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„Légy tekintettel itt a köznemességre — írta Mária Terézia
leányának, a pozsonyi várban lakó magyar helytartó feleségének,
Mária Krisztinának —, mások ezek, mint a többi országban;
több egyéniség van közöttük, mint a mágnások között...
Ezek a sorok 1766 áprilisából valók. Két évvel tehát az 1764. évi
makacs, nemesi ellenállás országgyűlése után, mely arra az elhatá
rozásra bírta a királynőt, hogy nem kérdezi meg többé a rendek
véleményét, még az alkotmányos látszat formájában sem. Az
utolsó Habsburg nyilatkozik itt meg mintegy önkéntelenül,
családi bizalmas körben és ritka éleslátással. Az a fogalom, melyet
a királynő francia levelében a aujet kifejezés jelent, és éppen a fő
rendek ellenében, arról tanúskodik, hogy megtanulta ismerni a
nemességnek korszerű s az Európa-szerte divatos udvaronc típusán
túl azt a másik fajtáját is, melyet még nem csiszolt simára és sze
mélytelenre az abszolút hatalomnak való feltétlen hódolat.
A királynőnek ez a felismerése és a magyarok javára való elfo
gultsággal aligha gyanúsítható megfigyelése alkalmas kiindulásul
kínálkozik vizsgálódásainkban. Áz a megállapítás, hogy a magyar
köznemesség „különbözik a többi országok nemességétől” — túl
lépi a családi levél bizalmas kereteit, túllépi a pozsonyi vár fogadó
estélyeire vonatkozó anyai tanácsokat, s olyan komoly, országos
problémává nő, mely Mária Terézia egész uralkodását beárnyékol
ja. Sőt, mi több: ez a különbözés az abszolút módon uralkodni kí
vánó és a kényuraságra erősen hajlamos császárnét képtelenné
tette arra — miként összes Habsburg elődeit is —, hogy Magyarország felett olyan módon uralkodjék, mint a birodalom örökös
tartományaiban.12
1 „Ménagez la socondo noblesse ici, car c’est different dee autres p a y s; il y a
plus de Sujets entre eux qu’entre les m ag n a ts. . . ” Briefe der K aiserin M aria
Theresia an ihre K inder und Freunde (hrsg. A . A m eth). W ien, 1881. I I. 361.
* A m agyar nemességnek ez a H absburg-korm ényzatot korlátozó szerepe
legújabban a moszkvai történészkongresszus referátum aiban ism ét előtérbe
került. V ö.: a francia Jean Meyer: A nemesség problém ái a X V II. században,

367

Nem arról van itt természetesen szó, mintha e magyar nemesség
fejlődésében, eszmevilágában nem lenne szerves része az európai
fejlődésnek. De kétségtelen, hogy makacs ragaszkodása ahhoz az
ősi alkotmányhoz, mely egyúttal kiváltságai foglalatát jelentette,
sajátos szerepet jelölt ki számára a Habsburgok birodalmában.
Ismeretes, hogy e szerep telve van ellentmondásokkal, melyek
olyan pozitív és negatív pólusok között feszülnek, mint a nemzeti
lét fenntartása, valamint a jobbágyság elnyomása. De ismeretes
az is, hogy ebben a középnemesi birtokos osztályban kell látnunk
a Magyarországon hiányzó, polgári osztály helyett a felvilágosodás
és később a polgári liberális gondolkodás társadalmi bázisát.
Idézzük fel, milyen kívánságok hangoztatásában nyilvánult
meg az a nemesi-rendi magatartás, mely Mária Teréziát nem en
gedte úgy kormányozni, mint ahogy óhajtotta volna.
Nézzük először is a koronázás előtti királynői hitlevél ígéreteit:
„. . .a régi időkből származott, a királyi örökösödésen kívül ezen
Magyarországnak és a hozzákapcsolt részeknek összes és minden
szabadságait, mentességeit, kiváltságait, helyi és közönséges jogait,
törvényeit és szokásait, melyeket Magyarország hajdani dicsőült
királyai és a mi dicsőséges emlékű elődeink eddig engedtek s meg
erősítettek, melyeket a jövőben mi is engedni és megerősíteni
fogunk. .. ”3
Ezekhez az ígéretekhez csatlakozott Mária Terézia leirata is,
melyet a koronázása előtt összegyűlt rendekhez intézett. Ebben
elismerte: még csak országgyűlési vita tárgyát sem képezheti,
hogy Magyarországot nem fogja az osztrák örökös tartományok
hoz hasonlóan kormányozni.4 Nem érdektelen ezek után a koroná
zási eskü szövegéből is idézni. Ugyanaz a szöveg volt ez, melyet
a magyar trónt folyamatosan birtokába vevő első Habsburg, I.
Ferdinánd is elmondott, és így szólt: „. . .esküszünk az élő Istenre,
az ő szent Anyjára, szűz Máriára és minden szentekre, hogy mi az
istennek egyházait, a főpap urakat, bárókat, nemeseket, szabad
városokat és az összes országlakosokat mentességeikben és szabad
ságaikban, jogaikban, kiváltságaikban, valamint régi, jó és hely
benhagyott szokásaikban meg fogjuk tartani, és mindenkinek
aki szerint a m agyar nemességnek ism ételten legyőzve, de alá nem vetve, nagy
részben sikerült megőriznie politikai és társadalm i fölényét. De Sinkovics
István: A nemesség kérdéseiről c. h o z z á s z ó lá s á b a n megjegyzi, hogy a
bécsi udvar honosítási politikája „valósággal á ta la k íto tta a nem ességet”.
Századok 1971. 4 0 9 -4 1 2 . E rre a problém ára az alábbiakban fogunk kitérni.
3 Corpus Ju ris H ungarici — M agyar T örvénytár. K étnyelvű kiadás: Bp.,
1896. V. 1 4 - 1 5 .
4 T4nv'i'/i/h A/TihAl/ti • Afn(run.mrfl7(Srr t/irtiín p lm p

R n .. 187S. VI I . 22(1.

