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1. Bevezetés. Magyarország helyzete a 17. század végén és a 18. elején 

 

Vázlat 

1. Felsőbüki Nagy István alnádor végrendelete 

2. Az előadássorozat programja 

3. Bevezető gondolatok 

4. Magyarország helyzete a 17-18. század fordulóján 

5. Felsőbüki Nagy István alnádor végrendelete 

 

1. Felsőbüki Nagy István alnádor végrendelete 

Másolat a Vas megyei levéltárból, 1817.03.30. 

Az eredeti kelt Felsőbükön, 1735.10.23. 

„mit keveset szerzettem, tudományom által szerzettem” 

Leírja örökségét, amely nem volt száz tallér értékűnél több: egy ház fele (a másik öccséé): „a’ 

mint osztály levelünk megmutattya, és egy testvér atyám fiai is jól tudgyák, és így egészlen 

ebbül állt szegény ur atyám és asszony anyám után való successióm.” 

Egy helyen: „mindennémö atyai és anyai eössi és kereset  jószágocskák és jók”  

Első felesége Tompa Rebekka „kit ugyan hozzám hasonló kereső félnek se nem mondhatok, 

se jó lélekkel nem esmérhetek.”  

„Mostoha öreg ipam” Kádos János magtalanul halt meg, birtoka Kőszeg városára szállt, és azt 

szolgálataiért ő kapta meg 

További hivatalait teljes oldalon részletezi  minden vagyona az ő éjt nappallá tévő 

fáradságának és „deáki tudományának” a gyümölcse, mindent „nehéz és véres verítékkel 

keresett”, „s következendőképpen hazánk törvénye szerint szabad rendelésemtül függ.”  

 

2. Az előadássorozat programja 

1. Bevezetés. Magyarország helyzete a 17. század végén és a 18. elején 

2. A Habsburg Birodalom Európában. Intézmények és elitek Magyarországon 

3. Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban. Állam és egyén kapcsolata és 

agrárgazdaság a 18. században 

4. Népesedés és társadalom 

5. Életmód, mentalitás, gondolkodás 

6. Politikai gondolkodás és politikai cselekvés 

 

A második előadás vázlata: A Habsburg Birodalom Európában. Intézmények és elitek 

Magyarországon  

A berceli zenebona 

Miként szerveződik a 18. század nagyhatalmi koncertje? 

A hadügyi forradalom hosszú távú hatásai 

A felvilágosult abszolutizmus létrejötte 

A birodalmi szint intézményei 

A cseh-német arisztokrácia szerepe 

A magyar korona országai és a Magyar Királyság 

A Magyar Királyság közigazgatási szervezete 

A bírósági reform 

Volt-e elitváltás a 18. században? 

A vármegye szintje: közigazgatás, bíráskodás, adóztatás 

A vármegye önállósága: a napidíjak ügye 

Karrierutak a 18. századi Magyarországon 
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A harmadik előadás vázlata: Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban. Állam és 

egyén kapcsolata és agrárgazdaság a 18. században  

Kószer Ilona panasza 

A Rákóczi-szabadságharc hosszú távú hatása 

A kompromisszum sikere: 1741 

Magyarország külön úton a birodalmon belül 

A pénzügyi-katonai állam 

Egyén és állam 

Magyarország adófizetése 

A nemesi adómentességről 

Agrártermelés és majorsági gazdálkodás 

Földesúri jövedelmek 

Városok , ipar, bányászat 

Magyarország gazdasága a 18. században: hanyatlás vagy növekedés? 

 

A negyedik előadás vázlata: Népesedés és társadalom  

Rózsa Panna ügye 

Magyarország demográfiai fejlődése a 18. században: adatok és elméletek 

Migráció 

Család- és háztartásszerkezet 

Egy példa: Somogy megye újratelepülése 

A társadalmi kapcsolatok térbelisége 

A politikai elit a térben 

Az agrártársadalom strukturáltsága 

Nemesség 

Városok - Keszthely példája 

 

Az ötödik előadás vázlata: Életmód, mentalitás, gondolkodás  

A babócsai kocsmáltatási ügy 

Életszínvonal és életmód 

A mentalitás általános jellemzői 

Konfesszionalizáció és felekezeti konfliktusok 

Konfesszionális rendiség és alkotmányos rendiség 

Népi kultúra és elitkultúra kérdései 

 

A hatodik előadás vázlata: Politikai gondolkodás és politikai cselekvés  

Tallián Mária ügye 

Oktatás, művelődés, társadalmi mobilitás 

Barokk és felvilágosodás 

A kontinuitás-vita 

Abszolutizmus és rendi dualizmus 

 Ceremóniák, precedencia-ügyek  

A köznemesség hatalomátvétele a politikában 

A bene possessionati felemelkedése 

Beszédek és diskurzusok a diétán 

 

3. Bevezető gondolatok  

http://szijarto.web.elte.hu/KoraUjkor2013.htm  

Neptun Meet Street 
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Vizsga 

John Arnold: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina: Budapest, 2005. 

A történetírás egy diskurzus 

Vendégek 

Historiográfiai aspektus 

 

4. Magyarország helyzete a 17-18. század fordulóján  

Felsőbüki Nagy István végrendelete  féltek a töröktől 

Az éves hadiadó alakulása hosszú távon 

De akkor miért volt ez elbukott szabadságharc és nem sikeres lázadás? 

Thaly Kálmán (1839-1909) 

Szalay László (1813-1864) 

James Macpherson (1736-1796) 

Szekfű Gyula (1883-1955) 

Gyulai Pál (1826-1909) 

Pauler Gyula (1841-1903) 

A történetírás historizálása, visszahelyezése történeti kontextusába. 

 

5. Felsőbüki Nagy István alnádor végrendelete 

ősi   szerzett, örökölt  szerzett  

két ágról való öröklésről beszélt (apai és anyai)  ekkoriban az adománylevelek többsége a 

feleséget is szerzőként említi! 

és a lányok is ugyanúgy örökölhetnek az adománylevelek szerint 

a közös szerzemény fogalma él, és nemcsak adományok esetében, hanem egyébként is: az 

első feleséget hosszúra nyúló érveléssel zárja ki ebből 

és így az első házasságából származó gyerekek keveset örökölnek („mind attyai és anyai össi, 

s mind attyai és anyai szerzett mindennémü és akár hol lévő rész jószágok”-at) 

vagyis meglepően modern az örökösödési rend 

A 18. századot egyszerre jellemzik viszonylag archaikus és meglepően modern jegyek. 
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2. A Habsburg Birodalom Európában. Intézmények és elitek Magyarországon 

 

Vázlat 

1. A berceli zenebona 

2. A 18. század nagyhatalmi koncertje 

3. A felvilágosult abszolutizmus 

4. A birodalmi szint intézményei 

5. A Magyar Királyság  intézményei 

6. A felső elit a 18. században 

7. A vármegye szintje 

8. A berceli zenebona 

   

1. A berceli zenebona 

1784 Tiszabercel  

maruzsi Olasz Lajos és Bessenyei Boldizsár 

Homo novus  Patriarchális viszonyok 

Egy törekvő földesúr  elszegényedett, lecsúszott Bessenyeiek  

(majorsági szántóművelés, robot)  a közösségi állattartás érdekei 

Katolikus  református közösség 

Für Lajos: A berceli zenebona (2000), mikrotörténelem  

 

2. A 18. század nagyhatalmi koncertje 

háttér: hadügyi forradalom a 16. században 

Michael Roberts: muskéták  kiképzés  állandó hadseregek  adóztatás  modern állam 

Geoffrey Parker: erődítések (Werner Sombart) 

lőpor, nagy létszámú kiképzett hadseregek, erődítmények, flották 

16. szd. eleje, Fro. 50.000, II. Fülöp: 60.000 

1700: Fro. 340.000+200.000 

1750: Poroszo. 150.000, Habsburg bir. 200.000, Oroszo. 300.000 

hadikiadások a kora újkorban: 70-85% 

dinasztikus szempontok 

francia – Habsburg ellentét a 16. századtól 

Amerika kirablása  spanyol katonai nagyhatalom 

lélekszám, fejlettség, központosítás, merkantilizmus (a távolsági kereskedelem holland 

dominanciája)  kísérlet a francia katonai nagyhatalom megteremtésére (Rocroi, 1643 – 

spanyol örökösödési háború) 

angol világkereskedelmi dominancia, subsidiumok  kiegyenlített erőviszonyok a 

kontinensen (vö. 1588, 1660, 1688, 1745-46)  

fő fejlemények: Oroszország felemelkedése (Poltava, 1708) és a porosz-osztrák dualizmus 

(Lengyelország felosztásai 1772, 1793, 1795) 

dinasztikus szempontok (a spanyol örökösödési háborúban már zavarók) 

spanyol örökösödési háború (1701-14), Nagy Északi Háború (1700-21) 

lengyel (1733-38) és osztrák örökösödési háború (1740-48) 

a diplomáciai forradalom (1756: brit-porosz  fr-Habsburg szövetség) 

hétéves háború (1756-63, gyarmati konfliktus  „első világháború”) és az amerikai 

függetlenségi háború (1775-83) 

III. Károly két török háborúja (1716-18, 1736-39) és II. József török háborúja (1787-91) 

francia forradalmi és napóleoni háborúk (1792-1815) 
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3. A felvilágosult abszolutizmus 

Nagy Katalin (1762-96), Nagy Frigyes (1740-86), III. Károly (1759-88), Pombal márki, 

Struensee  

Mária Terézia (1740-80), főleg II. József (1780-90)  elsöprő lendülettel, kompromisszumok 

nélkül  

vallási türelem (hivatalviselés  korábbi Carolina Resolutiók 1731, 1734), oktatási 

reformok, művészet- és tudománypártolás 

a katonai kihívás teremti meg  „népszámlálás” (1784/5, 1786, 1787)  

enlightened despotism  kritika  Derek Beales: törvényalkotás a felvilágosodás 

befolyása alatt   szuverenitás (6. ea.)  

