkor kodifikálta a magyar országgyűlés a diétán 
ülés- és szavazati joggal résztvevők körét – a horvát főnemesség szívesebben intézte 
közvetlenül Pozsonyban az ügyeit, nem bajlódott a horvát tartományi gyűlésen való 
részvétellel. A zágrábi püspök 1711. decemberi akciója is sikertelen maradt, határozat-
képes gyűlést csak többszöri próbálkozás után, a következő év március 9-e és 13-a között 
sikerült összehívnia és együtt tartania.42 Ezen a gyűlésen Esterházy váratlanul előhozta 
a nőági örökösödés elfogadását, melyet a horvát rendek néhány napos vita után – és 
közel sem egyhangúlag – el is fogadtak. Méghozzá azzal a kitétellel, hogy azt a nőági 
örököst tekintik uralkodójuknak, aki Belső-Ausztriát is birtokolja.43 Ebben a kikötésben 
sokan a magyarokkal szembeni ellenállást és a függetlenség hangsúlyozását látták,44 va-
lószínűbb azonban, hogy – a későbbi magyar kitételhez hasonlóan – a horvátok szintén 
a török elleni védelem garanciájaként tekintettek rá, hiszen korábban is Belső-Ausztria 
finanszírozta a horvát területek védelmét. Ezenkívül azt is el kívánták kerülni, hogy 
a Habsburg-családon belüli esetleges viszály szembeállítsa Horvátországot az osztrák 
területekkel, ahogy ez a Rudolf és Mátyás közti küzdelemben megtörtént.45 

Akármi is mozgatta a horvát rendeket, témánk szempontjából az a legfontosabb, 
hogy a kortársak szerint is Esterházy Imre volt a nőági örökösödés elfogadásának ér-
telmi szerzője és legfőbb szószólója.46 Nem tudjuk pontosan rekonstruálni a határozott 
fellépés és főleg az időzítés pontos okait, de mint látni fogjuk, jól beilleszthető ez a csele-
kedete politikai tevékenységének folyamatába. Egy biztos: rosszindulatú feltételezés len-
ne pusztán személyes ambícióval, haszonelvű törekvésekkel magyarázni tettét, amint 
azt a Pragmatica Sanctio tíz évvel későbbi magyarországi fogadtatása kapcsán egyesek 
megtették,47 hiszen ekkor, néhány éve kinevezett zágrábi püspökként nem számíthatott 

42   Vjekoslav Klaić, Die kroatische pragmatische Sanktion: Vorgelegt in der feierlichen Sitzung der 
südslavischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Zagreb am 23. Mai 1914, (Rad Jugoslavenske 
Akademije, 206) übersetzt von Georg Szabo, Zagreb, 1915, 9–18.

43  „… qui uidelicet non modo Austriae, sed prouinciarum etiam Stijriae, Carinthiae, et Carnioliae 
possessionem habebit…” Acta et Articuli Dominorum Statuum et Ordinum Regnorum Dalmatiae, 
Croatiae, et Sclauoniae…pro die nona et sequentibus Mensis Martij, Anno 1712 = Zaključci Hrvatskog 
Sabora, svezak II 1693–1713,  pripremili: Josip Buturac etc., Zagreb, 1958, 480–498, idézet: 483. 

44  Mindenekelőtt Turba, Die pragmatische Sanktion… i. m., 73
45  Klaić, i. m., 34–35.
46  Klaić Patachich Boldizsár és Kovachevich Tamás zágrábi kanonok visszaemlékezését is idézi. Uo., 7.
47  „…talán nem járunk hamis nyomokon abban a feltevésünkben, hogy őt különösen sarkalhatták 

nagynevű rokonának, Esterházy Pál nádornak sikerei, amelyeket a fiági trónöröklésnek az 1686–
88-i országgyűlésen való megállapításával elért és amelyekért római-német szent birodalmi 
hercegi címét kapta.” Csekey István, A magyar trónöröklési jog: jogtörténelmi és közjogi tanulmány 
oklevélmellékletekkel, Bp., Athaeneum, 1917, 299.



74

jelentős előrelépésre. Ez majd csak az 1725-ös esztergomi érseki kinevezésekor követ-
kezik be, a két évvel korábbi veszprémi áthelyezését, az egyházmegyében tapasztalható 
siralmas állapotok miatt nem fogadta lelkesedéssel.48 A nőági örökösödés elfogadásának 
felajánlását az Esterházy vezette négytagú horvát küldöttség vitte Bécsbe. A zágrábi 
püspök – elkerülendő a konfliktust a magyar rendekkel – nem Illésházy magyar, hanem 
Seilern osztrák kancellárral vette fel a kapcsolatot, az udvar azonban nem fogadta el 
azonnal a felajánlást, ehelyett hosszas vita kezdődött a további teendőkről. Károly tá-
volléte miatt Eleonóra anyakirályné és Vilma Amália, I. József özvegye fogadta a horvát 
küldöttséget,49 az udvar bizalmas tanácsadói pedig többször értékelték a horvát lépés 
hatására kialakult helyzetet. 

Elsőként Johann Wenzel Wrastislaw gróf, cseh kancellár palotájában tartottak megbe-
szélést, melyen a házigazdán és Seilern bárón kívül megjelent Johann Leopold Trautsohn 
herceg, a néhai József császár főudvarmestere, és jegyzőkönyvvezetőként Johann Georg 
Buol is. Seilern báró igen óvatos volt: szerinte a horvát felajánlás túl korán jött, mivel 
még nem tisztázták a három szóba jöhető örökösnő közti sorrendet. Fontosnak tartotta 
továbbá, hogy a magyarokat meggyőzzék arról: a horvát rendek önként ajánlották fel 
a nőági örökösödés elfogadását, az uralkodó erre nem szólította fel őket. Végül pedig 
az ügy magyarországi elősegítése érdekében a Habsburg-ház legelkötelezettebb magyar 
támogatóinak számító főurak tanácsának meghallgatását javasolta. Wrastislaw gróf is 
csatlakozott ehhez az állásponthoz: ő különösen a magyarországi klérus támogatásában 
bízott. Már ekkor kialakult az az álláspont, hogy a magyaroknak önként, nem pedig az 
uralkodó javaslatára kell felajánlaniuk a nőági örökösödés elfogadását.50 Az udvar óvatos 
politikájának ékes bizonyítéka, hogy a horvát rendek csak egy, az osztrák udvari kancel-
láriában kiállított császári iratban kaptak választ a felajánlásra, amely olyan talányosan 
fogalmazott, hogy csak az ügyet ismerők érthették belőle, valójában mit is fogad el az 
uralkodó.51 Indokolt volt az elővigyázatosság, hiszen Károly még nem hozta nyilvános-
ságra az 1703-as titkos megállapodást, erre csak a következő évben került sor.