igazságot fogunk szolgáltatni... Magyarország határait és mind
azt. ami bármiféle jogon és címen ahhoz tartozik, el nem idegenítjük, sem meg nem kisebbítjük, hanem tehetségünkhöz képest
növeljük és kiterjesztjük, és minden egyebet megteszünk, amit. ..
egész Magyarországnak közjavára, becsületére és gyarapodására
igazságosan megtehetünk. .. ”5
Látjuk tehát, hogy a rendi kívánságokban minduntalan vissza
térnek a következő elemek: ősi szokás, szabadság, mentesség, az
összes országlakók jogai és az ország határainak épségben tartása.
Ezek voltak azok a kívánságok, melyeknek megtartására vonatko
zó mindennemű ígéretet az abszolút uralkodás és a pragmatica
sanctio szellemében nevelt uralkodónő mindjárt kezdetben heve
sen visszautasított, megalázónak érezve a szituációt, hogy „örökö
södési jogon” való trónra lépéséhez alattvalóinak feltétele legyen
szükséges. Miként a kívánságokat előadó rendek 1526 óta, éppúgy
Mária Terézia is őseihez híven viselkedett.0
Csakhogy számára a külpolitikai helyzet nem tett lehetővé olyan
merev ellenállást, mint elődeinek. Végül is bele kellett törődnie,
hogy a hitlevelet még koronázása előtt kiadja. Sőt, még azt is el
kellett tűrnie, hogy az öreg országbíró, gróf Esterházy József meg
leckéztesse. Az országbíró, aki a császári házhoz való hűségét már
ifjúkorától eléggé bebizonyította, hiszen még arra is kész volt,
hogy ágyúkkal lövesse kuruccá lett testvérbátyját várában, mind
ezek ellenére, nem az udvaronc típusú főrendekhez tartozott. Azt
mondta a királynőnek a magyar alkotmányról, hogy ez az, aminek
megtartására a királyok szokásosan letették mindig az esküt, de
amelyet ugyancsak szokás szerint, sohasem tartottak meg.7 Mária
Terézia erre sírva fakadt — Horváth Mihály szerint az országbíró
„hazafiúi érzéseitől meghatva”. Mi azonban most már szépítés
nélkül kimondhatjuk a valóságot: szorult helyzete fölötti félel
mében és tehetetlen dühében fakadt sírva. Hiszen országai felé
mindenfelől ellenséges csapatok közeledtek, minden pragmatica
sanctio ellenére összeomlással fenyegetve az egész Habsburg-mo
narchiát.
Okossága és diplomáciai érzéke azonban, melyet nő volta is tá
mogatott, ügyesen úrrá lett a helyzeten. Ő volt az a Habsburg, aki
4 A Corpus Ju ris régi kiadásában a törvények elé ik tatv a. Vö.: Uo. II.
6 - 8.

6 V ö.: Dümmerth Dezső: Történet k u tatá s és nyelvkérdés a m ag y a rHabsburg viszony tükrében. Filológiai Közlöny 1966. 410 —411.
7 Arneth, Afred von: M aria Theresias erste Regierungsjahre. I. W ien,
1863. 286. V ö.: Horváth M .: I. m. V II. 228 —229. Az országbíró kuruc —labanc
konfliktusáról bátyjával vö. Esterházy János gr.: Az E sterházy család és
oldalágainak leírása. Bp., 1901. I. 154.
24 Irodalom
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a magyar nemességgel találkozva, azzal győzött, hogy nem erőszak
kal fenyegetőzött, az erőszakra mindig fegyverrel felelőkkel szem
ben, hanem mint védelemért könyörgő nő, a férfirendek lovagi as
érzelmeire apellált. S valóban, ennyi elég volt, hogy a magyar
rendek a védtelenség női szerepébe öltöző Habsburg dinasztikus
elvért egyszerre „életüket és vérüket” ajánlják fel.
A pozsonyi országgyűlésen gyászruhában könyörgő királynő
így beszélt:
. .veszélyben forog. . . saját személyünk és kedves
gyermekeink. Elhagyatva mindenkitől, a magyaroknak annyi tö r
téneti emlék által híres fegyveréhez, ősi vitézségéhez és hűségéhez
folyamodunk: hűségükre bízzuk magunkat, bennük helyezzük
minden reményünket. . . "s
Három hónappal később, am int megnyerte a nemesi felkelés
fegyveres segítségét, és Pozsonyból visszatérhetett az ellenségtől
már nem veszélyeztetett Bécsbe, ezeket írta Kinsky gróf cseh
k an cellárn ak :.......földet és talajt akarok (Grund und Boden), és
ezért inkább el kell pusztulnia egész seregemnek, meg kell halnia
minden magyarnak, minthogy én valamiben is visszalépjek. y
Egyéniségének ez a leplezetlen megnyilatkozása, mihelyt nincs
végveszélyben, mihelyt nem kell sírnia és könyörögnie, azért is
érdekes, mert itt még a forma kedvéért sem emlékezik meg orszá
gainak javáról, népeinek érdekéről. Mindezek csak „Grund und
Boden” az ő számára. A magyar lovagiasságra apelláló női H abs
burg közönyösen nézi, miként pusztulnak el akár mindnyájan
azok, akik megmentik: fő a talaj, ahol ő a lábát megvetheti.
E zt a képet, melyet a régebbi magyar történetírás oly sokáig
igyekezett szépíteni, nem azért világítottuk meg, mintha kisebbí
teni akarnánk uralkodása jótéteményeit, tagadhatatlan népjóléti
és kulturális kezdeményezéseit és a korábbi erőszakpolitika nyílt
és durva vonásainak enyhítését. Gondolkodása legmélyebb réte
gébe azonban ez a kép világít, mely az abszolút uralkodó típusát
ábrázolja. Jellemzője, hogy saját akaratán kívül más kívánságot,
népi vagy nemzeti különállást, régi szokást vagy törvényt alap
jában nem ismer. Amennyiben pedig a politikai okosság megkí
vánja, hogy némileg mégis figyelembe vegye, ez csak mint az egy
séges birodalom ideáját bosszantóan zavaró, homályos folt jelent-*
* H orváth M : U o. 2 4 0 - 2 4 1 .
J 174 1. d e cem b er. K özli A rn e th : I. m . T. 4 14. (54. A n m e rk u n g .) „ . . . j o
v e u x a v o ir G ru n d u n d B o d e n , e t p o u r cela il la u t q u e to n s m es a rm é es, to n s
les H o n g ro is fu ss e n t to u és a v a n t q u e je c e d era i q u e lq u e chose se ttle m e n t.''