 

4. A birodalmi szint intézményei 

Ember Győző 

tanácsadó testületek a titkos tanács helyén: konferenciák (sok néven, több formában) – 

magyar ügyek tárgyalásakor magyarok is 

1761: Staatsrat (teljes belügyi kormányzat, egységes vezetés, állandó működés, 3 

államminiszter és 3 államtanácsos, tárgyalások és többségi határozatok, magyarok nem, csak 

majd Izdenczy József), gr., hg. Kaunitz Vencel 

udvari kancelláriák: pl. Birodalmi, Osztrák, Cseh, Magyar Királyi, Erdélyi 

1749 Haugwitz, 1761 Kaunitz reformjai 

Osztrák Kanc.   Cseh Kanc. 

közigazgatási hatáskör igazságügyi hatáskör 

Pénzügyig. 

Directorium in publicis  Oberste  

et cameralibus (1749)   Justizstelle (1749) 

- 1761 megbukik a reform, csak az osztrák és a cseh közigazgatás összevonása marad meg 

(Cseh-Osztrák Udvari Kancellária), illetve a közigazgatás és a bíráskodás szétválasztása a 

legfelső szinten 

- UDVARI KAMARA 

Igazgatás  pénztári kezelés   ellenőrzés 

Udvari Kamara   Bancalitas,    ezen belül Misterial- 

   (1714-45)   banco-deputation 

       (teljes jogú: 1746) 

- Magyar ügyekre magyar előadók, de a Magyar Kamarát is teljesen függésében tartja 

- 1749: Directorium in Publicis et Cameralibus 

- 1760: Udvari Kamara 

- Udvari (1742) majd Házi, Udvari és Államkancellária (külügyek – ezek a legfontosabbak)  

- Udvari Haditanács  

- Főhadbiztosság (Generalkriegskommissariat) a hadseregellátásra, a hadiadó kezelésére  

   1746 önálló 

   pár évig a Directorium része 

   majd ismét a Haditanács része, pü-ileg a Kamara alárendeltségben, mint 

1746 előtt 

 

5. A Magyar Királyság intézményei 

- Az ország területi integritása nem áll helyre: Erdélyi (Nagy)Fejedelemség, Partium (1732-ig 

adóigazgatásilag Magyarország része, ekkor kettéosztják: Máramaros és Arad kerül 

Magyarországhoz Zaránd nyugati részével, Erdélyé Zaránd (nagyobbik része), Kraszna, 

Közép-Szolnok és Kövár vidéke) 
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- Dalmát-, Horvát- és Szlavonország  

- Bánság (1779)  

- volt oszmán területek reintegrációja pl. Alsó-Szlavónia (Szerém, Verőce, Pozsega megye, 

1744) 

- Határőrvidék 

5. A Magyar Királyság intézményei 

- Magyar Királyi Udvari Kancellária (Bécs) – utasításokat hajt végre, de képviseli a magyar 

rendiség érdekeit 

- Magyar Királyi Helytartótanács (1724 Pozsony, 1784 Buda) 

  de facto a Kancelláriának van alárendelve  

  Szótöbbségi döntések 

  Végig főnemesi túlsúly 

  alá rendelve: Országos vagy Tartományi Biztosság: a Hadbiztossággal együtt intézi 

a hadseregellátás ügyeit 

  illetékessége nem terjed ki Horvátországra 

- Magyar Királyi Kamara (Pozsony, 1784: Buda): birtokigazgatás, szabad királyi városok, 

külkereskedelmi vámok, sójövedelmek (az ötvenes években 60% körül!), a királyi tisztviselők 

fizetése 

- Főhadparancsnokság (1740) közvetíti a Haditanács utasításait, hadseregellátási ügyek 

5. A Magyar Királyság intézményei 

- Királyi Kúria: 1724 állandó, Pest 

   Hétszemélyes Tábla  

   + Királyi Tábla   Báni Tábla 

- Kerületi táblák 1724     Horvát-szlavon tábla 1726 

(Nagyszombat 

Kőszeg 

Eperjes 

Nagyvárad majd Debrecen) 

- Városi bíróságok tárnoki szék    személynöki 

         szék 

        (szoros kapcsolatban 

- úriszékek       a Királyi Táblával) 

 

6. A legfelső elit a 18. században 

 

7. A vármegye szintje 

- Vármegyék (+ szabad királyi városok, kiváltságos kerületek) 

   közigazgatás és bíráskodás 

   nemesi önkormányzat; választott tisztviselők;  

   de facto a bene possessionati vezeti 

- Napidíj-ügy (1765-1771) 

  4 helyett 5 forintos napidíj (fejenként 580 a különbség, kb. az alispán éves fizetése) 

  1 forint más forrásból 

  az egyik követ (a volt alispán) visszafizeti, a másik (a volt főjegyző) elköltözött  

- Vármegyei pályafutások (Somogy + Zala, Heves, Külső-Szolnok, Ung, Békés) 

1. zöm: a főszolgabíróságig nem jut el, kivéve a legtehetségesebbeket (Hudi József  jelentős 

a birtoktalanok súlya) 

2. Az előkelőbb bene possessionatus családok csak ezen a szinten kapcsolódnak be a 

hivatalviselésbe 
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3. Megyei elit: csak az alispáni pozícióért száll harcba 

2 + 3  előrelépési lehetőség országos hivatalokra (ugródeszka a diétai szereplés)  

 

8. A berceli zenebona 

A 18. századot egyszerre jellemzik viszonylag modern és meglepően archaikus jegyek. 
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3. Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban. Állam és egyén kapcsolata és az 

agrárgazdaság a 18. században 

 

 

Vázlat 

1. A szigetvári katonafogási ügy 

2. Magyarország integrációja a birodalomba 

3. A nemesi adómentesség kérdése 

2. Magyarország integrációja a birodalomba (folytatás) 

4. Magyarország integrációja a kor világgazdaságába 

5. A szigetvári katonafogási ügy 

   

1. A szigetvári katonafogási ügy 

- 1767 Koszer Ilona bánfai (Baranya vm.) lakos a Helytartótanácsnál tesz panaszt a 

szigetváriak ellen, akik elfogták és a Breysach ezredbe kényszerítették fiát a Baranya megyei 

Dencsházán 

- Ez ügyben a Helytartótanács felszólítására Somogy megye vizsgálatot tart, a felirat és a 

mellékletéül szolgáló vizsgálati jegyzőkönyv bekerült a közgyűlési jegyzőkönyvbe 

A kocsmáros vallomása: a vármegye katonája „Koszer János molnár legény mellé ült és a 

bortt reá köszönte meg mondván mindazonáltal néki, hogy aki ezen borbul iszik a katona 

lészen, és ugy igyál ezen borbul, mind Verbung borbul, azzal nem törödvén molnár legény 

mondván, oda néki…” (1368. oldal) 

 „az édes annya Koszer Jánosnak Bánfán T. N. Baranya Vármegyében helyheztetett 

helységben lakott, mind ez ideig lakik is, Koszer János fia pedig nem az annyával, hanem 

dencsházay malomban legényképpen szolgált, és mind hallotta a Tanú, még egy testvér öcse 

vagyon Koszer Jánosnak, és hogy avval lakik az édes annya.” 1369. oldal 

 

2. Magyarország integrációja a birodalomba 

- 1711  1741  Haugwitz-féle reformok: a cseh tartományok kormányzati integrálása az 

osztrák tartományokkal + a kiváltságosok állandó teherviselése  Magyarország végleg 

külön úton 

- Ha így nem integrálódott, akkor hogyan? 

- fiscal-military state: még a 17. század végi – 18. századi Nagy-Britanniára is (John Brewer), 

majd egész Európára: 

The Fiscal-Military State in Eighteenth-Century Europe (2009)  

- állandó hadsereg (Gerhard Oestreich; harmincéves háború) 

- 1715: 8. tc.: „rendes katonaságot kell tartani, mely kétségtelen, hogy zsold nélkül fenn nem 

állhat, ezt pedig adózás nélkül beszerezni nem lehet.”  