Időközben a magyar országgyűlés is összeült, ahová a hosszúra nyúlt bécsi tartózko-
dás után a horvát küldöttség tagjai is megérkeztek. 

Témánk szempontjából különösen jelentős az a kérdés, hogyan fogadták a magyar 
rendek az uralkodónak tett horvát felajánlást és főként, hogyan ítélték meg Esterházy 
Imre szerepét a nőági örökösödés elfogadásában. Vjekoslav Klaić Ladány Kristóf zágrábi 
kanonok két levelét idézve azt állítja, hogy Esterházyt a nőági örökösödés horvátországi 
elfogadása miatt büntetésből az egri püspök után, az utolsó helyre ültették a felsőtáblai 
tanácskozásokon.52 Joachim Bahlcke pedig úgy tudja, hogy a többi püspöktől elkülö-

48  Az általa is „veszprémi romoknak” nevezett székvárost 6 000 forint évi fizetés mellett vette át. Koltai, 
i. m., 10.

49  Klaić, i. m., 52–53.
50  Secretior Conferentia de 27. Aprilis 1712 apud Excellentissimum Dominum Comitem de Wrastislau. 

Közli: Turba, Grundlagen… i. m., II, 404–408. 
51  Klaić, i. m., 67–69. 
52  Uo., 71. 
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nítve, mintegy szamárpadra parancsolták.53 Ladány kanonok alaposan félreérthette a 
kialakult helyzetet: az ezen az országgyűlésen leírt bonyodalom nem Esterházynak va-
lamilyen formában történt megbüntetésével, hanem a már tárgyalt praecedentia-vitával 
függött össze. Lehetséges, hogy Esterházy még ekkor is külön ült megyéspüspök társai-
tól, mert nem fogadta el a szentelési sorrend alapján őt megillető helyet.    

Szintén Klaić állítja, ez esetben Ladány mellett egy másik zágrábi kanonokra, 
Kovačević Tamásra hivatkozva, hogy a rendek „uno corde” a horvát követek ellen for-
dultak és kifejezetten ellenségesen viselkedtek velük.54 Természetesen nincs okunk ké-
telkedni a két káptalani követ állításában, az azonban feltűnő, hogy az országgyűlésről 
készült feljegyzések semmilyen ehhez hasonló incidenst nem örökítettek meg. Lányi Pál 
gömöri alispánnak a szakirodalomban sokszor hivatkozott naplója szerint az ország-
gyűlés május 4-i ülésnapján tárgyaltak először a koronázás kérdéséről. Ekkor a tizen-
három vármegye követei, akikhez Lányi is tartozott, a többi követtel együtt támogatták 
Károly megkoronázását a hitlevél kiadása után, az 1687. évi II. törvénycikkre hivatkozva, 
mely a Habsburg-ház fiági örökösödését mondta ki. Sem ők, sem mások nem említet-
ték a napló tanúsága szerint a horvát Pragmatica Sanctiót, Esterházy püspököt, vagy 
valamelyik horvátországi követet.55 Nehezen képzelhető el, hogy ha ekkor már tudtak 
volna a horvát akcióról, legalább a „rebellis” vármegyék képviselői szót ne emeltek volna 
ellene, különösen, hogy ekkor már mind a zágrábi püspök, mind pedig a horvát követek 
– köztük az említett kanonokok is –Pozsonyban voltak. Lányi naplója szerint az or-
szággyűlés – vagy legalább is az alsótábla – csak a július 15-i ülésen értesült arról, hogy 
Bécsben napirendre került a nőági örökösödés kérdése, miután a nádor tájékoztatta a 
rendeket arról, hogy titkos konferenciát tartottak az ügyben.56

Károly ugyanis megfogadta Seilern és Wrastislaw tanácsát, és június végén összehív-
ta a magyar urakat a kérdés megvitatására. Esterházy Pál nádor mellett jelen volt még 
Pálffy Miklós országbíró, Pálffy János horvát bán, Keresztély Ágost esztergomi érsek, 
Csáky Imre kalocsai érsek, valamint Erdődy György gróf, aki több megye örökös főis-
páni tisztét is viselte. Rajtuk kívül Seilern báró és Gundaker Starhemberg gróf is meg-
jelent, ők majd tíz évvel később fontos szerepet kapnak a magyar Pragmatica Sanctio 
elfogadtatásában is. Az egybegyűlt magyar urak ugyan nem tartották elvetendőnek a 
nőági örökösödés elfogadását, de azt számos feltételhez kívánták kötni. Az udvar szá-
mára ezek közül kétségtelenül az volt a legkellemetlenebb, hogy már az elfogadás előtt 
meg kell jelölni az örökösnőt, a többi rokonnak pedig le kell mondania örökösödési jogá-
ról. Ráadásul abba is beleszólást akartak nyerni a magyar rendeknek, hogy kit válassza-
nak az örökösnő leendő férjéül.57 Ebbe természetesen az uralkodó nem mehetett bele, 

53  Bahlcke, Episkopat… i. m., 183.  A furcsa az, hogy ő is Klaićra hivatkozik, aki azonban ilyet nem 
állít. A külön asztal egyébként más esetben sem a büntetés, hanem inkább a különleges megbecsülés 
jele, ahogy ezt Csáky Imre 1722-es példája is mutatja, aki Keresztély Ágost prímással való mintegy 
politikai egyenrangúságát demonstrálva harcolt ki magának külön asztalt a felsőtáblai ülésteremben. 
Vö. Szijártó, i. m. 106. 

54  Klaić, i. m., 71. 
55  Lányi Pál gömöri alispán naplója az 1712. évi pozsonyi országgyűlésről, közli: Thury Etele, Történelmi Tár, 

1903, 395–413: első közlemény. Második és befejező közlemény: Történelmi Tár, 1904, 1–35, itt: 403. 
56  Uo., 28.
57  Klaić, i. m., 73.
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különösen azért nem, mert ekkor még nem született gyermeke, így ez a szabályozás 
szükségképpen eleve kizárta volna születendő leánygyermekeit az örökösök köréből. A 
kérdés így lekerült a napirendről.58 A horvát rendek sérelmeit ugyan már korábban, Lá-
nyi szerint június 5-én és 7-én tárgyalták, de a nőági örökösödés ekkor még nem került 
szóba.59 Komáromi Csipkés György bihari alispán és Bakai Ádám jegyző országgyűlési 
feljegyzései sem említenek semmilyen nyílt konfliktust a horvát és a magyar követek 
között, sőt ők még a horvát sérelmek tárgyalását sem jegyezték fel, naplójukban csak 
a báni táblát említik az igazságügyi kérdések tárgyalása kapcsán.60 Érdemes azonban 
megjegyezni, hogy a két napló sok helyen eltér egymástól, nemcsak az egyes ülésnapok 
tárgyát, de azok sorszámát és dátumát illetően is.61 

A fentiek alapján tehát valószínűsíthetjük, hogy sem Esterházyt, sem pedig a horvát 
követeket nem érte nyilvános inzultus az országgyűlés helyszínén, a két kanonok által 
említett esetek üléstermen kívüli, személyes támadások lehettek, amelyek minden or-
szággyűlés alkalmával bőségesen adódtak. Az viszont feltűnő, hogy egyik 1712-es napló 
sem említi Esterházy nyilvános szereplését. Ez azonban azzal is magyarázható, hogy a 
püspök, éppen a már említett bécsi teendői miatt lényegesen kevesebb időt töltött Po-
zsonyban, mint az országgyűlés korábbi időszakában.