A k o rá b b i iro d alo m a k irá ly n ő n ek e z t a k ije le n té sé t egyszerűen úgy fogta
fel, m in t az u to lsó leh eletig való k üzdelem m e g h ird e té sé t. V élem ényünk
s z e rin t a z o n b an , m in t az a lá b b ia k b a n r á m u ta tu n k , e n n é l tö b b e t je le n t.
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kezik az elképzelt eszmény tükörsimára csiszolt felületén. Ilyen
bosszantó, homályos folt volt Mária Terézia számára a magyar
nemesség eszme- és érzelemvilága, de vele együtt az egész nemzet
különállásának ténye is.
Kétségtelen, hogy a királynőt mindvégig zavarta a „vitam et
sanguinem” jelenet és következményeinek emléke: a tény, hogy
trónját a magyar nemesi felkelés mentette meg. Mivel erkölcsi
érzéke és ítélőképessége ép volt, azt is tudta, hogy ezért hálásnak
kellene lennie. De azt is tisztán látta, hogy puszta hálából nem
áldozhatja fel a birodalom egységes kormányzásának eszméjét,
így keletkezett sajátos, magyar politikája: a külsőségekben, a
lényegtelenben való kedvezés és a lényegben való eltökélt hajthatatlanság.
Ez a hajt hatatlanság az „egységes birodalmi eszmény” érdeké
ben azután erkölcsi konfliktusok felé sodorta, még akkor is, ha
ezt sohasem engedte a tudatáig. Koronázási esküje szövegében
ugyanis nem csupán a rendi kiváltságok védelme szerepelt, hanem
az ország integritásának tiszteletben tartása is. Ezen az úton tett
is egy jelentős lépést, Erdély és a határőrvidék visszacsatolásával,
de Magyarországot sohasem mint különálló országot szemlélte.
Hiába ígérte meg, hogy nem fogja az örökös tartományok mintá
jára kormányozni, még a külső formaságokra sem vigyázott.10Szó
sem volt róla tehát, mintha lemondott volna ősei makacs és a
valóságnak meg nem felelő törekvéséről, mely Magyarországra is
úgy akart tekinteni, mint örökölt családi birtokára vagy lega
lábbis olyan földre, melyet fegyverrel hódított volna meg.
A királynő, aki díszruhás magyar testőrséget állított fel, és aki
Raguzából hazahozatta Szent István király épen maradt jobb
kezét, és aki a főurakat udvari szolgálatba idomítva, még mara
dék „egyéniségüktől” és nemzeti érzésüktől is megfosztotta, épp
úgy az ország létezése ellen tört, mint családjában király elődei.
Kegyetlen erőszakot nem alkalmazott ugyan, de nem elégedett
meg a jelen önkényével, hanem szívesen látta, ha a megszervezett
császári udvari levéltár szolgálata körül kialakuló, titkos történet
írói köre, élén Kollár Adámmal, még a magyar történet szemléletét
is megváltoztatja, és a szabad és független múltnak még az emlé
két is elveszi a magyaroktól.11
Magyarország integritása, illetve alkotmánya volt az a téma,
melyről a királynő hallani sem akart, mely miatt, ha szorult hely10 Kaiserin Maria Theresias politisches Testam ent . (Hrsg. K allhrunnerBiener). Wien, 1052. 05., SO., 00. Horváth A i.: 355.
11 Vö. a G. jegyzettel!

24*
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zeihe került, sírva fakadt. Mikor pedig a nemesi felkelés trónját
megszilárdította, és teljes biztonságban érezhette magát — egy
őhozzá hasonlatosan makacs, rendi ellenállás után, a tisztelgő
látogatáson nála megjelenő 1751. évi országgyűlési küldöttség
előtt így nyilatkozott:
„Nagyobb bizalmat és készséget vártunk volna a szeretett, s
általunk mindig megkülönböztetett magva]* nemzettől, mellyel
anyai jóakaratunk számosabb bizonyítékait- éreztettük, mint a
többiekkel. Igyekezzetek tehát országgyűlési határozatainkat és a
reátok bízottakat végrehajtani és kiérdemelni; hogy előbbi kegyel
münk rátok ismét visszaszálljon.”12
Ez a hangnem saját korában természetes volt az abszolutizmus
országaiban. De ezt a rendek még saját, nemzeti királyaiktól is
nehezen tűrték. A nemesi kiváltságokhoz való ragaszkodás ugyan
hátramaradottságot jelentett a korabeli Európában, de az abszo
lút uralkodó feltétlen engedelmességet követelő, zsarnoki hangja
is kezdett már avultnak mutatkozni. Éppen ezekben az években
jelent meg Genfben a század egyik klasszikus állam bölcseleti el
méi kedőjének, Montesquieu-nek híres könyve A törvények szelleméről. Ebben így elmélkedik az alattvalók engedelmességéről:
„Az önkényuralmi államokban a kormányzat természete szélső
séges engedelmességet követel meg. . . Nincs semmi mérséklés,
módosítás, kiegyezés, határ, alkudozás, ellenvetés. . . Az emberek
osztályrésze itt, mint az állatoké: az ösztön, az engedelmeskedés,
a bfínhődés. Semmit nem használ, ha valaki ellenvetésként term é
szetes érzelmekre hivatkozik. . . A monarchikus és mérsékelt álla
mokban a hatalm at. . . korlátozza. . . a becsület. . . H abár az
engedelmeskedés módja különböző ebben a két kormányzatban, a
hatalom mindazáltal ugyanaz. . . A különbség mindössze az, hogy
a monarchiában a fejedelem világosfejű, és a miniszterek mérhetet
lenül ügyesebbek és gyakorlottabbak az ügyek intézésében, mint
az önkényuralmi államokban.”13
Ez az önmagára eszmélt, józan ráció szava, melyet nem köt
semmiféle előítélet, remélt haszon vagy félelem. Montesquieu
éles kritikája a kellő megvilágítás fényébe helyezi a Habsburgmonarchiát is. Egy másik munkájában Montesquieu arról elmél
kedik, hogy a XVIII. században már nem történhet meg olyan

“ Idézi H orváth M .: 309.