- de ez az eredeti fogalmazványból (1712) hiányzik! A lényeg: az állandó hadsereg 

fenntartására szolgáló adó fizetéséről a diétán kell dönteni „hova tudomás szerint különben is 

tartozik” (a szövegezés ellenére ez az újdonság ekkor, nem az állandó hadsereg) 

- Magyarország adófizetése (forma és mérték) 

- rendes királyi jövedelem, proventus regis: lucrum camerae  beolvad az adóba, pedig 

minden évben járna  

 rendkívüli, tkp. proventus regni (consilium et auxilium, Otto Brunner): a 16-17. 

században eseti diétai adómegajánlások (majd két évre való megajánlások, illetve 

katonaállítás) 

- a Wesselényi-összeesküvést követően állandó, évente kivetett közteher (repartitio, portio): 

ezt a concursus osztja fel az 1690-es években;  egy kisebb rész a kiváltságosokat terheli 
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- 1708: adómegajánló concursus (eseti, évente) 

- 1722: a diéta ajánlja meg (és beszedhető a következő megajánlásig, csak az emeléshez kell 

új megajánlás) 

- 1791: 19. tc. az „újoncokban álló hadi segedelmek” megajánlása is kizárólagos joga a 

diétának 

- egyéb jövedelmek: só (1748 Szekfű Gyula: 1 millió ft; 1763: 1,5 m ft, 1789: 3,5 m ft) bánya 

(alsó-mo-i ezüstb.: Heckenast Gusztáv: 1740-es évek évi 1 m ft, 1779-86: évi 0,5 m ft), vám 

stb. 

- ingyenmunka (megváltják), forspont, deperdita  

- bár az adó felett szoros rendi ellenőrzés érvényesül, a hadiadó csak töredéke a király 

Magyarországról származó jövedelmének (1809-10-re korabeli becslés):  

összesen 42 millió, ebből 

-- 23 millió az állami birtokok és regálék  

-- kb. 10 millió a subsidium (1807-es megajánlás) 

-- csak 5,6 millió a hadiadó (contributio) 

 

3. A nemesi adómentesség (kitérő) 

- a 16-17. században a birtokos nemesség gyakran részt vállalt a hadiadó fizetéséből, az ún. 

koronaőrzési pénzt is fizették ( 18. szd.), ajándékokat adtak az uralkodónak és 

feleségének koronázásukkor (~ 18. szd.) 

- az önként (a diétán keresztül) vállalt hadisegélyeket (subsidiumok, főleg a napóleoni 

háborúk időszakában) döntően ők fizették, illetve a koronázási ajándékot is 

- a kisnemesi csoportok a század nagy részében taxát fizettek 

- a birodalom bürokratái a század derekától tekintették ezt visszaélésnek 

 

2. Magyarország integrációja a birodalomba (folytatás) 

- egy ezred kiállítása, 1714 körül: 5000 ft (gyalog-), 9000 ft (huszárezred), 1730-as évek: 

76.000 ft (Zachar József) 

- 1741 Magyarország évi adójából (2,5 m ft) 21.622 gyalog kiállítása (6 új ezred) és 1 évi 

eltartása + inszurrekció és ún. portális lovasok (5405 fő) + határőrség 

- 1802: 3 évre 64.000 fős sereg 

- hadkiegészítés: toborzás és sorozás (=újoncozás, bajor örökösödési háború)  elmosódik a 

különbség; a toborzás fikciója; a kapituláció kérdése  

- Somogy utasítása: igyekezzenek a falvak és a mezővárosok bírái csavargó idegeneket és 

helyi deviánsokat összeszedni (1778) 

- hadseregellátás (Schramek Péter) 

- a Bessenyeiek Olasz Lajosról: rátok hozza a portiót  talán szorgalmazta, hogy a 

helységben katonai alakulatot szállásoljanak el? 

- a mezőgazdasági felesleg értékesítésének problémája 

 

4. Magyarország integrációja a kor világgazdaságába 

- Immanuel Wallerstein a modern világgazdasági rendszer kialakulása (16. szd.) centrum + 

félperiféria + periféria  Fernand Braudel: európai gazdaság-világ  

 Pach Zsigmond Pál: elkanyarodás a 15. szd. 2. felében, a viszonyok megmerevedése, 

zweite Leibeigenschaft, majorsági gazdálkodás, refeudalizáció  Tóth Tibor, pozitív 

értéktöltet: Mo. bekapcsolódása  a világpiacba;  Benda Gyula: a nagybirtoküzem csak a 

18. század végétől meghatározó, 1767: a paraszti szántóművelés az uralkodó (70-75%, 

uradalmi 10% felett, a század közepén jóval 10% alatt) 

4. Magyarország integrációja a kor világgazdaságába 
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- kivitel: ökör + bor: 55% a század közepén, a búza csak 14% (fejlődik, de majd 1850-es 

évek, vasút), feljövőben: gyapjú 

- behozatal: 40% textília a század közepén 

- kameralista gazdaságpolitika: az egész birodalom az egység, ezen belül Magyarország 

nyersanyagszállító, élelmiszer-termelő, az ipart máshol fejlesztik)  1754 belső vámhatár  

a magyar export 90%-a Ausztriába megy  

- Kosáry Domokos: Magyarország a XVIII. században: Növekedés vagy hanyatlás?  a 

Habsburgok gazdaságpolitikája az örökös tartományok és Magyarország között eleve 

meglévő fejlődésbeli különbségeket élezi ki (1978) 

 Benda Gyula: a népesség megkettőződése ment végbe változatlan termelékenységi 

színvonalon (extenzív); növekedés szempontjából nem a manufaktúraipar az érdekes, hanem a 

mezőgazdaság, melyről Kosáry nem ír, a fejlettség ezen a szintjén nem az iparosodás volt a 

feladat 

- földesúri jövedelmek: adóztatás, járadékszedés + kényszerpiac (kocsmáltatás, 

malommonopólium stb.)  fő a készpénzbevétel  

- a gazdaság egyéb szektorai: bányászat, kézműipar (céhes ipar és kontárok) + az első 

manufaktúrák (kincstári és arisztokrata): vaskohászat, textilipar a szd. második felében 

- tartós konjunktúra az 1740-től (lefékeződés: 1770-es évek, gazd. válság: 1780-as évek)  

 kastélyépítkezések: 1740 megugrás, 1770-85: csúcspont (Badál Ede)  

 

5. A szigetvári katonafogási ügy 

- az állami szervek jobbágyvédő fellépése (Miért is?) 

- fontos, hogy nem egyedüli gyermeke özvegy anyjának 

- Dencsháza Szigetvártól 7 km-re van délra, már Baranyához tartozik  érdekellentétek 

egyes megyék között 

- az úrbéres kocsma, mint földesúri jövedelemforrás 

- húsvét másnapja van 

 „a város által Verbungra rendőlt városiak molnár legént, mint rosz feslett életűt katonák közé 

alkalmatosnak lenni itélvén…” 1368. oldal 

A kocsmáros vallomása:  

A molnárné, legénye (Koszer János) és az urasági hajdú reggel 6-kor ültek be a kocsmába, 

„öreg mise végeztéig kilencz icze bort meg ittak”, majd megebédeltek, a molnárlegény már 

szívesen hazament volna, de az asszonya táncolni akart 1367. oldal 

Három óra körül toborzók érkeztek: a városi kisbírók „musikával” 1367-8. oldal 

 „nevezett molnár legént és molnárnét jól ismerte az egész város, kik felül is csak az a hir volt 

mindenütt, hogy isteni törvény ellen egy mást kedvelték, mivel a molnárné soha az urával (kit 

is már vagy 60 esztendős öreg embernek valla a tanu) nem láczatott, hanem Szigethi városon 

ki és be járni, korcsmákrul korcsmákat látogatni egymással tapasztaltattak” 

„szemeivel látta, hogy egymást meg csokolták” 

  „mint rosz feslett életűt katonák kőzé alkalmatosnak lenni ítélvén…” 1368. oldal 
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4. Népesedés és társadalom 

 

Vázlat. 

1. Rózsa Panna ügye 

2. A kora újkori Európa demográfiai struktúrái, a háztartásszerkezet és az életmód kérdései 

3. Parasztság  

4. Városlakók  

5. Nemesség 

6. Rózsa Panna és a 18. századi somogyi nemesség mobilitása 

   

1. Rózsa Panna ügye 

„Hol? És mért fogtak meg? Sz[ent] Péter urot fogtak meg azért, hogy egy bizonyos Iháros 

Berényi ember feleségith, aki őttet (mint értettem) három gyermekét rajta hagyván ely hatta, 

meg fogatásom előtt nem sokkal azon Sz[ent] Péter uri helységben keresvén, mint hogy ott 

sem találto, kérte az ott léveő lakósokat, hogy ha ollatén jövevén assszont tapasztalnánok 

helségekben, meg kérdezvén őttet, ki légyen, s-hová való, és mi járottban volna, én éppen 

azon helségben áltol jöttem, gondolván azt, hogy én volnek…” 

- 1770. november 7.: Zala megye átirata (mellékletben Rózsa Panna két vallomásával) 

bekerült Somogy megye közgyűlési jegyzőkönyvbe: Zala kéri férje ügyében Somogy 

vizsgálatát 

Kronológia    Rózsa Panna vándorlása  

  

Szül. kb 1732 vagy 1733  Németsároslak, Vas vm. 