Miután még a leginkább udvarhű főnemesi csoporttal sem sikerült feltétel nélkül el-
fogadtatni a horvátok által önként elfogadott nőági örökösödést, Esterházy azt próbálta 
elérni, hogy legalább a koronázási hitlevél szövege ne mondjon ellent a horvát gyűlés 
határozatának és kerüljön ki a fiág kihalása esetén újra érvénybe lépő szabad királyvá-
lasztó jog említésekor Magyarország mellett a „kapcsolt részek” kifejezés, így burkoltan 
megőrizve a horvátok döntését. Ugyan Klaić azt feltételezi, hogy Esterházynak később 
sikerült módosítani a hitlevél szövegén,62 valójában mind az 1712. augusztus 25-i dá-
tummal megszövegezett diploma, mind pedig annak az 1715. évi II. törvénycikkben 
történt becikkelyezése tartalmazza a „Magyarország és említett részei (hoc regnum 
Hungariae et predictas partes)” kifejezést, amely egyértelműen Károlynak a szöveg ele-
jén szereplő „[az elhunyt I. Józsefnek] Magyarországon és ennek kapcsolt részeiben örö-
köse és közvetlen utóda (heres et immediatus successor in Regno Hungariae et partibus 
eidem annexis)” megjelölésére utal, amelybe Horvátországot is bele kell értenünk.63 

58  Lányi sem ír arról, hogy az országgyűlés valamilyen formában döntött volna a kérdésben.  Lányi, i. m., 
403.

59  Uo., 20, 27.
60  OSZKK Fol Lat. 560, Acta diaetalia annorum 1708, 1712 et 1715, pag. 244. 
61  Például július 15-én, amikor Lányi szerint a nőági örökösödésről hírt kapott az alsótábla, Komáromi és 

Bakai szerint nem is volt ülés. Uo. pag. 237. Erről és az országgyűlési naplók egyéb ellentmondásairól: 
Szijártó M. István, Az országgyűlési naplók forrásértéke – avagy a történelem, mint konstrukció = 
Sz. I., Nemesi társadalom és politika: Tanulmányok a 18. századi magyar rendiségről, Bp., Universitas, 
2006, 242–255.

62  Klaić, i. m., 84.
63  Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, (a továbbiakban HHStA) Ungarische Akten, Comitialia 1707–

1712, Fasc. 403, Konv. A (=Magyar Országos Levéltár Filmtár, a továbbiakban MOL Ft W 798), f. 6r, 
3v; 1657–1740. évi törvényczikkek, szerk. Márkus Dezső, Bp., Franklin, 1900 (Corpus Juris Hungarici), 
432, 430. 
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Az örökletes utódlás „bővebb kijelentését” tartalmazó III. cikkely pedig, amely való-
ban nem tartalmazza a „Magyarország és kapcsolt részei” kifejezést, csak a „rendek-
nek ősi és régi helyben hagyott szokását és előjogát (avitam et veterem, approbatamque 
consuetudinem, praerogativamque statuum et ordinum)” említi, valójában az 1687. évi 
III. cikkely majdnem szó szerinti megismétlése.64  Így tehát Esterházynak végül mégsem 
sikerült változtatni a hitlevél szövegén. Az azonban mindenképpen a horvát követek és a 
zágrábi püspök érdeme, hogy sikerült a magyar országgyűléssel elfogadtatniuk az 1715-
ben CXX. törvénycikként kiadott rendelkezést, mely a horvát sérelmeket orvosolandó, a 
horvátok által elfogadott és az uralkodó által már megerősített „helyi törvényeket” min-
den kétséget kizáróan érvényesnek ismeri el.65 Így közvetett módon a horvát Pragmatica 
Sanctio érvényességét is megerősíti.

Esterházy Imre a rendszeres bizottságokban

Esterházy szempontjából az 1715-ben elfogadott törvények közül még különösen a XXIV. 
törvénycikk jelentős, ez rendelkezett ugyanis a „törvények javításáról (de emendatione 
legum)” gondoskodó bizottság felállításáról, melynek tagjai közé Horvátország képvise-
lőjeként Rauch Dániel albán (vice-banus), Branyugh János báni ítélőmester és Czindery 
György, Varasd megye alispánja mellett őt is beválasztották.66 Mivel a törvénycikk nem 
szabályozta a bizottság tagjainak fizetését, ezt végül az uralkodó vállalta magára, de 
ezáltal befolyását is kiterjesztette a bizottság munkájára. Már az 1716. november 3-i 
királyi leirat, amely elrendelte a bizottság következő évi összehívását, módosított annak 
összetételén: a horvátországi résztvevőket, így Esterházyt is kizárta, helyettük Felsőbüki 
Nagy István nádori és Szluha Ferenc országbírói ítélőmester, valamint Prileszky Pál 
ügyvéd került be új tagként. Rajtuk kívül királyi küldöttként Patachich Boldizsár kan-
celláriai tanácsos és Knapff F. József udvari kamarai tanácsos is bekerült a bizottságba. 
A királyi leirat szerinti tizennégy tag azonban sohasem vett részt teljes létszámban a 
bizottság munkájában, az érdemi előkészítést valójában mindössze néhány tag végez-
te. Mint ismeretes, az uralkodó és bécsi köre az ítélőmesteri bíráskodás helyett a kor 
színvonalának megfelelő bírói testületek felállítását kívánta elérni kerületi táblák for-
májában. Azonban főként a két leginkább érintett ítélőmester tevékenysége miatt ezzel 
a kérdéssel kevésbé, sokkal inkább a Tripartitum reformjával foglalatoskodott a tagok 
egyéb elfoglaltsága és a rendszeres hivatali munka szokatlansága miatt amúgy is kis 
hatékonysággal, de annál nagyobb szünetekkel összeülő bizottság. 