13
D e I’e sp rit des loiw I I I . 10. Genovo, 1749. I. 44 —40. M agyarul: M o n 
tesquieu: A tö rv én y ek szellem éről. B p., 1902. I. 150—151.
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barbárság, mikor egy idegen nép rákényszeríti akaratát a másik
ra.14 A Habsburg-birodalom élő cáfolata volt ennek az optimiz
musnak.
*
Ekkor már a Nagy Enciklopédia megindulása idején, nem Mon
tesquieu hangja jelenti az egyetlen kritikát Európában, és ez a
hang nem is a forradalmiak közül való. De egyike a legvilágosabban fogalmazóknak, aki átlát az abszolutizmus kendőzésein.
Mert olyan állambölcselőkben már a XVII. század óta nincs hiány,
akik minden racionális felismerés mellett is az önkényuralom jo
gosságát hirdetik. Még mindig Grotius a legnagyobb tekintély,
aki művét XIII. Lajos francia király abszolutista törekvéseinek
igazolására írta. Van olyan modern, hogy a politikai hatalom
eredetét tekintve már nem a középkori „isteni jog”-ra hivatkozik,
hanem a nej) elhatározásában látja a forrást. Csakhogy azt állítja,
maga a nép az, mely önként aláveti magát az uralkodó hatalmá
nak.15 Ezt a fajta jogfilozófiát a porosz udvarban Pufendorf foly
tatja. Mária Terézia udvari történetírója pedig, a titkos megbízá
sokban tevékeny Kollár Ádám, ugyancsak Grotiusra hivatkozva
igyekszik egy könyvében a magyarok feletti önkényuralom jogos
ságát igazolni.
Ez az a hírhedtté vált könyv, mely időzítve, az 17(54. évi országgyűlés idejére jelent meg, s mely az egyházi jogokról szól ugyan,
de a magyar nemesek adómentességére is történik benne célzás.16
Mint ismeretes, a rendek felháborodása eléri, hogy az uralkodónő
betiltja a könyv terjesztését, melyben többek között torzítva
beállított, történeti érvek azt próbálják igazolni, hogy a magyarok
Szent István óta feltétlen alávetettjei voltak királyaiknak, minden
alkotmányosság nélkül.
Kétségtelen, hogy az a fajta rendi állam, mely a magyar neme
sek elképzelése volt, a fejlődés korábbi fázisát képviselte a moder
nebb abszolút monarchiával szemben. De a Grotius-féle politikai
bölcselet s így Kollár elképzelései felett is elsuhanóban volt már
az idő. 1762-ben, közvetlenül Kollár könyvének megjelenése előtt
14 Reflexion» su r le M onaiehie universelle en E urope. E z az 1724 körül
írt. m űve kéziratban m ara d t, és csak 1879-ben jelent m eg először n y o m ta tá s
ban. M agyarul: M ontesquieu: E u ró p a egységéről. B p., 1943. 35.
15 Grotius, Hugo: De ju re belli o t pacis. Paris, 1625.
10 Kollár, Franciscus A dum us; De originibus e t usu perpetuo p o testatis
legislatoriac circa sacra a]H>stolicoriun regtun U ngariae libellus singularis.
Viennae, 1764. Vö. Dümmer lit: T örténet kut at ás és nyelvkérdés, i. m. és tu5:
K ollár Á dám problém ája (Válasz Sziklay Lászlónak). Filológiai Közlöny
1967. 4 4 2 -4 4 4 .
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Rousseau, a század legnagyobb hatású művében, a Társadalmi
Szerződésben így emlékezik meg Grotiugrói: „ ...X I I I . Lajosnak
akar udvarolni. . . s ezért semmitől sem riad vissza, hogy a népet
minden jogától megfossza, s e jogokat, minden leleményesség felhasználásával a királyra ruházza á t.”17
Szerényebb keretek között Kollár is ezt teszi. Hiába igyekszik
őrizni a látszatot, mintha csak a nemesek kiváltságai ellen volna
kifogása, és mintha az elnyomott jobbágyokat sajnálná. Legna
gyobb fájdalma az, hogy „a felséges korona jogai eltagadtatnak”,
és valójában azon háborodik fel, hogy a királynőnek „nincs elég
joga” az országban.
A ráció tehát kétélű fegyvernek mutatkozik. Lehet használni a
korlátlan hatalom ellen, de mellette is.
Az a hagyomány azonban és az az eszmevilág, mely Mária
Teréziának uralkodásában legszilárdabb támasza volt, nem az
udvaronc jellegű filozófia racionalista kísérleteiből származott.
Ha azt vizsgáljuk, miként vélekedett ő maga az uralkodásról, sa
ját kijelentéseire kell figyelnünk.
A királynő, aki magát a katolikus vallás erkölcsi alapjain álló
nak tartotta, a felvilágosodást „gonosz” dolognak ítélte, észjárá
sát „hamisnak” nevezte, kritikáját pedig „értelmetlennek”. Élete
vége felé, József fiával vitatkozó leveleiben fejti ki leginkább
véleményét. E levelekből tudjuk meg azt is, hogy felfogásában az
állam isteni intézmény és isteni akarat megnyilvánulása.
1777. szeptember 25-én az élete végéhez közeledő uralkodónő
ezeket írja Schönbrunnból fiának, II. József császárnak: „Nem
tartozunk számadással senkinek, csak annak, aki minket erre a
helyre helyezett népeit kormányozni, szent törvénye szerint, amit
nekünk becsben kell tartani, és megőrizni mindenkivel szemben.”18
Az uralkodó tehát „Istentől behelyezett fejedelem”, aki egyedül
csak az égnek felelős tetteiért, senki másnak nem. E gondolatvilág
többet árul el, mintha egyszerűen csak tipikusan középkorinak
neveznénk. A felvilágosult században, racionalista böleselő-epigonokkal és miniszter-udvaroncokkal körülvett császárné ugyanazt
17 Rousseau, Je a n Jacques: D u coiit rat social. II. 2. M agyurul M ik é Im re
ford. h. és é. n. 119.