1752 előtt    a hollósi vendégfogadóban szolgál  

1752     Szecsődön összeházasodik férjével, ki Szecsődi Ignác úr 

kocsisa. Neve a második vallomás szerint Fejér Lőrinc vagy Nagy János, és a dátum kb 1753, 

vele lakik egészen annak Jánosházára szegődéséig 

1763      Tomajra megy férjével 

szőlőmunkára, RP gyermekágyban – ő ott marad, férje elmegy kocsisnak Jánosházára, RP 

ekkor Zalacsányba megy, és ott szolgál, itt hal meg első gyermeke 

1764 első férjének halála 2. vallomása szerint Jánosházán 

ő itt volt kocsis az ezredes úrnál 

1764 visszamegy      Zalacsányba, a férjhez ment Csertáné 

asszonyhoz szegődött. 

1765 úrnap    2. férjéhez szegődik Radára, az módos ember, nem 

kocsis-béres, mint az első  

1765.11.25. második házassága  valószínűleg ezután Radán lakik Vörös Jánossal, 2. férjével a 

zalaapáti konvent birtokán. Eközben egy béres 4 ökrét elhajtja, ő és egy kisradai ember megy 

utána,           Csányban visszaszerzik,       Zalabéren 

eladják  

1766 ősze     Kislakra (Somogy) mennek, Czindery úr 

birtokára, itt dolgoznak, RP megbetegszik, férje a szüretkor elmegy, valószínűleg máshol 

dolgozik, ő marad 

1766 ősze-1767.04.24.  Kislak, ezek szerint betegen vagy felgyógyulva 

elszegődött 
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1767 április vége, május  Bakonakra megy 

hallja, hogy itt lakik az ura Hegedűs Katával, férjének Rózsa Panna nem kell neki, 6 nap 

múlva férje RP-t első férjéhez 

      Hídvégre akarja vinni, de nem találják, majd a 

   vasvári [iskola]mesterrel levelet irat, hogy volt férje köszönti, tehát 

bigámiát akar rábizonyítani, hogy elhagyhassa, ezt adja a bakonaki plébánosnak azt állítva, 

hogy RP az első férjénél maradt, őt a szekérről már    Sándorházán 

leszállította 

1767 nyár     RP Győrvárra megy 

ott tölt két hónapot a juhásznál,majd ismét Bakonakra megy, de nem engedi be a férje, máshol 

tölt néhány éjszakát, majd elmegy 

1767 ősz - 1768 böjt  Szentviszló Tuboly Mihály úrnál fonós, itt teherbe esik Major 

János kasznártól 

1768 tavasz    ajánlólevelével a hahóti postamesterhez megy, 6 hétig 

marad, de a rossz tartás miatt eljön, lop egy használt cipőt és egy abroszt, 

       Kaposváron (?) utoléri a postamester embere, és 

elfogatja, Kanizsára viszik, vallomása alapján Bakonakról behívják a férjét, az bigámiával 

vádolja. RP a fogságból megszökik. A kolostorba megy, a szerzetesek a vidóci (?) 

plébánoshoz küldik,     az Zágrábba küldi, és ott Mozovits fiskálishoz 

kerül, gyermeket szül, aki meghal. (A szerzetesek terhes volta miatt foghatták pártját.) 

1768 nyár?-1769 nyár?  Zágrábban majd egy évet tölt    

   Mozovits fiskálisnál 

1769 ősz-tél    hazajön, a Bakon[y]ban, Sándorffy úr molnárjánál van 

(az első vallomás szerint Forrás Lászlónak hívják és  ez: 1768 nyár - 1769 nyár) 

1769 tavasz    a táskai iskkolamesterhez megy szolgálni, majd 

 Homokkomáromba megy, búcsúba, innen    Maksára akar menni a 

bátyjához, Rózsa Istvánhoz, mikor megfogják 

       Szentpéterúron, mert egy iharosberényi ember 

(Somogy) keresi őt és 3 gyermekét elhagyó feleségét.  

1770.06.11.    Zalaegerszeg, első vizsgálat, Vizlendváry Farkas esküdt 

veszi fel 

 1770.06.14.    Zalaegerszeg, második vizsgálat,  Nagy László 

alszolgabíró veszi fel 

1780 és 1781:    Zala megye levéltárában van két vizsgálati jegyzőkönyv Rózsa 

Panna mint „fenyegető” ellen és „fajtalan élet miatt” 

Rózsa Panna útja (Bárth Balázs) 

Az átvonuló katonaság stációi: 

(Baranya) 

Istvándi 

Babócsa 

Berzence 

Iharosberény 

(Zala) 

 

2. A kora újkori Európa demográfiai struktúrái, a háztartásszerkezet és az életmód 

kérdései  

Juhász Lajos a demográfiáról  

Eric Hobsbawm a Genova-környéki újoncokról  

Pierre Chaunu:  
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- az élet forradalma 1730-70  

- a 18. szd-ban 10 évvel nő a várható élettartam (25  35 év, a felnőtt élettartam 

megkettőződik) 

- az akkulturációs front (írni-olvasni tudás) eltolódik 

- Megsokszorozódnak az emberek, a gondolatok és az eszközök  take-off (W. W. Rostow)  

2. A kora újkori Európa demográfiai struktúrái, a háztartásszerkezet és az életmód kérdései  

Pierre Chaunu:  

-17. szd: mozdulatlanság, 19. szd: robbanás, 18. szd:  sok apró változás, átérzett mozgás, 

haladás  Mzg. szerény, de döntő nyereség 

 Kézművesek: írás-olvasás, a gyártási eljárások fejlődése, a hagyományos szerszámok 

fejlődésének csúcspontja 

 Ár- és bértörténet:  életszínvonal-emelkedés nincs  az anyagi kultúra minőségi 

fejlődése (nagyobb házak, a földre vetett fekhely helyett ágy, láda helyett szekrény, ágynemű 

és asztalnemű) 

Pierre Chaunu: “Kétszer annyi ember, valamennyivel magasabb képzettségi színvonalon, 

valamennyivel tovább él a század végén. Európában a XVIII. század végén öt-hatszor több 

ember olvas, mint a XVII. század végén, s talán tízszer többen jutottak el hatékony olvasás 

küszöbére, s olvasnak immár sokkal többet és sokkal többfélét. Mindent mérlegelve, alig két 

nemzedéken belül megtízszerezõdött az olvasás általi tanulás képessége.” 

- Nem az az újdonság, hogy vannak újítások, hanem az, hogy ezek egymást maguk után 

vonják: 

-- a tudományos ismeretek a században megháromszorozódnak, Kant (1780) beismeri az ész 

tehetetlenségét, a tudomány széttagolódik 

-- a vallás terén már a 19. szd megoldásait javasolják: befelé fordulás (lelkiismeret, 

bensőséges kapcsolat Istennel) 

 Ahogyan megnő az átlagos élettartam, kiéleződik az öregség problémája  

Pierre Chaunu:  

- Nem az az újdonság, hogy vannak újítások, hanem az, hogy ezek egymást maguk után 

vonják: 

-- a tudományos ismeretek a században megháromszorozódnak, Kant (1780) beismeri az ész 

tehetetlenségét, a tudomány széttagolódik 

-- a vallás terén már a 19. szd megoldásait javasolják: befelé fordulás (lelkiismeret, 

bennsőséges kapcsolat Istennel)  

John Hajnal két tézise 

 - a kora újkori nyugat-európai 

 házassági mintáról (1965) 

 - az Európát 1900 körül jellemző 

 két háztartástípusról (1982) 

Peter Laslett háztartástipológiája  Dél- és Közép-Európa átmeneti formái (kritikája Lutz 

Berknertől) 

Faragó Tamás Magyarországról, Benda Gyula Keszthelyről, újabban Őri Péter (Pest 

vármegye) 

 

3. Parasztság  

- Nyugat-Európa: több modell 

-- alacsony a mzg. termelékenység  a mzg-ból élő népesség jövedelme is  nincs kereslet 

-- népességnövekedés a jólét terhére (Malthus) 

-- a lakosság jövedelmének kb. 80%-át költi élelmiszerre (berlini kőművescsalád 1800 k.: 

72,7%, csak kenyérre 44,2%; párizsi család 1788-1854: 50% felett csak kenyérre) 
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-- a vetésforgó elterjedése 1750 után  mzg. forr. (Fro-ban is száz évig tart) 

-- központi növény a búza, a fehér kenyér 1750 és 1850 között szorítja ki a kásákat stb.  