Esterházy az uralkodó 1717. júliusi leirata értelmében került vissza a commissio tag-
jai közé, méghozzá annak elnökeként, mert az addig ezt a tisztséget betöltő Csáky érsek 
betegsége miatt nem tudta vállalni a további munkát. A zágrábi püspök azonban már 
ezt megelőzően figyelemmel kísérte a bizottság tevékenységét, valószínűleg már az ez 
év februári királyi leirat is az ő tanácsára hangsúlyozta az állandó bíróságok felállításá-
nak kidolgozását. Nem csoda, hogy delegálása új korszakot nyitott a commissio mun-

64  Uo. 436–437, 336–337.  
65  Uo., 531–533.
66  Uo., 455.
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kájában, különösen az után, hogy a bizottság egy részének hosszabb bécsi tartózkodása 
alatt megszületett a Systema Viennense néven ismertté vált tervezet. Ez a dicasteriumok 
mellett a megyei és az úriszéki bíróságok helyzetét is tárgyalta,  jelentős, a jobbágyok 
helyzetének javítása érdekében pedig kifejezetten forradalmi javaslatokat fogalmazva 
meg. A teljes bizottság ismételt összeülése után ez a tervezet nem kapott többséget. A 
kerületi táblák ügyében sem született egységes állásfoglalás, hanem emellett két má-
sik elképzelés: az ítélőmesteri bíráskodás fenntartása illetve annak a megyéhez történő 
utalása is bekerült a bizottság javaslataiba. A commissio másik feladatát, a Tripartitum 
reformját viszont – főleg Prileszkynek köszönhetően – befejezték, a Novum Tripartitum 
előterjesztésre került. Esterházy az utómunkálatokban is komoly szerepet vállalt, sőt 
egyik – névtelen – beadványában az ítélőtábláknak még az országgyűlés összehívása 
előtti felállítását is javasolta. Ezt még az uralkodó tanácsadói sem támogatták, félve a 
magyar rendek reakcióitól.67

Esterházy a másik kiküldött, a közigazgatási reform előkészítését (Systema oeconomico, 
politico, militare) végző bizottság tevékenységében lényegesen kevesebb szerepet ját-
szott, de itt is befolyásolta az ügy menetét. A Systematica Commissio felállítását elrende-
lő 1715. évi LIX. törvénycikk nem választotta a bizottság tagjai közé Esterházyt.68 Sőt, ő 
az egyik bécsi miniszteriális konferencián azon az állásponton volt, hogy az országgyű-
lés határozata ellenére – amely kimondta, hogy a bizottságok munkáját be kell fejezni a 
következő országgyűlésig – halasszák a commissio összehívását az országgyűlés utánra, 
amikor a rendek véleményét a reformok ügyében ismételten meghallgatták.

Végül, mint ismeretes nem így döntött a bécsi kormányzat: a Pragmatica Sanctio 
elfogadtatásához szükséges kedvező légkör megteremtésének elősegítésére, az igazság-
ügyi bizottság munkájának befejezése után ezt a commissiót is összehívatta. Ezután 
azonban Esterházy is kivette a részét az előkészítő munkában és megküldte reform-
javaslatait a kancelláriának. Ezek főként Patachich Boldizsár kancelláriai tanácsosnak 
a századfordulón készült Proiectumára (Proiectum de noviter instituenda reipublicae 
Hungaricae administratione, quantum legibus patriae minus disconveniret) támasz-
kodtak, melyet már elkészülte után ismert. Ennek legfontosabb eleme a „gubernium 
quoddam locumtenentiale” megszervezése volt a hétszemélyes tábla és a királyi tábla 
tagjai közül, mely a nádor elnökletével naponta foglalkozna a politikum és az igazság-
szolgáltatás ügyeivel. Továbbá fontosnak tartotta, hogy a horvát rendi méltóságok tart-
sák távol magukat e felállítandó dicasterium munkájától, ezzel is hangsúlyozva Horvát-
ország közigazgatásának a magyarországitól eltérő voltát. 

A bizottság végül majdnem az utolsó pillanatban, 1722 áprilisában gyűlt össze. Es-
terházy nem vett részt az ülésein, de figyelemmel kísérte a döntéseket, és igyekezett 
elejét venni annak, hogy az elavultnak ítélt törvényeket – mint például azokat, amelyek 
csak a született magyarok alkalmazását tartották lehetségesnek – gyakran emlegessék a 
tervezetek. A bécsi konferencia is ezt az álláspontot képviselte, kétségkívül Esterházy ja-
vaslatára. A bizottság végül a szűkebb értelemben vett politikum tárgykörében foglalta 
össze javaslatait, a vallásügyi és a gazdasági kérdések más grémiumokhoz tartoztak. Az 

67  Bónis György, A bírósági szervezet megújítása III. Károly korában, Bp., 1935 (Értekezések Eckhart 
Ferenc Jogtörténeti Szemináriumából, 5), 71–105. 

68  1657–1740. évi törvényczikkek… i. m., 487. 
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előkészítő munka legnagyobb érdeme a Helytartótanács felállításának szorgalmazása 
volt, még akkor is, ha ennek gyakorlati kidolgozásában, a nyilvánvaló tapasztalati hiá-
nyosságok miatt sok ellentmondás és hézagosság mutatkozott. A commissio ezenkívül 
több más kérdést is tárgyalt, úgymint az ország benépesítése, a töröktől visszafoglalt 
területek reinkorporációja, vagy a közrend javítása.69 

Az 1722–1723-as diétán Esterházy ismét aktív szerepet vállalt, különösen a jogi re-
form végrehajtását illetően. Az uralkodó által is propagált kerületi táblák felállítását a 
két királyi biztoson, Gundaker Starhemberg grófon, az udvari bankdeputáció elnökén és 
Franz Kinsky cseh kancelláron kívül főleg a Csákyak és az Esterházy család támogatta. 
Legfőbb ellenzői érthetően az előkészítő munkát is blokkolni próbáló Szluha Ferenc és 
az ekkorra már alnádorrá előlépett Nagy István voltak. A rendek pedig a régi törvények 
tiszteletben tartását, és így az újítások megakadályozását tartották fontosnak. A követek 
egy része kifejezetten ilyen utasítást kapott. Az ellenpártnak pedig sikerült a nádort, az 
országbírót és az esztergomi érseket is maga mellé állítania. Hogy Esterházynak milyen 
fontos szerepet szánt Bécs az ügyben, azt jól mutatja, hogy a Systematica Commissio 
elnöki tisztéért járó 400 forintos fizetését az országgyűlés ideje alatt is folyósították 
neki, valamint ekkor került sor veszprémi áthelyezésére, hogy ezzel is jobban kötődjön 
a magyarországi ügyekhez.70 Az áthelyezés után, 1725-ben kapta meg királyi kancellári 
kinevezését, mely tisztséget azelőtt is a Bécshez viszonylag közel fekvő váci, nyitrai vagy 
veszprémi (vagy tinini címzetes) püspökök viselték. Esterházy utódja, Acsády Ádám 
szintén veszprémi püspök volt.71