18 M aria T heresia unci Jo sep h I I . Ih re C orrespondent, hrsg. A . A m e th :
W ien, 1867. I I . 162: „N ous n ’avons ix ren d re co m p te ix, personne q u ’ii célúi
qui nous a m is d an s c e tte place p o u r go u v ern er see peuples selon s a sain te
loi, quo nous devons c h érir e t so u te n ir c o n tre to n s .” E z t a g o n d o lato t ism étli
egy 1778. au gusztus 20-án k e lt levelében is: uo. W ien, 1868. III. 57. L.
m ég Dorschel, Gotthold: M uria T heresias S ta ats- und L ebensanschauung.
G otha, 1908. 42. stb .
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a kifejezést }iasználja levélében, mint amelyet a VII. században a
barbár, ázsiai puszták lovasnomád fejedelmei, a türk kagánok
használtak, kőbe vésett, önmagukat dicsőítő felirataikban: „Is
tentől behelyezett fejedelem. . . ”19
A kapcsolat természetesen nem közvetlen, s főként, nem
tudatos, de a hasonlóság tökéletes. Az eszmét ugyanis, mely a
középkorban az „istenkegvelmiség” tanában lelhető fel, a keresz
ténység is csak örökölte. Gyökerében még a kereszténység előtti,
pogány kor mágikus-szakrális királyeszméjéből származik, mely
nek korlátlan és felelősség nélküli vonásait a vele ellentétben álló
keresztény tanítás sem tudta megszüntetni. Sőt, éppen a fel
újított és kereszténnyé te tt római császáreszme volt az egyik fő
csatorna, mely a pogány gyökerű eszmét a kereszténységen át,
a felvilágosodás századáig közvetítette és konzerválta. Mária
Terézia, bár mint nő, sohasem tehette fejére a császári koronát,
egész valójában át volt hatva ettől a világuralmi szándékot rej
tegető ideától, melyet a pragmatica sanctio következéseképpen
neveltetése különösen táplált. Neki mint dinasztiája utolsó sarjá
nak különösen erősen kellett képviselnie ezt az eszmét, hogy
utódaira átszármaztathassa.
Semmi sem lehetett jobban ellentétes a racionalista felfogással,
mint a mitikus észjárás alapján álló császáreszme. A pogány kor
az uralkodó személyét „isteni”-nek tekintette, ami azt jelentette,
hogy alattvalóitól létmódjában is különböző, magasabb rendű
személyiségnek tartotta. Hatalma korlátlansága, felelősségnélküli
sége ebben a hitben gyökerezett. Mint isteni lény, senkinek nem
tartozott számadással. Hiába tanította később a kereszténység,
hogy ember és ember között nincs lényegi különbség, és minden
földi halandó csak isteni kegyelemből birtokolhat hatalmat, a
mágikus-szakrális pogány tekintélyelv a keresztény középkoron
át is utat talált, és a tudat alá réjtőzötten is érvényesült. A
kereszténnyé lett római császár ugyanúgy isteni helytartó kívánt
maradni a földön, mint a pogány korban. Az ókori Caesar egyúttal
a legfőbb papja is volt az államnak, és a keresztény középkoron
át is folyik a küzdelem a „Krisztus helytartója” címért a római
pápával, a kereszténység papi fejedelmével, az elsőségért. A
keresztény császár, bár használja a „Dei gratia” kifejezést, mely
eredetileg csak a püspök hatalmát illette, valójában nem az isteni
felelősséget érti ez alatt, hanem uralma teljes, pogány értelmű

*“ Vö. Thomsen, V.: Inscription de l’O rkhon déch iff réce. Mémoirce de lu
Sociotó Finno Ougrienne, V. Helsingfors, 189G.
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korlátlanságát.20 Hiába veszti ol közben jelentőségét a német —
római császárság, hiába szünetel sokáig a cím is, az uralkodás
nak ezt a pogány szakralitását az európai királyeszme is hor
dozza az egyes országokban. Mikor pedig a XV. század derekán
a Habsburgok ismét felújítják a császárságot, a korlátlan és
isteni magasságokba vágyó eszme reneszánsz, majd barokk lepel
alatt folytatja tovább az útját.
V. Károly birodalma még a világuralmi terveket is újra fel
idézi, de ennek bukása, majd a dinasztia spanyol ágának kihalása
éppen Mária Terézia apjában, VI. Károlyban kelti fel újra egy
nagy, európai birodalom kialakításának lehetőségét. S hiába
bukik meg ez a lehetőség is, az eszmevilág és a hozzáfűződő
szellem nem alszik ki. Tovább őrzik még a külsőségek is, elsősor
ban a bécsi udvar spanyol etikettje, mely ugyancsak az uralkodó
istenítésének gondolatát fejezte ki. Mária Terézia apjához a kihall
gatásra járulók még csaknem a szó szoros értelmében földön
csúszva közeledtek: meghatározott pillanatokban és távolságok
ban többször is térdre roskadva, míg végül megállhattak színe
előtt.21 Mint valóságos, „megszentelt személy”, külön asztalnál
étkezett, és bizonyos alkalmakkor még családtagjai sem voltak
méltók egy asztalhoz ülni vele.
Ebben az istenítő légkörben nőtt fel Mária Terézia is. Bár az
ő idejében a spanyol etikett már nem volt ennyire szigorú, saját
személyéről és hatalmáról az alattvalók fölött istenként rendel
kezni kívánó uralkodónő lényegében császár őseihez hasonlóan
gondolkodott. Szilárdan abban a hitben volt ő is, hogy ural
kodásának ez az eszméje a katolikus vallás tanításában gyökere
zik, mint ahogy e vallás külső szertartásai már régen megadták a
tekintélyű kereteket az uralkodásnak. A királynő annyira vallásos
volt, és ebben a tekintetben is annyira szerette elgondolásait
korlátlanul érvényesíteni, hogy első minisztere, Kaunitz kancellár
is jónak látta gyónócéduláit — iskolásgyermek módjára — be
mutatni előtte, csakhogy bizonyíthassa gyakorló vallásosságát.22
Ez a lelkiekre is kiterjedő ellenőrzés azonban nem akadályozta
az uralkodónőt abban, hogy — ha egyházi ügyeket és pápai
rendelkezéseket saját akaratával ütközőnek látott a politikában
20 Lousse, É m ile: A bsolutism us und G o ttcsg n ad en tu m . I n : Grundbegriff«?
d e r G eschichte. G ütersloh, 1964. 13. stb . Ew ig, E ugen: Zum c h ristlic h e n K ö 
nigsgedanken im F rü h m itte la lte r. I n : D as K ö n ig tu m . L in d au -K o n stan z,
1956. 9. stb . E zekről az összefüggésekről részletesebben D üm m erth Dezső: A
m a g y a r fejedelem ség keletkezése és eszm evilága. E K É v k ö n y v ei, V I. B p .,
1973. fő k é n t: 2 1 6 - 2 1 7 .