- Gazdasági háttér: 

-- A nyugat-európai mezőgazdaság átalakulásában döntő a munkamegosztás és a piacra 

termelés egymástól függő és egymást erősítő folyamatainak fokozatos megerősödése  

 Mo. (előző óra): kényszer piacok, katonaság, majd az 1850-es évektől: vasút 

Wellmann Imre: 

- 16 éves visszafoglaló háború, nincs frontvonal, az ellátandó katonaság kegyetlenkedései 

+ 1708-tól pestisjárvány (0,3-1,5 millió áldozat)  

 a népesség 3,8 millióra csökken 

- 1715-20: Acsády Ignác: 2,5 m  4 – 4,5 – 5 m; Wellmann: 4,3 m 

- Innen növekedés 

-- természetes szaporodás (5-8 gyermek) 

-- bevándorlási többlet (mozgás a központi területek felé: enyhébb terhek, szabadabb 

viszonyok) 

-- szervezett betelepítési politika (magánföldesúri, állami  Bánság, II. József)  

 1787: katonaság nélkül 9,9 m, velük 10,2 m (korrigált adat) 

szabad menetelű és örökös jobbágyok 

-- Acsády szerint súlyosabb terhek (1906) 

-- Horváth Zita: 30-40-50% szabad menetelű; a terhek nem eszerint differenciálódnak; 

kontraktus vagy szokás szerint adóznak; Zalában nincs kilenced vagy urbárium ált. 

- úrbérrendezés (Erdélyben nem) 

-- a telek biztosítása  ez lesz a paraszti birtoklás felső határa 

-- az úriszék működésének szabályozása 

-- de a vármegye hajtja végre 

-- kortárs reprezentáció  a zsellérek kérdése 

 

4. Városlakók  

- Nyugat-Európa: a kézműipar fejlődésének döntő tényezője a szakosodás, nem pedig a 

technikai fejlődés 

a városokat a bevándorlás tartja fenn (a városi temető koncepciója, a 18. szd-i London egy 

kétmilliós vidék természetes szaporulatát emészti fel) 

- szabad királyi városok (nem mindenki polgár) és mezővárosok 

- a népesség jelentős részben mezőgazdaságból él 

- városszerkezet (Thirring Gusztáv), a legnagyobb még Debrecen, jön fel Pest 

      4. Városlakók  

Benda Gyula Keszthelyről:  

- népesség: Rákóczi-kori visszaesés, stagnálás, a század közepétől növekedés, ez lelassul, 

majd a századfordulón új lendületet kap 

-- a betelepülés kell a növekedéshez (50%-ban) 

-- halálozás: a korábbi ny-eu-i csúcsokat nem éri el, de a lassú javulást lerontja a kolera 

-- 4-5 születés egy házasságra 

-- a termékenység magas szinten ingadozik (1750-1809) 

-- a csecsemőhalandóság nem javul, a kisgyermekkori igen 

-- az átlagos élettartam nő 

- A házasság norma, térbeli exogámia, társadalmi endogámia 

- (ált. 3-6 fős) nukleáris háztartások: 80-90% (~ Ny-Eu) 

- Elterjedt a házasság előtti cselédkedés (~ Ny-Eu) 
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- Társadalmi kapcsolatok  elkülönült elit (2), uradalmi alkalmazottak, kézművesek – 

kereskedők – szolgáltatók, gazdák, szőlőművesek 

- Jobbágyközösség:  

-- telekaprózódás 

-- jelentős mozgás (az özvegyek hamar átadják a gazdaságot; nem mindig az idősebb fiú veszi 

át a telket; könnyebb telekhez jutni; sok az árenda; mobilitás a mezővárossal) 

-- erősödik az úrbéres viszony szerződéses jellege 

-- szabadulás a kötöttségektől  szőlőhegyek  

 

5. Nemesség  

libertinusok 

honoráciorok 

agilisok 

praedialisták 

hajdúk, jász-kunok (székelyek) 

kisnemesség (armálisták, egytelkesek, kurialisták) birtokos nemesek 

bene possessionati 

arisztokrácia 

Jonathan Dewald: állások + helyi szintű hatalom 

Kosáry Domokos: rokokó, felvilágosodás  önállósuló „2. szint” (köznemesi barokk)  5. 

ea.  

 

6. Rózsa Panna ügye és a 18. századi somogyi nemesség mobilitása 

A Somogy megyei gyalogos katonák születési hely szerint (1744) 

50% somogyi 

a többi: 

a 62% dunántúli 

megoszlása: 

A Somogy megyei köznemesség társadalmi kapcsolatainak térbelisége (1715-1815) 

Rózsa Panna útja (Bárth Balázs) 
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5. Életmód, mentalitás, gondolkodás 

 

Vázlat 

1. A babócsai kocsmáltatási ügy 

2. Társadalom és életmód 

3. Család és mentalitás 

4. Népi kultúra és elitkultúra 

5. A babócsai kocsmáltatási ügy: a 18. századi magyar társadalom és a változás 

   

1. A babócsai kocsmáltatási ügy 

 „tudom, hogy paraszt ember és nem nemes vagy a nevedet ujjra Simanovichnak akarod 

valtoztatni és a praedicatumot de Zdenicza kévánod, maid a Simanovichnak meg mutatom mit 

köll tenni, soha se legyen emberséges ember ha meg nem csapatlak, a fatens pedigleg titulalt 

fiscalis uramtul sok izben beszilleni halotta, hogy azon meg irtt posta mester nem régente 

Horváth Országbon mentt volna… 

…és ott lévő Simanovicsoktul bizonyos armalist ki csalván, azoktul akarna eredetit deducalni, 

azértis változtatni kévánnya a nevét; holott Kaposban születtetvén e világra, és ott szabó 

mesterséget folytatván a többi község közé portiót füzetett ugyan arra való nézve valoságos 

parasztnak mondotta eőtet lenni fiscalis úr…  

- Jókai Mór, Tóth István György 

… és minthogy igirte nékie fiscalis ur, hogy meg csapattya, arra a posta mester el indulni 

akarván a’ fia megtartoztatta mondván várgyon kend apám uram, had csapják meg kedet…” 

- 1767. október 30-i közgyűlés tárgyalta Filszky Anna Gabriella válasziratát, ő a babócsai 

uradalom földesura, felsőbüki Nagy István özvegye (apósával már találkoztunk), az ügyben a 

királyhoz kellett feliratot intézniük 

- 1766.03.27. felsőbüki Nagy István meginteti Simonovics János babócsai postamestert, hogy 

január elseje után kocsmát tartott 

- Válasza: nem viszik el onnan pénzért a bort, hanem helyben isznak, akik elvitték, nem 

pénzzel fizettek, hanem munkával, Jámbornétól lehet pálinkát venni 

- Fél évvel később ismét meginteti az özvegy a postamestert és feleségét (a per megindult, de 

nem tárgyalták még): 500 ft káruk van 

- a feleség válasza: régi szokás szerint az idegeneknek bort adnak el; a helybeliek nem mernek 

jönni; nem térítik meg, mérjen jobb bort 

- május 29.: Boronkay hívatta a postamestert, aki megijed a számonkérésre, de fia biztatására:  

„várja meg a fiscalis a bírósági ítéletet” – megcsapatlak, nem vagy nemes –  „hadd csapják 

meg kendet” 

- csapják meg és verjék be a csapos hordóját - puskával fogadja a robotosokat  

- Nyilvánvalóan a postamester fordult először 

Mária Teréziához, a vármegye beadja a vizsgálati 

anyagot és Filszky Anna Gabriella panaszát:  

-- a postamester kétséges nemességű 

-- őfelsége szorítsa vissza kompetenciájába, és az özvegy panaszát orvosolja 

-- azaz felvállalták az özvegy ügyét a postamester ellen. sok hivatkozás a szegény adózó népre 

 

2. Társadalom és életmód  

- Benda Gyula Keszthelyről (2008) 

- 186 inventárium  egy idősebb csoport vagyona (vagyontárgyait sokszor továbbadta)  a 

teljes életciklust kell inkább vizsgálni (mikroelemzés); 3 időmetszet - nem nőtt érezhetően az 

összeírt átlagos vagyon értéke 
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- a szőlőművelők és (különösen) a gazdák csoportja (d) zártabb (törekvés a homogenitásra)  

 kézművesek (c) nyitottabbak a bevándorlók felé  

- kétosztatúság a kézművesek között 

(c1) bevándorlók  kőfaragók, lakatosok, szűcsök, szűrszabók, asztalosok, bognárok, 

kőművesek 

 -- gyengébb integráció a helyi 

 társadalomba 

 -- szőlő nincs, mobilabbak 

 -- feleségek idegenből 

 -- lakáskultúrájuk modernebb (~  tisztviselők)  

 (c2) helyiek  fazekasok, takácsok, csizmadiák, vargák 

 -- házasságilag zártabb 

 -- fiúk  lányok házasságai 

menyasszony:  vőlegény:  

gyakori a gazda-  idegenből jövő 

és szőlőműves  fazekaslegény 

család lánya 

- keresztkomaság:  

-- patrónust kerestek (van néhány népszerű keresztszülő, főleg szolgáltatók, gyakran 

bevándoroltak  presztízs, nem zavar a spirituális rokonság)  

  biztonságot adó reciprocitás (néprajz) 

