
Rendhagyó királykoronázás 

 

Az Úr 1625. évének december havában, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának napján rendhagyó 

esemény történt Sopronban. Pozsony helyett itt tartották az országgyűlést, és koronázták királlyá III. 

Ferdinánd Felséges Urat, a ferences „Kecske” templomban. A nép kitörő örömmel fogadta leendő 

uralkodóját. Ez hatalmas megtiszteltetés a város, és Sopron lakói számára is. 

A helyzet azon okból alakult ily szokatlanul, hogy Pozsony jelenleg alkalmatlan arra, hogy ezen 

események helyszínéül szolgáljon. Ennek egyik oka, hogy országunkban továbbra is dúl a rettenetes 

pestisjárvány. Ez a rémség Pozsony városát is elérte, s ott is sorra szedi áldozatait. Királyi Őfelségét 

nem akartuk kitenni ilyen veszélynek. A másik ok, amiért mellőznünk kellett szeretett fővárosunkat, s 

országunk székhelyét Sopronba kellett áthelyeznünk, az a galád Bethlen Gábor támadásai miatt 

kialakult háborús állapot. Ezen okok miatt kényszerültünk eme fontos eseményt a csodás Sopron 

városában megrendezni. 

Mindazonáltal Pázmány Péter esztergomi érsek Úr szükségesnek ítélte, hogy a koronázás helyszíne 

minél jobban hasonlítson szeretett Pozsonyunkra. Minden éppen úgy zajlott, ahogy Pozsonyban 

szokott, egy dolgot kivéve; a király, hogy ne érintkezzen a pórnéppel, a szomszédos házból, egy e 

célra répített hídon keresztül vonult át a templomba. Ezt leszámítva minden a szokott módon történt, 

már ha lehet ilyet mondani ily furcsa időkben, mikor már semmi sem a régi. A koronázási menet 

megérkezése után az uralkodó köntösét lesegítették válláról. A szentmisét az esztergomi érsek, 

Pázmány Péter celebrálta. Prímásunk imádságot mondott leendő királyunkért, s megáldotta őt, majd 

felkente a szent olajjal. Ezek után visszaadták a királynak palástját, és kezébe fogta a koronázási 

jelképeket. A keresztet, mely az egyház körüli nagy hatalmát szimbolizálta, a jogart, az országalmát, 

és a zászlót, melyek jelentőségét püspökünk szent szavakkal magyarázta. Ekkor került sor az eskü 

letételére is, s a korona új uralkodónk fejére került. Azonban ahelyett, hogy a következő lépéseket 

egy másik templomban hajtották volna végre, mivel erre nem volt lehetőség, hiszen más katolikus 

templom nincs a városban, ugyanazon a helyen kellett folytatni a szertartást, annyi változtatással, 

hogy a trónszéket elforgatták. Így fejezték be a pompás ceremóniát. Végrehajtották a lovaggá avatás, 

az eskütétel, és a négy kardvágás hagyományát is, és egy fényes lakomával zárták le a rítust. Gonzaga 

Anna Eleonóra királyné koronázásával ellentétben azonban nem tették közszemlére a szent koronát. 

A nép csalódottan vette tudomásul, hogy ez alkalommal nem tudták megszemlélni országunk nagy 

büszkeségét. 

A pozsonyi helyszínek leutánzásába, mivel Sopron a főváros szerepét is átvette, az is bele tartozott, 

hogy a pozsonyi alsóházi üléstermet is imitálták. Egy kolostort választottak helyszínül, méghozzá a 

ferences kolostort, s a pozsonyi helyszín mintájára, melynek neve Ország Háza, Országháznak (latinul 

domus regnicolaris, németül Landhaus) nevezték el. A felsőház másolata is helyett kapott eme 

csodálatos városban. 

Mindemellett uralkodónk kedvelt rezidenciáját, amely szintén Pozsonyban található, is 

megteremtették. A Fő téren található házak egyikét készítették fel a Felség fogadására, s elnevezték 

Burg-nak, azaz várnak. Ebből az épületből vonult át III. Ferdinánd a fahídon keresztül a koronázásnak 

otthont adó templomba. 

Sopron jelentőségét jól mutatja, hogy nemcsak a megtisztelő koronázóváros cím jutott ki neki, 

hanem országunk fővárosi szerepét is betölti az 1620-as években, s éppen ezért az országgyűlések is 

itt kerülnek megrendezésre.  



1625. szeptember 8. napján került sor eme fontos eseményre, amely már a második volt itt szerény 

Sopronunkban, amely megrendezésre került. Az első ilyen neves alkalom 1622-ben tartatott. A 

gyűlésen II. Ferdinánd, és a király elsőszülött fia volt jelen. 66 törvénycikkelyt alkottak meg a 

résztvevők, s megszavazták, hogy a fentebb említett herceg legyen az új uralkodó, akit, mint ahogyan 

azt már leírtuk, III. Ferdinándként koronáztak meg. Mindezek mellett nádorrá választották a katolikus 

Eszterházy Miklóst is. 

Így esett tehát, hogy Krisztus 1625. évében országunk egyik legjelentősebb eseménye Sopronban 

történt meg. A nép nagy csodálattal fordult az események felé, és örült, hogy biztonságban meg 

tudták tartani ezt a fontos, és kimagasló eseményt, és annak, hogy új királyunk épségben a trónra 

lépett. 

 

 

Források: 

• Rubicon történelmi magazin 2014/8: Sopron, a hűség városa 

• Királykoronázás Sopronban ppt, Nadray Nóra (nincs közzétéve, saját készítés) 

• https://m.mult-kor.hu/sopron-az-elfeledett-koronazovaros-20150114  

• https://hu.wikipedia.org/wiki/1625#Esem%C3%A9nyek 

• https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_kir%C3%A1lyok_koron%C3%A1z%C3%A1sa 

• https://www.visitbratislava.com/koronazas/ 

• https://www.origo.hu/tudomany/20180201-a-17-szazadi-magyar-tortenelem-

rendhagyo-esemenyenek-szamitott-ez-a-koronazas.html 

• https://www.ikvahir.eu/iii-ferdinand-koronazasa/5925 
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