21 M arczali H enrik: M ária T erézia. B p., 1891. 8 - 9 . ,

22Uo.
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—ezeknek a rendelkezéseknek az útjába álljon, mintha önmagára
nézve nem tartaná kötelezőnek az egyház parancsait. Mindez az
istenkegvelmiségi eszme és talán még az Ottók császárságának
„Krisztus helytartó” ideájából származott át tudatába. De anél
kül, hogy elismerte volna, eiháríthatatlanul belejátszott saját
korának, a „gonosz felvilágosodás”-nak racionalizmusa is.
*
Vizsgáljuk most az önkényuralommal szemben álló oldalt: a
magyar nemesség gondolat- és érzésvilágát. A császáreszme korlát
lan hatalmat igénylő ideájával szemben ott álltak a magyar alatt
valók természetes érzelmei, melyek arra sarkalltak, hogy a köz
ponti kormányzás ürügyén egy idegen nép ne fossza meg őket
szabadságjogaik el tagadásán keresztül, puszta létezésüktől is.
Bár nagyon fontos, hogy ne tévesszük szem elől ennek az Euró
pában egyre korszerűtlenebbé váló nemességnek rendi törekvéseit,
melyek a jobbágyok kizsákmányolásán alapultak, őrizkednünk
kell attól is, hogy e társadalmi alapon túlságosan leegyszerűsítsük
a kérdést. Hiszen Kollár Ádára is ezzel akarta a figyelmet el
terelni a nemzet léte ellen irányuló támadásokról. A rendi tilta
kozások fő forrása nem pusztán az elmaradt gondolkodás volt.
Ha a nemesség lemond az ellenállásról, éppen a felvilágosult szá
zadban szolgáltat bizonyságot Rousseau és a társadalmi szerződés
modern gondolata ellen, mely azt nyilvánította ki, hogy egy nép
sohasem vetheti alá magát önként a zsarnokságnak vagy az ide
genek uralmának. A függetlenség védelme azokhoz az impulzu
sokhoz tartozott, melyeket Montesquieu az önkényuralom törek
véseivel szemben természeteseknek nevezett.23
Tény és való azonban, hogy ezek az érzelmek nem minden nép
történetében nyilvánultak meg azonos erővel, és figyelembe kell
vennünk a sajátos körülményeket is. Valaha, a XVI. század elején
az osztrák nemesség is megpróbált „régi jogaira és szabadságára”
hivatkozva a Habsburgok centralisztikus kormányzati törek
véseinek ellenállni.24 Nem sokkal később azonban mégis bele
törődtek, minden komoly ellenszegülés nélkül a változhatatlanba.
Ausztria azonban ezzel nem került idegen nép elnyomása alá.
A csehek alkotmányos törekvéseit is könnyű volt leszerelni az
1618. évi felkelés után. A német birodalomhoz való tartozás
23 Vö. 13. jegyzettel!
u Zeibig, H. J . : D er A usschuss-Landtag d er gesam ten österreichischen
Erblande zu Innsbruck, 1518. A rchiv fü r K unde österr. O eschichstquellen.
13. (1854.) 325. M ayer, F . M .: Der inneröslcrreichischo B auernkrieg des
Jah res 1515. A rchiv für österreichische G eschichte. 65. (1884.) 120 —121.
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ténye Csehország szám ára sem volt új: hiszen az egész közép
koron á t hűbérbirtoka volt a császári koronának, és a cseh királyi
cím is a császár adom ányából szárm azott. Az örökös tartom ányok
ban te h á t a H absburgok uralmával csak a korm ányzás szigorodott,
de a közjogi helyzet nem változott meg. Magyarországon azonban
ehhez képest gyökeres átalakulás tö rtén t.
Ez az ország, mely függetlenségét 1526-ig megőrizte, mindig
sikerrel védekezett a ném et birodalmi hűbérim törekvésekkel
szemben. De nehezen tű rte a m agyar rendiség még saját, nemzeti
királya, M átyás önkényes uralkodását is. Természetes, hogy a
H absburgokkal szemben, akik kezdettől nyílt alárendelő politikát
fejtettek ki, anélkül, hogy m eghódították volna az országot, az
ellenállás szelleme, a szabad és független m últra való emlékezés
sohasem aludt ki.
Minél inkább telt az idő a H absburgok elnyom atásában, annál
nagyobb fontosságra em elkedett az 1526 előtti, független korszak
emléke. S ez a múltszemlélet nem puszta képzelgés volt, hanem
reális, nagyon is valóságos, megélhetési, jövedelmi alappal bírt.
A birtokos nemesi osztály a földet, még az 1526 előtti ősöktől
örökölt jogon, nagy részében az ország egész területén tu lajd o n á
ban ta rto tta . Nem érdektelen szem elől nem téveszteni e nemesség
országos szám arányát sem, összehasonlítva más, európai országok
viszonyaival, mikor e kiváltságos osztályról beszélünk. Tény
ugyan," hogy e kiváltságosak csak kevesebb részét jelentették az
egész ország lakosságának, de távolról sem olyan arányban, mint
például Franciaországban, a polgári forradalom hazájában, ahol
csupán 180 em berre ju to tt egy nemes. Csehországban pedig éppen
csak 828 emberre. Ezzel szemben Magyarországon minden 21-ik
em ber nemes volt.25 E X IX . század eleji adatokból is sejthető,
hogy a m agyar „nemesi nemzet ” aránylag eléggé nagyszám ú
volt, és távolról sem alk o tta az országnak olyan szűk kisebbségét,
m int a polgári fejlődésben előhaladottabb állam okban.