- komaság  elkülönült kapcsolati hálók  

(a1) birtokos nemesek, megyei tisztviselők 

(a2) 19. szd. uradalmi tisztviselők 

(b) uradalmi cselédek és közvetlen irányítóik 

(c) = többség: kézműves–kereskedő–szolgáltató  

(d) gazdacsaládok és szőlőművesek 

- Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság, kapitalizmus, XV-XVIII. század 

- Granasztói Péter: nem a használati érték az elsődleges, hanem a társadalmi jelentés: az ülő- 

és tárolóbútoroknak megkülönböztető funkciójuk van. Kiskunhalas 1760-90:  

-- a csúcson az almárium 

-- utána ládák és fogasok (a darabszám rangsorol) 

-- végül: 2-3 darabos együttesek 

- A férfi felsőruhák még jobban kifejezik a társ. különbségeket (mente) 

 

3. Család és mentalitás  

- Péter Katalin 

- Husz Ildikó Zsámbékról:  

-- a magyarok közt is elterjed a németek törzsöröklése 

-- de itt a lányok a fiúknál sokkal kevesebbet kapnak 

-- az apa haláláig gazdálkodik, néha az anya is 

-- esetleg még a házas fiúk is együtt maradnak 

- Robert Mandrou a félelem pszichózisáról 

- Philippe Ariès: a gyermekkor születése a 17. századi kollégiumban (a nevelés igénye) 

a modern család születése a 18. századi gazdagok nagy házaiban történik meg (középpontban 

a gyermek, intimitás, térhasználat) 

- E. P. Thompson a kenyérlázadásokról 

 

4. Népi kultúra - elitkultúra  
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- Mihail Bahtyin: a középkori népi nevetéskultúra vége 

- Peter Burke: kis és nagy hagyomány (R. Redfield) 

- Nathan Wachtel, Robert Muchambled: akkulturáció 

- a népi kultúra mint diskurzus 

- Guy Chaussinand-Nogaret: a felvilágosodás a nemesi és a harmadik rendi elit közös 

alkotása, ezek kulturális alapon összenőttek 

- Kosáry Domokos: 3 szint, barokk-(rokokó)-felvilágosodás (változatok: felv. abszolutizmus, 

felv. rendiség, nemesi reformerek és nem nemesi értelmiség : jozefinisták majd jakobinusok) 

 

5. A babócsai kocsmáltatási ügy: A 18. századi magyar társadalom és a változás 

- Boronkay József ordinarius procurator fiscalis  

1780-tól már a vrászlói uradalom nagyobb része az övé (később az egész),  

1790-91: követ,  

1806: rablótámadás éri 

perillustris, nemzetes 

- elmélet a nagybirtok képviseletéről (18. szd. 1. fele – dereka), váltás: tiszttartó  ügyész  

- Vörös Károly a 18. szdi zselléresedésről (adó és földesúri hatalom alá) 

- vö. Otto Brunner: Personalverbandstaat  institutioneller Flächenstaat 

- 18. szdi Mo: mozgó népelemek (nincs személyi függés), nincs telekvállalás (indusztriális 

földek, puszták, állattartás)  zsellér (territoriális elv, főleg bíráskodás, nem szolgáltatások)  

+ szűk termelési tényező 

- Filszky és Boronkay is Bécsből akarja megtudni, mi a 'competentiája' egy postamesternek 

(Marhalegeltetés? Bormérés? Birtokos nemes-e?) 

- A vármegye Simonovics ellen van, de ítélkezni nem mer. A vizsgálat a szokásra igyekszik 

rátapintani  egy szokásjogi alapú társ az új dolgokkal szemben tanácstalan  
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6. Politikai gondolkodás és politikai cselekvés 

 

Tájékoztató a vizsgáról 

 

Vázlat 

1. Tallián Mária „polgártársai”  

2. A diéta intézménytörténete és a bene possessionati felemelkedése 

3. Konfesszionális rendiség – alkotmányos rendiség 

4. Precedencia és ceremóniák 

5. Politikai gondolkodás 

6. Történészi értelmezések 

7. Tallián Mária „polgártársai” 

8. Amiről nem volt szó 

   

1. Tallián Mária „polgártársai” 

"Miképpen az említett Incattus [vádlott, perbe fogott] fél a' helyett, hogy tekintetben élt 's él 

eleinek 's vérségének jo hirét nevét, vagy el hunyt férjének és az után nyert tulajdon rangját 

szeme elött tartott 's mind kettőhöz mélto istenes jámbor eözvegyi életett élt 's számos 

gyermekeit az Istennek félelmében sorsokhoz meg kivántato tudományokban nevelte volna, 

fajtalan és az egész világnak botránkozást okozott buja életre vetemedni, 's magát külömb 

külömbféle hitván és gonosz személyekhez, kotsissához nevezet szerint, és czigányokhoz-is 

adni velek nyilván és minden soknak botránkozására gyakor paráznoságot üzni semmit nem 

irtozott, nem tsak,  

"Hanem magát illy formán a zabolátlan bujaságnak adván, nemesi szép értékét 's ingo 

vagyonnyát-is mellyet mind maga élelmére mind gyermekei neveléssére 's boldogittására 

örizni köteleztetett volna elvesztegetni 's elbitangolni czinkossaival; seött  

A' mi az illyen életnek természetes következése szokott lenni, azoknak éktelen Istent bánto 

gonosz káromkodásaikat is el tanulni 's torka tatva gyakorlani, mint az a pernek folyása alatt 

elöl hordándó probákbol majd bövebben ki tetzeni fog sem szégyenlett, sem iszonyodott.” 

- 1806-1809 per Somogy vármegye sedriája előtt 

- Paraszti vallomások: 

Tóth János jobbágy „fájdalmassan tapasztalja” Tallián Mária árvái nevelésének 

elhanyagolását (Miska idehaza tekereg, a faluvégén cigánygyerekekkel „gatyásan, pőren 

társolkodik”), „a tanú több polgár társaival az asszonyt élete folytatásárol […] feddette” 

 

2. A diéta intézménytörténete és a bene possessionati felemelkedése 

Szokásjogi rendszer, rugalmas,  az intézményi 

változások megőrződnek 

- Határozathozatal 

- A kerületi ülés története ( 1790-1, reformkor) 

- A két tábla viszonya (kezdeményezés, adó, vétó) 

1790-91: a vármegyei követek a pars sanior et potior 

Közben a bene possessionati emancipációja a vármegyében, és erősödő törekvése az országos 

politika befolyásolására 

 

3. Konfesszionális rendiség – alkotmányos rendiség 
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- a 17. századi politikai mozgalmak döntően felekezeti bázison szerveződnek 

(konfesszionalizáció) 

- Rákóczi mozgalma már nem ilyen a 18. szd. elején 

- a 18. szd. elejének diétáit a felekezeti ellentétek dominálják: a protestáns kisebbség az udvar 

támogatását kéri, az ellenzék  többnyire katolikus  

3. Konfesszionális rendiség – alkotmányos rendiség 

- elfogadják, hogy az udvar szabályozza a vallási kérdést  Carolina Resolutiók 

- a diétai politikai élet középpontjába a kiváltságvédelem és az adóemelés elleni harc kerül, és 

rendi egységfrontot hoz létre 

- a rendek kiváltságai elleni támadást az alkotmány elleni támadásként értékelik + Vexatio dat 

intellectum (1764): lengyel példára a rendek részt kérnek a felségjogokból 

(hatalommegosztásra törekszenek) 

- Montesquieu hatása, 1790: alkotmányosság követelése, kiéleződő ellentétek, a 

kompromisszumképesség csökkenése, a „sérelmi politika” ekkor válik terméketlenné 

- az elvhűség irányít (érdekek helyett értékek) 

a 18. szd. java része tehát átmeneti állapot 

- az alkotmányos rendiség öröksége: a demokrácia irányában fejleszthető politikai 

intézményrendszert és politikai kultúrát + olyan társadalom, mely egyre kevésbé akar erre 

haladni (kiváltságvédelem) 

 

4. Precedencia és ceremóniák 

- Kultúrtörténeti megközelítés: a kortársak tapasztalatai és saját reprezentációi, értelmezései 

- Barbara Stollberg-Rilinger 

- Wellmann Imre 

- A koronázás mint átmeneti rítus 

 

5. Politikai gondolkodás  

- Felvilágosult abszolutizmus  Jean Bodin: az abszolút uralkodó rendelkezik a 

szuverenitással, amely „egy állam állandó és abszolút hatalma” (az uralkodó szuverenitása), 

kritériuma a törvényhozás 

- 1627: Verneuerte Landesordnung: a cseh korona országaiban az uralkodó törvényeket 

alkothat, a többi örökös tartományban is 

 Magyarország: Hármaskönyv II. rész 3. cím, 1604: 22. tc. (hamisított), 1687: I. József 

hitlevele (prout super eorum usu et intellectu regio et communi statuum consensu diaetaliter 

conventum fuerit), II. József rendeletei, 1791: 12. tc. 

- Jürgen Habermas: a politikai nyilvánosságról 

-- a középkorias reprezentatív nyilvánossággal szemben 

-- az állammal, a közhatalommal szemben létrejön a polgári nyilvánosság 

-- GB: kávéházak (1680-1730), F: szalonok (18. szd. 1. fele-), D: asztaltársaságok 

-- később válik politikai nyilvánossággá (fr. forr.) 