A bíráskodási reformot kísérő vita egyik, személyeskedéstől sem mentes epizódját 
örökítette meg a két királyi biztos az uralkodónak írt jelentésében. Itt a táblákat kez-
detben nem egyértelműen támogató nádor és a feltétlen udvarhűségű és a jogi reformok 
iránt elkötelezett Esterházy csaptak össze. A királyi propozíció felolvasásakor ugyanis 
a püspök megjegyezte, hogy némelyek félremagyarázzák az uralkodó szándékát. Ezt a 
nádor magára vette és hevesen tiltakozott. A szóváltás vége az lett, hogy a nádor elhagy-
ta az ülést. Az alsótábla erre felszólította Esterházyt, hogy nevezze meg azokat, akiket 
a királyi leirat félremagyarázásával vádol. Ő így végül arra kényszerült, hogy kijelentse: 
nem a nádorra értette a megjegyzését.72

Az ügy, mint ismeretes, a kerületi táblák felállításával zárult, az uralkodó határozott 
fellépésére a nádornak és a terv többi ellenzőjének is meg kellett hátrálnia. A két királyi 
biztos kifejezetten kioktató hangon meg is fedte Pálffy Miklós nádort a hosszas ellen-
szegülés miatt.73

Az igazságszolgáltatási és a közigazgatási reform végrehajtása mellett az 1722-ben 
összehívott országgyűlés legfontosabb feladata közismerten a nőági örökösödés elfoga-
dása és becikkelyezése volt. Szintén ismeretes, hogy ezt rendkívül körültekintő és hosz-

69  Kónyi Mária, Az 1715–22 évi rendszeres bizottság javaslatai (Systema politico oeconomico-militare), A 
Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve, 1932, 137–184.

70  Bónis, i. m. 111–112.
71  Vö. Magyarország főméltóságai: az udvari méltóságok archontológiája, összeáll. Fallenbüchl Zoltán, 

Bp., Maecenas, 1988, 99. 
72  Pozsony, 1722. augusztus 10. HHStA, Unharische Akten, Allgemeine Akten, Fasc. 202, ff. 55r–60v(= 

MOL Ft W741). Az esetre utal Bónis (i. m., 120), és Bahlcke (Episkopat…i. m., 125, 62. sz. jegyz.) is.
73  Bónis, i. m., 141–142.
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szas előkészítő munkálatok előzték meg. Az oroszlánrész itt is Georg von Managetta 
császári tanácsosnak és a királyi biztosoknak jutott, és természetesen e kérdésben is 
fontos szerepet kaptak a magyarországi aulikus főnemesek, elsősorban a püspöki kar 
tagjai. Közülük leginkább Csáky Imre vette ki a részét az előkészületekből. Bár beteg-
sége miatt az előbb tárgyalt igazságszolgáltatási és közigazgatási reformmunkától visz-
szavonult, de a Pozsony melletti magyarbéli kastélyában sorra fogadta az országgyű-
lésre érkező rendeket, és egyenként igyekezett meggyőzni őket a „successio foeminea” 
elfogadásáról. Csáky szintén azok közé a magyar főurak közé tartozott, akiket már 
1712-ben, a horvát döntés hatására beavattak a Pragmatica Sanctio részleteibe, és akik 
csak a már ismert komoly feltételek árán támogatták annak elfogadását. Az 1722-es or-
szággyűlést megelőző magyarbéli vendégjárás ugyan komoly költségekbe verte Csákyt, 
a Pragmatica Sanctio elfogadásában később kulcsszerepet játszó két „főkuruc”: Szluha 
Ferenc és Nagy István azonban még nem adta be a derekát. Ennek ellenére májusban 
szétküldték a meghívókat.74

Esterházy Imre ez esetben is a háttérben maradt, de a horváthoz hasonlóan a tíz 
évvel későbbi magyar Pragmatica Sanctióban ugyancsak komoly szerepet vállalt. Csáky 
Imrével, Pálffy nádorral, Illésházy kancellárral és Erdődy nyitrai püspökkel egyetemben 
ő is részt vett azon a bécsi konferencián, ahol a magyar főurakkal kibővített udvari mél-
tóságok kidolgozták a nőági örökösödés elfogadásának menetét. Felkarolva Savoyai Jenő 
herceg korábbi véleményét, ezen a gyűlésen javasolta azt, hogy az általa átfogalmazott 
királyi meghívók kiküldése után a főispánok és a főpapság érje el a megyéknél, hogy a 
nőági örökösödést az országgyűlés már a királyi propozíciók előtt önként felajánlja.75

Még a Pozsonyba induló királyi biztosok utasítástervezetét is Esterházy fogalmazta. 
A tervezetből jól kivehető az uralkodó és az ország közjogi kapcsolatára vonatkozó ál-
láspontja. Eszerint a biztosok legfőbb feladata az uralkodói hatalom sérthetetlenségének 
megőrzése, mert az ország törvényei nem kényszerítik, csak irányítják az uralkodó dön-
téseit. A törvények megtartásában pedig nem azok betű szerinti értelmezése, hanem 
ésszerűségük és a közjó számára kifejtett hasznosságuk a döntő.76 Mindezek pedig nem-
csak egy művelt aulikus főúr gondolatait, hanem egy, a saját korát megelőző államférfi 
államelméleti koncepcióját tükrözik. Nem nehéz észrevenni e sorok és a század vége 
felvilágosult értelmiségének politikai célkitűzései közti hasonlóságot. 

Ezek után nem meglepő, hogy az országgyűlés utolsó nagy témájában, a katonaság 
kérdésében is Esterházy képviselte a magyar rendiség közfelfogásától legtávolabbi állás-
pontot. Nem támogatta a katonai kihágások és az ellátással kapcsolatos ügyek tárgyá-
ban a rendi tábor többsége által követelt önálló commissariatus felállítását. Elegendőnek 

74  Málnási Ödön, Csáky Imre bíbornok élete és kora (1672–1732), Kalocsa, 1933, 256–260.
75  „Praestare ergo in demandare supremis Comitibus, ut adsint congressibus Comitatuum et congressum 

eo permoveant, ut eorum ablegati instruantur; ut ipsimet a Caesare in diaeta in casum deficientis sexus 
masculini, et hoc quidem ex amore salutis patriae et ad averenda mala interregni.” Az 1722. március 2-i 
konferencia jegyzőkönyvét közli: Turba, Grundlagen... i. m., 285–290, idézet: 288.