Természetesen, ebben a szám ításban mindenki benne van, aki
nemességet m int rangot szerzett, akkor is, ha nem volt birtoka
hozzá. Tudjuk, hogy éppen a H absburg-uralom kezdetén, a XVI.
században kezdett elterjedni a puszta címereslevéllel, birtok nél
kül való nemesítés. T udjuk azt is, hogy ezen a módon a XVII.
században m ár jelentékeny paraszti tömegek em elkedtek a nemes
ség soraiba, főként az erdélyi fejedelmek adom ányai révén.26
Mikor a X V III. században, először III. K ároly, m ajd éppen Mária
25 Sza b ó lá tv á n : A jo b b á g y raeg n em csító so . T u r u l, 1941. 11 --2 1 .
26 U o.
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Terézia alatt megindul e nemesség számbavétele, igazolása, a
falvak paraszti és iparos sorban élő lakói között igen sok birtok
nélküli armalistát találunk. De azt is tudjuk, hogy a falvakban,
paraszti életformát élő nemesek között igen sok volt, akiknek
kiváltsága még az Árpád-korból eredt. Különösen a Dunántúlon
nagy számban laktak századok óta e faluszámra nemesített, egy
kori udvarnokok. Ezeknek jó részét még a török hódoltság is
kevéssé zavarta meg a folytonos egy helyben lakásban.
A birtokos középnemesség rétegét tekintve azonban e kisnemesek természetesen nem jöhetnek szóba. Ha ezt a megyei
életben és az országgyűléseken hangadó, iskolázottságban is elöl
járó, középrendiséget tekintjük, melyet igen nehéz mereven el
választani a főrendek kisebb birtokú, alsóbb rétegétől, jogosan
merülhetnek fel kételyek a folytonosság kérdésében. Lehetséges-e,
hogy ez a XVIII. századi, országgyűlési követeket és szónokokat,
megyei tisztviselőket és főbb államhivatalnokokat adó nemesség,
alkotóelemeiben és vérségében leszármazottja volt az 1526 előtti
ősöknek, akiknek régi jogaikra és kiváltságaira minduntalan
hivatkoztak? Nem kell-e azzal számolnunk, mint legutóbb egy
felszólalásban el is hangzott, hogy a XV3U. század nemessége már
egv teljesen „átgyúrt” társadalmi képződmény volt?27 Hiszen a
török harcok végváraiban is ezek pusztultak legjobban, a kuruc—
labanc harcok is sok családot érintettek, Lipót kormányrendszere
pedig a XVII. század végén valóságos hajtóvadászatot tartott a
zömében protestáns köznemesség ellen, ahol lehetett, birtokaikat
elkobozva. De a XVIII. század első felében, egészen 1741-ig,
ugyanilyen céllal működött a hírhedt újszerzeményi bizottság is.
A folytonosság nehéz kérdésére teljes és alapos választ csak
akkor remélhetnénk, ha megtörtént volna a történelmi Magyarország területén élő, összes birtokos családok számbavétele, annak
kiderítésével együtt, hogy birtoklási joguk mikor és milyen módon
vette kezdetét. Ilyen választ azonban a birtokösszeírások adatai
nak begyűjtésén túl, csak az egyes családi levéltárak tüzetes át
nézése útján remélhetnénk. Addig is azonban, míg a jövőben ez
megtörténhet, saját kísérletünk eredményeire kell hivatkoznunk,
mely, mint az ország közepéről való, kiragadott példát, PestPilis-Solt vármegye földesúri családainak és birtoklási joguknak
folytonosságát érintette. Ez a megye azért is kiválóan alkalmas
a kísérleti vizsgálódásra, mert a XVIII. század kibontakozó,
rendi ellenállásában vezető szerepet kap, s mivel éppen egyike volt
a török által legjobban elpusztított területeknek. Ezenfelül
27 Vö. 2. tsz. j.
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menekült tisztikara révén a XVII. századtól szoros kapcsolatba
került a szomszédos vármegyék birtokos családjaival is, szerepét
országos tükörben láttatva.
Történetírásunkban, a családnevek szerint számba vett, egyes
megyei monográfiák adatai alapján általában az a vélemény
alakult ki, hogy a középkor Mohács előtti, régi birtokos családjai
nyomtalanul eltűntek, s újaknak adták át a helyüket. Ha a fiági
leszármazást tekintjük, az öröklődő családnév alapján, ez a követ
keztetés nagy részben helytálló is. Vizsgálódásaink azonban csak
akkor tárják fel az igazi valóságot, ha nemcsak a fiági, hanem a
leányági leszármazást is kutatjuk. Ez azt jelenti, hogy az egyes
családok izolált történetének kutatása helyett a famíliák történe
tét kell először számba vennünk mint nagyobb egységet, mint a
társadalmat összekapcsoló, legszilárdabb alkotóelemet, mely a
birtokjog folytonosságát örökítette.
A família a régi magyar joggyakorlatban nem más, mint a
birtokjogot megszerző, közös őstől mindkét nembeli ágon le
származó, örökös családok összessége. Ezen az alapon vizsgálódva
úgy találtuk, hogy az új néven feltűnő birtokos családok túl
nyomó része a XVIII. század első felében is úgy jutott földesúri
jogához, hogy beházasodott valamelyik Mohács előtti, de leg
alábbis XVI —XVII. századi jogú famíliába. Hiába volt tehát
„homo novus” a beházasodó maga, összes utódai már a família
vér szerinti leszármazó jaként tagjai lettek annak a nagy, társa
dalmi szövevénynek, melyet a rokonság szálai többszörösen is
egymásba kapcsoltak. Ezek a famíliák és családok, ősi földjükről
elűzve is számon tartották birtokaikat, annak földesúri jogát (sok
esetben még jobbágyi adóját is), és a visszafoglalás után oda ha
nem is fiági, de legalább leányági utódaikban visszatértek.
Pest megye és környékének példája azt bizonyítja, hogy a
birtokjog őrzésének ezen a szívósságán még a neoacquistica com
missio birtokelidegenítő intézménye sem tudott lényegesen vál
toztatni. A birtokaikból kisemmizett régi családok ugyanis nem
mindig adják gyökeresen idegeneknek át a földet, hanem igen
sokszor a família egv másik, szerencsésebb, tehetősebb tagjának.