-- felfüggesztett hierarchia, csak az észt ismeri el 

- Magyarország: szabadkőművesség 

- Konfesszionális rendiség  alkotmányos rendiség (elvek, kevésbé kompromisszumkész), 

egybeesik-e: 

- Reinhart Koselleck: nyeregkor (1750-1850) = a kulcsfogalmak értelmezésének 

átrendeződése  

 -- az időfelfogás átalakulása: a haladás megtapasztalása  a „tapasztalás terét már 

nem ölelte körül a várakozás horizontja: a tapasztalati tér és a várakozási horizont határai 

szétváltak.”  
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- Az időszemlélet változásának vizsgálata 

-- múltra orientáltság = történeti érvelés („a régi jobb”) + az egyszer volt rendezés 

megváltoztathatatlansága („amit egyszer jól elintéztünk, azt többet nem szabad bolygatni”)  

-- jövőre orientáltság = közjóra apellálás (ideális állapotot a jövőben)  

 vegyes érvelést látunk 

 

6. Történészi értelmezések 

- Az a fontosabb, ami a ma életére nagyobb hatással van (20. szd., 1848/49, reformkor) 

- A 18. szd. fontossága mellett úgy lehet érvelni, hogy a reformkor itt gyökerezik 

- Szekfű Gyula, Wellmann Imre 

- Ember Győző, Kosáry Domokos 

- a politikai participáció szempontja, demokratikus hagyományok, alkotmányosság (vö. F. L. 

Carsten, 1959) 

- az utóbbi időben a politika társadalomtörténete (J. Bahlcke, Á. Barcsay, R. J. W. Evans, 

Kecskeméti Károly) és egyes fiatal kutatók munkái 

- plusz a ceremóniák, szimbólumok kultúrtörténete és a politikai nyelvek elemzése 

 

7. Tallián Mária „polgártársai” 

- A hagyományon alapuló rendi társadalom elfogadottsága széleskörű 

 új jelenségek meglepő felbukkanása 

- Forráselemzések  meglepő állapotok, helyzetek, viszonyok  

 

8. Amiről nem volt szó 

- az Erdélyi (Nagy-) Fejedelemség viszonyai 

- oktatásügy, egyházpolitika 

- a jozefinizmus évtizedének sok sajátossága 

- mezőgazdaság, úrbérrendezés 

- L’histoire de la pluie et du beau temps (Emmanuel Le Roy Ladurie) 

- divatos: experimentális történelem (kísérletezés az irodalmi formával), globális történelem 

(interkontinentális lépték), nem emberi történelem (baktériumok, állatok, klíma) 
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Alternatív tananyag a Magyarország kora újkori története 1. (1526-1790) című kurzus 

kombinált vizsgájához 

 

Követelmények 

A kombinált vizsga írásbeli beugróval kezdődik, melyekre a tankönyvekből kell felkészülni. 

Sikeres beugró esetén a szóbeli vizsga anyagát a tankönyvek és az előadások anyaga képezi. 

Jelentkezni a szóbeli vizsgaidőpontra kell, majd előbb a szóbelihez tartozó írásbeli időponton 

kell megjelenni. Sikertelen beugró esetén a vizsgaeredmény elégtelen. 

Az írásbeli beugró 35 perces. A hallgatók 60 darab, a négy tankönyv anyagából kiválasztott 

kérdést kapnak. Ezekből nagyjából 20-ra évszámmal, körülbelül 20-ra helynévvel, nagyjából 

20-ra pedig személynévvel kell felelni. A sikeres beugró feltétele a minimum 20 helyes 

válasz. Ha a helyes válaszok száma a 20-t nem éri el, a kombinált vizsga minősítése 

„elégtelen”. 20–39 helyes válasz esetén a hallgatók a „megfelelt”, 40–60 helyes válasz esetén 

a „jól megfelelt” minősítést viszik magukkal a szóbeli vizsgára.  

A hallgatók a szóbelin még négy tételt fognak húzni: az elsőt az 1526 és 1606 közötti magyar 

történelemből (melyre az első tankönyv alapján lehet megfelelni), a másodikat az 1606 és 

1703 közötti időszak történetéből (amelyre a második tankönyv alapján lehet válaszolni), a 

harmadikat az 1703 és 1790 közötti időszakra vonatkozóan (amely a harmadik és negyedik 

tankönyv alapján válaszolható meg), végül egy negyedik tételt az előadások anyagából. Egy-

egy tétel megfelel a tankönyvek fejezeteinek, illetve az egy-egy előadásnak. A feleletek 

minősítése egyenként (az írásbelihez hasonlóan) „nem felelt meg”, „megfelelt”, és „jól 

megfelelt” lehet. Ha ezeket a minősítéseket 0, 1 és 2 pontnak feleltetjük meg, akkor a 

kombinált vizsgán összesen 10 pontot lehet szerezni, és minősítése 9–10 pont esetében „jeles” 

(5), 7–8 pont esetén „jó” (4), 5–6 pontnál „közepes” (3), 3–4 elért pont esetében „elégséges” 

(2), 0–2 pont esetében „elégtelen” (1). 

Kötelező irodalom:  

Pálffy Géza: A három részre szakadt ország, 1526-1606. Budapest, 2009. 

Pálffy Géza: Romlás és megújulás, 1606-1703. Budapest, 2009. 

Gebei Sándor: A Rákóczi-szabadságharc, 1703-1711. Budapest, 2009. 

Poór János: Megbékélés és újjáépítés, 1711-1790. Budapest, 2009.  
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Az írásbeli vizsga kérdései 

Melyik évben történt? (1-1 pont) 

II. Rákóczi Ferenc Magyarország vezérlő fejedeleme lesz 

soproni országgyűlés a király és a rendek kiegyezésével 

drinápolyi-isztambuli béke 

szentgotthárdi csata 

az Einrichtungswerk beterjesztése 

az eszéki híd felégetése 

kerelőszentpáli csata 

hegyaljai felkelés 

ónodi országgyűlés 

a Bocskai-felkelés kezdete és vége 

megkezdi munkáját a Helytartótanács 

bécsi béke a törökkel 

malplaquet-i csata 

II. József országos összeírást rendel el (először) 

mezőkeresztesi csata 

a Pragmatica Sanctio törvénybe iktatása Magyarországon 

a tordai országgyűlés az evangélium szabad prédikálását mondja ki 

Mária Terézia az egyetemet Budára helyezi 

nikolsburgi béke 

eltörlik az Aranybulla ellenállási záradékát 

mohácsi csata 

kettős vámhatár 

speyeri egyezmény 

Eger eleste 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelemségének kezdete és vége 

Érsekújvár eleste 

aacheni béke 

a spanyol örökösödési háború kezdete és vége 

zernyesti csata 

pestisjárvány tör ki a Rákóczi-szabadságharc idején 

eperjesi vésztörvényszék 

a Neoacquistica Commissio felállítása 

nagyharsányi csata 

a Habsburg-ház fiágon örökös királyságának kimondása 

zsitvatoroki béke 

a Helytartótanács és a Kamara egyesítése 

III. (VI.) Károly első török háborújának kezdete és vége 

a megyerendszer felszámolása, az ország kerületekre osztása 

Kanizsa eleste 

fehérhegyi csata 

Bocskai István fejedelemmé választása és királlyá koronázása 

linzi béke 

Várad eleste 

párkányi csata 

a nagyszombati egyetem megalapítása 

Buda véglegesen török kézre kerül 
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karlócai béke 

Pestre kerül az egyetem 

a Diploma Leopoldinum aláírása (először) 

gyurgyevói csata 

III. (VI.) Károly második török háborújának kezdete és vége 

Rákóczi-szabadságharc kezdete és vége 

a gyulafehérvári országgyűlés kimondja a négy bevett vallást 

Carolina Resolutio 

türelmi rendelet 

a 15 éves háború kezdete és vége 

az oszmán hadak büntetőhadjárata Erdély ellen a lengyel trón megszerzésének kísérlete miatt 

vasvári béke 

Thököly vazallus fejedelemségének kezdete és vége 

a jobbágyok személyes szabadságát elrendeli a király 

megnyílik az ún. labanc országgyűlés 

höchstädti csata 

mollwitzi csata 

brezáni kiáltvány 

Mária Terézia uralkodásának kezdete és vége 

Ratio Educationis 

trencséni csata 

romhányi csata 

az erdélyi sereg tatár fogságba esik 

vesztfáliai béke 

kahlenbergi csata 

elrendeli a király, hogy a német legyen a hivatalos nyelv Magyarországon 

dettingeni csata 

II. Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelmmé választják 

rendelet a földmérésről és a földadóról 

Vitam et sanguinem! 