76  „Verum attendenda veluti anima atque medulla ipsa ratio prudentiaeque dictamen ac rerum practica-
bilitas, boni demum publici qua absoluta qua respectiva utilitas.” Az utasítástervezet első három pont-
ját közli: Ember Győző, A commissariatus provincialis felállítása Magyarországon 1723-ban, A Gróf 
Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve, 1934, 338–363, idézet: 347, 15. sz. jegyz.
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tartotta, ha csak néhány felügyelő áll a hadbiztosok mellett, hiszen az ügyek jó részét a 
megyékkel, súlyos esetekben pedig a Helytartótanáccsal is el lehet intézni. A kerületi 
táblákhoz hasonlóan azonban ebben az esetben is engedékenyebbnek bizonyult a bécsi 
miniszteriális konferencia, ennek eredménye lett az 1723. évi XCIX. és C. törvénycikk.77

Az 1722–1723-as országgyűlés tehát kisebb kompromisszumokkal ugyan, de végül 
is az uralkodó és a reformer kisebbség győzelmével zárult. A munka befejező szakasza 
azonban még hátra volt. Mind a Helytartótanács, mind pedig a kerületi táblák esetében 
csak elvi döntést hozott a diéta. A dicasteriumok felállításának módját, működésének 
szabályozását, sőt még a tisztviselők fizetési terheinek viselését sem tartalmazták a dek-
rétum vonatkozó cikkelyei. Esterházy eddigi szokásához híven itt is a háttérben maradt. 
A Helytartótanács 1724. márciusi ünnepélyes megalakulásán és első ülésén – igaz, be-
tegsége miatt akaratán kívül – nem volt jelen. A tanácsnak szóló harminc pontos első 
utasítás kidolgozásában azonban Sigray Józseffel, Száraz Györggyel, Meskó Ádámmal 
és Managettával együtt aktív részt vállalt. A tanács megalakulásától egészen 1747-es 
haláláig pedig főpapi tanácsosi címet viselt.78

A főpapi életút tanulságai

A magyar történetelemben fényes karriert befutó Esterházy családban Esterházy Imre 
honosította meg a püspöki hagyományt. Noha már Pál nádor Miklós nevű fia két püs-
pöki címet (Trau és Knin) is elnyert, korai halála miatt Imrére várt a feladat, hogy a 
család első főpapi életpályáját befussa. Példáját hamarosan többen követték: a prímás 
azonos nevű, szintén a cseszneki ágból származó unokaöccse Sebenico „választott” 
püspöki címe után 1740-ben Nyitra főpapi székét nyerte el. A fraknói ágból Esterházy 
Károly először a váci (1759–1762), majd több mint három évtizedig az egri (1762–1799) 
püspöki széket bírta. Az ifjabb cseszneki ágból származó Esterházy László Pál címze-
tes püspöki kinevezését követően a pécsi egyházmegye élén állt (1781–1799). A család 
utolsó főpapja Esterházy László volt, aki 1810-ben nyerte el a rozsnyói püspöki széket.79 
De Esterházy Imre nemcsak a főpapi, hanem a pálos hagyományokat is megteremtette 
családjában, hiszen az említett László Pál és egy ugyancsak Imre nevű Esterházy szin-
tén a pálos rendben kezdte egyházi pályáját, előbbi a magyar tartományfőnök, később 
pedig a generális perjel tisztségét is betöltötte.80 Ezzel egyébként a magyar pálosok ki is 
tűntek más nemzetiségű társaik közül az előkelő származású rendtagok tekintetében. 
A szomszédos osztrák tartomány örökfogadalmasai között például a 17–18. században 
csak egyetlen nemesi származásút talált a kutatás.81

Noha a magyar szakirodalomban elfogadott tény, hogy a 18. század első felében 

77  Uo., 350. Az előbbi az ország közpénztárnokának kinevezését, az utóbbi pedig a commissariatus 
felállítását rendeli el, és annak összetételét határozza meg. 

78  Ember Győző, A Magyar Királyi Helytartótanács ügyintézésének története, 1724–1848, Bp., 1940, 7, 198. 
79  Bahlcke, Episkopat… i. m., 132–134.
80  Kisbán, i. m. II. k. 436–438.
81  Elmar L. Kuhn, A pálosok osztrák tartománya = Decus Solitudinis: Pálos évszázadok, szerk. Sarbak 

Gábor, Bp., SZIT, 2007 (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák, 4/1), 66–107.
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az udvar csak lojális külföldi vagy magyar származású arisztokratákat nevezett ki ha-
zai püspöki székekbe,82 valójában a század végéig nem alakult ki egységes rendszer az 
egyházi tisztségek betöltését illetően. Az uralkodót a püspökjelöltek kiválasztásában 
semmilyen egyházi vagy világi intézmény nem korlátozta, még az Államtanács 1760-as 
felállítása után sem, mely – noha illetékességi köre erre nem terjedt ki – a magyar és a 
horvát egyházi ügyek felett is ellenőrzést gyakorolt. A mindenkori magyar királynak 
ezt a szabad döntését az is erősítette, hogy a Szentszék a korábbi gyakorlattól eltérő-
en a 17. század végétől egyetlen magyarországi püspökjelöltet sem utasított vissza. Az 
uralkodó „főkegyúri jogának” ilyen szabad gyakorlása azonban nem jelentette azt, hogy 
csak politikai szempontok számítottak a jelölt kiválasztásánál, a magyar főpapság tag-
jai, mindenekelőtt a prímás igyekezett az egyházi szempontok érvényesülése érdekében 
befolyást gyakorolni, mely főleg alkalmas jelöltek ajánlását jelentette.83 Ez Esterházy 
esetében különösen esztergomi érseki kinevezésekor szemléltethető jól, amikor is min-
den bizonnyal Keresztély Ágost javaslatára, de az uralkodó teljes egyetértésével történt 
meg esztergomi koadjutori kinevezése.84 A gyakorlat azt bizonyítja, hogy az uralkodók 
tiszteletben tartották a kialakult szokásjogot: a két érseki székbe például olyan főpa-
pokat ültettek, akik korábban már bizonyították rátermettségüket megyéspüspökként. 
Esztergomi érseknek csak korábbi kalocsai érseket vagy az esztergomi érseki tartomány 
valamelyik suffraganeus püspökét nevezték ki. Így történt ez Esterházy esetében is. Az 
ő példája azonban kivételnek is számít, mivel prímási kinevezésekor nem az általánosan 
elfogadott méltósági elv érvényesült: Csáky Imre kalocsai érsek ugyanis hiába számított 
rá, nem ő lett az elhunyt Keresztély Ágost utódja.85

A jelöltek kiválasztásában az egyházi szervek mellett a Kancellária és később a Hely-
tartótanács működött közre, sőt egyes fontos esetekben, mint Esterházy 1725-ös kine-
vezésekor, a Titkos Konferencia is.86  

A királyi kinevezés után az új püspöknek a Szentszék megerősítéséért kellett fo-
lyamodnia. Ez egyes főpapok esetében közvetlenül római ágenseken keresztül tör-
tént és komoly kiadásokkal járt. Ezt követően a jelölt alkalmasságát vizsgáló processus 
informationis lefolytatására került sor, a bécsi nuncius vezetésével.87 Esterházy Imre 
processzusainál az alábbi személyek működtek közre: váci püspöki megerősítése előtt 
a vizsgálatot Marcantonio Santini apát, ügyvivő vezette 1707 március–áprilisában, 
tanúként pedig Patachich Boldizsár kancelláriai tanácsost, Jeszenszky Miklós táblai 
esküdt jegyzőt és Lapsánszky Ferenc esztergomi kanonokot hallgatták meg. Zágrábi 
áthelyezésekor a processzus 1708 decemberében zajlott ugyancsak Santini vezetésé-
vel, tanúként pedig Sissánszky Péter zágrábi kanonokot, valamint Szentbiborczy Gá-
bor és Oreszky Ádám pálos szerzeteseket hallgatták meg. Az esztergomi érseki szék-
be történt áthelyezésekor 1725 november–decemberében zajlott a vizsgálat Girolamo 

82  Lásd pl. Karácsonyi, i. m., 239–240; Hermann, i. m. 303; Adriányi, i. m., 151. 
83  Bahlcke, Episkopat… i. m., 76–79.
84  Koltai i. m., 10.
85  Málnási, i. m.,  281.
86  Bahlcke, Episkopat… i. m., 83.
87  Lásd Galla Ferenc, A püspökjelöltek kánoni kivizsgálásának jegyzőkönyvei a Vatikáni Levéltárban, 

Levéltári Közlemények, 1942–1945, 141–187. 
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Grimaldi nuncius vezetésével, tanúként pedig maróti Paluska György helytartótanácsi 
tanácsos, Scherudami Bertalan magyar kamarai tanácsos, Zádory Mihály nagyprépost, 
Okolicsányi János esztergomi kanonok, Olasz Pál főesperes és Somsics Ferenc zágrá-
bi kanonok hallgattatott meg. Utóbbiak főleg az egyházmegye helyzetéről vallottak.88 
Veszprémi áthelyezésekor hiába keresnénk a vizsgálat dokumentumait: Esterházy ez 
esetben elmulasztotta megerősítését kérvényezni Rómától, így veszprémi tisztségét a 
Szentszék felhatalmazása nélkül viselte.89

Ha végignézzük az Örökös Tartományok főpapjait, akkor megállapíthatjuk, hogy az 
ugyancsak az uralkodó kinevezési joga alatt álló bécsi püspökség, majd érsekség élén 
a 17. század első harmada után (1639-től) Sinelli Imre (1681–1685) kivételével, aki egy 
hentesmester fiaként látta meg a napvilágot, arisztokraták álltak. Méghozzá a Rajna-
vidékről származó Wilderich Freiherr v. Walderdorff (1669–1680), a felső-pfalzi csa-
ládba született Franz Ferdinand Freiherr von Rummel (1706–1717), és a horvát szár-
mazású Kollonich Zsigmond (1717–1751) kivételével az Örökös Tartományokban honos 
arisztokrata családokból. A mai Ausztria területén fekvő többi egyházmegye (Bécsen 
kívül Salzburg és suffraganeusai: Gurk, Lavant, Seckau, Brixen, és a II. József alapítot-
ta Leoben, Linz, valamint St. Pölten) püspökei is túlnyomórészt a Habsburgok alpesi 
és dunai tartományainak honos nemességéből származtak. Közülük különösen a tiroli 
nemesség képviselte magát nagy számban, elsősorban nekik köszönhető, hogy a helyi 
nemesség számaránya ilyen magas volt a főpapi székekben. Az arisztokraták túlsúlya 
csak a 19. század elejétől szűnt meg.90 A Német-római Birodalom többi főpapi székének 
egy részét a (katolikus) fejedelmi családok tartották kezükben, ezzel biztosítva az első-
szülöttet követő leszármazottaik számára a társadalmi rangjuknak megfelelő megélhe-
tést. Ahol a kánoni választás rendje többé-kevésbé sértetlenül megmaradhatott, ott a 
birodalmi nemesség tagjai közül kerültek ki a püspök- és érsekfejedelmek.91

Ezzel szemben Magyarországon a 18. század első évtizedeiben számos külföldi szár-
mazású főpappal találkozunk Eger, Zágráb és Zengg kivételével valamennyi püspöki 
székben. A horvát származású Kollonich családon kívül az idegen püspökök messze leg-
nagyobb számban itt is a birodalmi arisztokrata családokból származtak, akik kiszorul-
tak a birodalmi főpapi címek körüli osztozkodásból, mint Keresztély Ágost szász-zeitzi 
herceg, aki számos kanonoki címe ellenére sem nyert el egyetlen birodalmi püspöki 
címet sem, így végül a győri, majd az esztergomi főpapi székkel kellett megelégednie. 
Voltak, akik az uralkodó részére végzett diplomáciai tevékenység ellátásához szükséges 
anyagi háttér biztosítása miatt nyertek el magyarországi püspökségeket. Ilyen feladat 

88  Uo., 176–177. 
89  Vö. Koltai, i. m., 16, 69. sz. jegyz.  
90  Nikolaus v. Preradovich, Die soziale Herkunft der österreichischen Kirchenfürsten (1648–1918) = 

Festschrift Karl Eder zum siebzigsten Geburtstag, Hrsg. v. Helmut J. Mezler-Andelberg, Innsbruck, 
Universitätsverlag, 1959, 223–244. (A vizsgálat nem tért ki az ugyancsak az udvar kinevezési joga alatt 
álló bécsújhelyi püspökségre.)

91  Lásd Heribert Raab, Bischof und Fürst der Germania Sacra zwischen Westfälischem Frieden und 
Säkularisation = Der Bischof in seiner Zeit. Bischofstypus und Bischofsideal im Spiegel der Kölner Kirche: 
Festgabe für Joseph Kardinal Höffner, Erzbischof von Köln, hrsg. v. Peter Berglar, Odilo Engels, Köln, 
Bachem, 1986, 315–348.
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volt a Rota Romana császári ügyhallgatójának tisztsége, melyhez például Althann Mi-
hály Frigyesnek váci, Sinzendorf Fülöp Lajosnak győri, Harrach János Ernőnek pedig 
nyitrai főpapi szék járt. Vác és Győr különben is a külföldiek által legnagyobb mérték-
ben birtokolt egyházmegyének számított.92 Így még jelentősebb színben tűnik fel Ester-
házy pályája. Vácon ugyan a Vas megyei születésű Dvornikovich Mihály volt az elődje, 
de Zágrábba történt áthelyezése után 1759-ig külföldi főpapok kormányozták az egy-
házmegyét, csak ezután került Vácra ismét magyar püspök, ekkor is egy Esterházy, Kár-
oly.93 A veszprémi püspökségben a bécsi születésű Volkra Ottó Jánost követte, és őutána 
is magyar főpapok töltötték be a veszprémi püspöki tisztséget.94 Esztergomban pedig 
hosszú idő, Széchényi Pál 1695-ös halála után első született magyarként, Kollonich Li-
pót és Keresztély Ágost utódjaként vehette át az érseki palliumot.