II. Rákóczi Ferenc megszökik Bécsújhelyről 

II. József uralkodásának kezdete és vége 

 

Helyek 

Magyarország mely területét kapta vissza a pozsareváci békében? (1 pont) 

Mely várakat foglalt el a török a várháborúk időszakában 1566 előtt? Írjon 4 példát! (4 pont) 

Nevezzen meg két helységet, ahol II. Rákóczi Ferencnek birtokai voltak! (2 pont) 

Melyik két megyét csatolta III. Károly Magyarországhoz a Partiumból 1732-ben? (2 pont) 

Említsen meg egyet azon vármegyékből, melyek a 17-18. században az új (későbbi 

elnevezéssel: Alsó-) Szlavóniát alkották! (1 pont) 

Mely területek maradtak Erdélynél a Partiumból, amikor azt III. Károly kettéosztotta 1732-

ben? (2 pont) 

Mely tartományok jutottok III. (VI.) Károlynak a spanyol örökösödési háború végén 

Spanyolország európai birtokaiból? (4 pont) 

Mely tartományát veszítette el Mária Terézia az osztrák örökösödési háborúban? (1 pont) 

Nevezzen meg kettőt azon várakból, amelyet a törökök elveszítettek a 15 éves háborúban 

vagy csatahelyet, ahol legyőzték őket! (Vegyesen is lehet.) (2 pont) 

Melyik két kulcsfontosságú végvárat foglalta el a török 1566-ban? És mely várak vették át 

ezek szerepkörét? (4 pont) 
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Nevezzen meg kettőt a kerületi generalátusok közül! (1526-1606) (2 pont) 

Mely országok egyetemei voltak a 16. századi peregrináció fő célpontjai? Nevezzen meg 

kettőt! (2 pont) 

Említsen meg két arisztokrata családot, akik a 18. században emelkedtek fel! (2 pont) 

A Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség között 7 vármegye többször is gazdát cserélt 

a 17. században. Nevezzen meg közülük hármat! (3 pont) 

Említsen meg három jelentős protestáns kollégiumot (1606-1703)! (3 pont) 

Soroljon fel négyet az osztrák örökös tartományokból (1703-90) (4 pont) 

Mely két helyen tartotta udvarát Bethlen Gábor? (2 pont) 

Hol volt a kerületi táblák székhelye, melyek felállítását 1723-ban rendelték el? (4 pont) 

Az északra tolódó Horvátországot mely három vármegye alkotta? (3 pont) 

Melyik egyetem volt a 18. század második felében a magyar peregrinusok új, de máris 

legfontosabb célpontja? (1 pont) 

Írjon 4 vilájetszékhelyet a 16-17. századi Magyarországról! (4 pont) 

Melyik megye követeit ölték meg Ónodon 1707-ben? (1 pont) 

Nevezzen meg hármat a végvidéki főkapitányságok közül! (3 pont) 

Hol építettek például Magyarországon barokk vagy rokokó kastélyt a 18. században? Adjon 

egy példát! (1 pont) 

Említsen meg hármat a Bocskai által létrehozott hajdúvárosokból! (3 pont) 

Említsen meg három egyetemi várost a 17. századi magyar protestáns peregrináció 

célpontjaiból! (3 pont) 

Melyek voltak a cseh korona országai a 18. század elején? (3 pont) 

Nevezzen meg kettőt azon várakból, amelyet a törökök bevettek a 15 éves háborúban vagy 

csatahelyet, ahol győztek! (Vegyesen is lehet.) (2 pont) 

 

Hely és év 

Említse meg a Rákóczi-szabadságharc két csatáját, melyet a kurucok nyertek meg! Melyik 

évben volt? (4 pont) 

Mikor és hol mentette fel Rákóczi a földesúri szolgáltatások és a közterhek alól a harcoló 

jobbágyokat, zselléreket és családtagjaikat? (2 pont) 

Említse meg a Rákóczi-szabadságharc egy fontos csatáját, melyet a kurucok nyertek meg! 

Melyik évben volt? (2 pont) 

Fráter György három kísérlete a megegyezésre a Habsburgokkal: mikor és hol? (6 pont) 

 

Személyek 

Említsen meg egyet a Wesselényi-összeesküvésbe bekapcsolódó magyar politikusok közül, 

akit nem végeztek ki! (1 pont) 

Ki volt Magyarország kormányzója 1540-1550-ig? (1 pont) 

Említsen meg kettőt a magyar irodalom nagy alakjaiból (1526-1606)! (2 pont) 

Említse meg a Rákóczi-szabadságharc három katonai parancsnokát a kuruc oldalon! (3 pont) 

Melyik erdélyi fejedelem uralkodott Lengyelországban? (1 pont) 

Ki volt a német-római császár 1746-ban? (1 pont) 

Említsen meg két uralkodót, akivel II. Rákóczi Ferenc együttműködésre törekedett! (2 pont) 

Említsen meg kettőt a 16. századi politikai elit azon családjaiból, amelyek a 16. század végén 

emelkedtek fel! (2 pont) 

Nevezzen meg egyet a 18. századi testőr írók közül! (1 pont) 

Nevezzen meg egyet a humanista magyarországi értelmiség világi tagjai közül (1525-1606)! 

(1 pont) 

Ki sarcolta meg Berlint 1757-ben? (1 pont) 
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Melyik erdélyi fejedelem mondott le háromszor is trónjáról, majd tért háromszor vissza, hogy 

negyedszer is elveszítse Erdélyt? (1 pont) 

Említsen meg két idegen származású katonát, aki fontos szerepet játszott Magyarország 

történetében 1526-1606-ig! (2 pont) 

Nevezzen meg egy magyar főurat a kora újkorból, akinek pályafutásában házassága(i) 

kulcsszerepet játszottak! (1 pont) 

Ki az a magyar, aki az Udvari Haditanács elnöke lett? (1 pont) 

Említsen meg két kivégzett főembert Erdély 16. századi történetéből! (2 pont) 

Említse meg a Rákóczi-szabadságharc két fontos, de nem nem katona személyiségét a kuruc 

oldalon! (2 pont) 

Kit koronáztak cseh királlyá 1741-ben? (1 pont) 

Említsen meg kettőt a magyar irodalom nagy alakjaiból (1606-1703)! (2 pont) 

Említsen meg kettőt Szapolyai János államának vezető tisztségviselői közül! (2 pont) 

Említsen meg kettőt a 17. századi politikai elit azon családjaiból, amelyek 1606 és 1703 

között emelkedtek fel! (2 pont) 

Ki volt a német-római császár 1766-ban? (1 pont) 

Nevezzen meg két vezető magyar politikust, aki bele tudott szólni a Magyarországról zajló 

bécsi döntéshozatalba (1606-1703)! (2 pont) 

Említsen meg kettőt a lutheri reformáció magyarországi terjesztői közül! (2 pont) 

A Wesselényi-összeesküvés mely három vezetőjét végezték ki? (3 pont) 

Említsen meg kettőt azon családok közül, melyek sarjai már a 16. században jelen voltak a 

bécsi udvarban! (2 pont) 

Ki volt Magyarország kormányzója 1530-1534-ig? (1 pont) 

Melyik erdélyi fejedelem kísérelte meg sikertelenül a lengyel trón elnyerését? (1 pont) 

Ki volt a német-római császár 1742-ben? (1 pont) 

Említsen meg két humanista főpapot (1526-1606)! (2 pont) 

Említse meg a Rákóczi-szabadságharc két fontos, de nem katona személyiségét a labanc 

oldalon! (2 pont) 

Kik tárgyalták le a szatmári egyezséget? (2 pont) 

Említsen meg kettőt a magyar nyelv ügyén nagyot mozdító személyiségekből (1606-1703)! (2 

pont) 

Említsen meg kettőt a 16. századi politikai elit azon családjaiból, amelyek a Mohács utáni 

évtizedekben emelkedtek fel! (2 pont) 

Említsen meg Mária Terézia vezető magyar hivatalnokai közül kettőt! (2 pont) 

Említsen meg két idegen származású katonát, aki fontos szerepet játszott Magyarország 

történetében 1606-1703-ig! (2 pont) 

Ki vezette III. (VI.) Károly csapatait első török háborújában? (1 pont) 

Említsen meg kettőt a helvét irányzatú reformáció vagy az antitrinitarizmus magyarországi 

terjesztői közül! (Vegyesen is lehet.) (2 pont) 

Említsen egy magyart a göttingeni egyetem hallgatói közül! (1 pont) 

Ki volt a Rákóczi-szabadságharc főgenerálisa? (1 pont) 

Említsen meg kettőt a magyar nyelv ügyén nagyot mozdító személyiségekből (1526-1606)! (2 

pont) 

Említse meg a Rákóczi-szabadságharc három katonai parancsnokát a labanc oldalon! (3 pont) 

Említsen meg kettőt a 16. századi politikai elit azon családjaiból, amelyek már Mohács előtt 

ide tartoztak! (2 pont) 

Említsen meg kettőt azon családok közül, melyek sarjai már a 16. században jelen voltak a 

bécsi udvarban! (2 pont) 

Említsen meg kettőt I. Ferdinánd fő támogatói közül! (2 pont) 
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Említsen meg két fontos személyiséget, aki 1606 előtt katolizált Magyarországon! (2 pont) 

Említsen meg II. József vezető magyar hivatalnokai közül egyet! (1 pont) 
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