92  Joachim Bahlcke, Aristokraten aus dem Reich auf ungarischen Bischofsstühlen in der frühen Neuzeit: 
zur Instrumentalisierung einer geistlichen Elite, Ungarn-Jahrbuch, 1997, 81–104.

93  [Chobot Ferenc], A váci egyházmegye történeti névtára, első rész: az intézmények története, Vác, 1915, 42–45. 
94  Pfeiffer János, A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1950): püspökei, kanonokjai papjai, 

München, Görres Gesellschaft, 1987 (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae, 8), 11–66.

Esterházy Imre képmása, 1740 körül. Andreas és Joseph Schmutzer rézmetszete.
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok
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95  A kápolna padlóján pedig még életében felvésetett sírfelirata olvasható: „Itt, a csodálatosan szent Ale-
xandriai János bámulatos könyörületessége alatt, Tebenned, én Istenem, én irgalmasságom, és Édes-
anyánk irgalmas közbenjárásában bízva alszom és nyugszom: Frater Imre.” Idézi: Koltai, i. m., 13. 

96  Mojzer Miklós, Egy jelmezes mecénás: Esterházy Imre hercegprímás = Sub minervae nationis praesidio: 
Tanulmányok a nemzeti kultúra kérdésköréből Németh Lajos 61. születésnapjára, szerk. az Eötvös 
Loránd Tudomány Egyetem Művészettörténeti Tanszékének munkatársai, Bp., ELTE, 1989, 64–71.

97  Meszlényi, i. m. 65–66. 

A barokk főpásztor egyénisége

Esterházy Imre alázatos életszemlélete már a kortársak előtt is ismert volt, és ennek 
őszinteségében nekünk sincs okunk kételkedni. Ez az alázat nemcsak abban nyilvánult 
meg, hogy levelezésében pálos rendfőnök, püspök, sőt hercegprímás-érsek korában is a 
„frater Emericus” nevet használta, de nagymérvű mecénási tevékenysége is ezt támaszt-
ja alá, és a Georg Raphael Donner készítette pozsonyi dómszobrok programja is ezt hir-
deti. Utóbbi esetében megjelenik a prímás két leginkább tisztelt szentjének, a jótékony-
ságáról híres Alamizsnás Szent János alexandriai pátriárkának és tours-i Szent Márton 
püspöknek ábrázolása. Az előbbi a sírkápolnájában áll, ahol még síremlék sem örökíti 
meg Esterházyt, csak a kápolnában térdeplő képmása, mely karingben, minden főpapi 
jelvény nélkül ábrázolja. Még mellkeresztjét sem viseli. A bejárat fölötti, sokat idézett 
felirat is ezt a programot erősíti: „Nullli sanctorum, sed ipsi Deo Sanctorum, quamvis 
in memoriam sanctorum constituimus Altaria” (Nem a szenteknek, hanem magának a 
szentek Istenének, csupán a szentek emlékezetére állítunk oltárokat).95 Az eredetileg a 
főoltáron álló Szent Márton szobrának arcvonásai is az érseket mintázzák, aki a Krisz-
tus képében megjelenő koldusnak hódol jótékonykodásával.96 Mint láttuk, politikai te-
vékenységében is sokkal inkább a visszahúzódás, a tevékeny munka jellemzi, mintsem a 
származásának és tisztségének kijáró reprezentáció. Praecedentia-vitájában is a zágrábi 
püspöki széknek megillető tisztelet kivívása és nem személyes okok motiválják.

Közéleti szerepe esztergomi érseki kinevezését követően természetesen még inkább 
felértékelődik. Komoly része lesz az 1736–1739-es török háború anyagi feltételének bizto-
sításában, de Mária Terézia megsegítésében is, amikor annak uralkodása kezdetén trónját 
és birodalmát kell majd megvédelmeznie. Magyarország hercegprímásaként ő fogja az 
uralkodónő fejére helyezni a magyar koronát az 1741-es pozsonyi ünnepségen.97 

Esterházy Imre személyében a 18. század eleji Magyarország egyik legmeghatáro-
zóbb és talán egyik legrokonszenvesebb egyéniségét tisztelhetjük, aki küldetésének 
megfelelően mind főpapként, mind pedig a rendi politika fontos képviselőjeként jelentős 
mértékben hozzájárult országa és nemzete felemelkedéséhez a török pusztítást követő 
évtizedekben.



86

András Forgó
Emmerich Esterházy 

und die höfisch gesinnte Politik 
in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts 

Die Fallstudie skizziert am Beispiel des Grafen Emmerich Esterházy de Galantha (1663–
1745), dem Generalprior des Paulinerordens, zuletzt Primas-Erzbischof von Gran die 
Tätigkeit der nach der Vertreibung der Osmanen in Ungarn wirkenden in- und aus-
ländischen Mitglieder des Hauptklerus, die die Reformmaßnahmen des Wiener Hofes 
unterstützten. Die Analyse konzentriert sich auf die Zeit zwischen 1708 und 1725, in 
der Graf Esterházy die Bischofswürden von Waitzen (1706–1708), später Agram (1708–
1723), dann Wesprim (1723–1725) inne hatte, also vor seiner Transferierung auf den 
Graner Erzbischofsstuhl. Während dieser zwei Jahrzehnte verabschiedete zunächst der 
kroatische, dann der ungarische Landtag das Gesetz über die weibliche Thronfolge des 
Hauses Habsburg, und wurden solch wichtige Reformen durchgeführt, wie die Errich-
tung des Ungarischen Königlichen Statthaltereirates (consilium regium locumtenenti-
ale Hungaricum) und der Distriktualtafeln (tabulae districtuales),  die die Modernisie-
rung der Verwaltung und der Rechtsprechung des Königreichs Ungarn eingeleiteten. 
Esterházy spielte sowohl bei der Vorbereitung, als auch bei der Durchführung dieser 
Reformen eine entscheidende Rolle. Er wurde damit zu einer der bedeutendsten Persön-
lichkeiten der ständischen Politik in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts.  

In der Studie werden die wichtigsten Ereignisse dieser politischen Tätigkeit dar-
gestellt, indem der heutige Forschungsstand bei manchen Punkten erweitert werden 
kann, wie bei der Frage der Vorbereitung der Pragmatischen Sanktion in Kroatien, oder 
der ständischen Position Esterházys auf der oberen Tafel des ungarischen Landtags.



Családreprezentáció 
a mŰvészetben és az irodalomban