Való, hogy még olyan mohó, új birtokszerző „homo novus” is,
mint amilyen Grassalkovich Antal kamaraelnök volt, és aki
koldusdiákként kezdte, anyai ágon ugyancsak vérségi kötelékkel
kapcsolódott az egyik, még Mohács előtti jogú Pest megyei
famíliához.28 Hozzávetőleges statisztika szerint 1740 körül 100
28 A nyja E gresdy lány volt, s c réven a D ubraviczky fam íliához ta rto z o tt,
m ely I I. Lajostól n y e rte P e st megyei b irto k á t. Grassalkovich azonban
b irto k o t ezen a jogcímen nem örökölt.
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földesúri családja van Pest megyének. Ezekből 58 hivatkozhat
még 1520 előtti birtok jogra: 19 fiági, a többi leányági leszármazás
útján. A fennmaradó 42 család is néhány kivétellel 1686 előtt
szerezte földesúri jogait, illetve más megyében régi birtokos lévén,
csere vagy vásárlás útján jutott Pest megyei földjéhez.20
Ez azt jelenti, hogy Mária Terézia korában Pest megyét, az
országnak a török által egyik legjobban elpusztított részét, a
századok minden viszontagsága, török és német irtó hadjáratok és
vagyonelkobzások ellenére, több mint felerészben olyan családok
birtokolták, melyek földjükhöz való jogukat nem a Habsburgok
tól, hanem valamelyik 1526 előtt uralkodó királytól szerezték.
Gyanítható, hogy ez az arány a török által meg nem szállt felvidéki
és nyugat-dunátúli megyékben még magasabb.
A vérségi kapcsolatokon és a birtokjogon alapuló famíliák tehát
a nemesi nemzetet szilárdan összetartották a hódoltság válságos
századaiban is. Felszálló és lesüllyedő ágai útján állandóan moz
gásban volt ugyan, de törzsöké, mely a földet birtokolta, válto
zatlanul ugyanaz a nemesség maradt, mely még az ország függet
len korszakában, Mohács előtt bontakozott ki.
Ebben csak megerősödhetünk, ha a kutatásokat a birtokjogot
adó famíliákon túl, az atyafiságok láncolatára is kiterjesztjük.
Ezekben a vizsgálódásokban már látjuk, miként hálózzák be a
XIII., XIV. és XV. század kis- és nagybirtokos utódainak famíliái
az egész országot, a birtokos nemesi osztály tagjainak képviseleté
ben. E néhány família XVII —XVIII. századi utódai között ott
találjuk jóformán a politikai és az irodalmi élet minden számot
tevő személyiségét.
Bizonyságul vegyük sorra a XVIII. század nemesi társadalmá
nak néhány jellegzetes alkotóelemét, néhány Mohács előtti eredetű
nagy famíliáját. Ezeknek jellegzetessége az, hogy felemelkedő és
leszálló ágaikban egyképpen átszövik a nemesség nagyúri és köz
nemesi osztályát, de még a paraszti életformához közel eső kisnemcxsek egv részét is.
Ilyen volt elsősorban a Bozgónyi család leányági utódainak
helyzete. Ez a család, mely egyik tagjában már a XIII. század
végén a zászlósurak közé emelkedett, leányágon ettől az időtől
kezdve képviselve volt a Pest megyei Tápióbicske egyszerű köz-28
28 Post megyei l t . : Birtokösszeírások, taksakivotési jegyzékek: 1668,
1690, 1728, 1733, 1760. OSZK kézirattára: Nagr/ Irvin: Családtörténeti
jegyzetek (birtokperekből másolt genealógiák kéziratos gyűjtem énye, a
leányági örököstik feltüntetésével is), 1—V l. köt. R áday G yűjtem ény: a
birtokiratok genealógiai táblái, ugyancsak a leányági öröklések feltüntetésé*
vei.
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nemeseinek, a Bicskey családnak leszármazóiban.30 A Bicskeyek
különben fiágon sem haltak ki, mint egykori királyi serviensek,
szilárdan őrizték földjüket, mely a többi, hozzájuk hasonló csalá
déval együtt a XIII. század végén alakult á t nemesi birtokká.
E Bicskeyek története szorosan összefonódik az Jrsay családéval,
valamint a királyi várnépekből alakult többi nemzetségével.
A török bódítás alatt is megtartják földjeik birtoklási jogát.
Részben városba (Nagykőrös) költöznek, részben a Felvidékre
menekülnek, de 1G8G után visszatérnek. Sokan új, leányágon
szerzett jogon, de a Bicskeyek és rokon lcszármazóik az ősi, XIII.
századi, még az Árpádoktól szerzett nemesség jogán. E Rozgonvileányutódok között a XVIII. században már olyan paraszti élet
formát élő kisnemesek is vannak, akik nem tudnak sem írni, sem
olvasni. Földjeiket sokszor apró telkekre hasadozottan is, de meg
tartják. A szerencsésebb többség azonban az átlag köznemesi
nívón marad.
Maga a Rozgonyi család fiágon 1523-ban kihalt. Ekkor azonban
már másfél százados nagybirtokosi, zászlósúri múlt állt mögöt
tük.31 Azok a famíliák, melyek a fiág kihalása után viszik tovább
a család emlékét és birtokait, először ugyancsak a nagy vagyonú
arisztokrácia képviselői. A Kanizsai főág ezek közt az első, mely
Rozgonvi János országbíró (1438—1472) utódait jelentette. Az ő
Klára leányával, Kanizsai Györgynével a Rozgonyiak dunántúli
birtokai harmadízen Nádasdy Tamásné Kanizsai Orsolya kezére
kerülnek, és alapjává lesznek a hatalmas Nádasdy-vagyonnak.
Az országbíró öccsétől, Rozgonyi Oszvald székely ispántól
származik a Gyulaffy főág. Unokája, Dorottya ugyanis R átóti
Gyulaffy Istvánhoz ment nőül, s ennek ivadékaiban a leszármazók
két oldalágra szakadnak. Az elsőből származnak a XVII. század
„kuruc főnemesei”, mint a Thökölyek és Wesselényiik, a későbbi
évszázad során Wesselényi Miklós, a reformpolitikus. Olyan híres
ség is származik ebből az ágból, mint a hamispénz-verésért és
fekete mágiáért kivégzett JAszli László költő és várúr. De a
XVIII. században fejedelmi gazdagságra emelkedő Esterházyak
őseit is megtaláljuk itt.32 A másik oldalág viszont köznemesi sorba
süllyed. Kinizsi Pálnak, a vázsonvkői vár urának rokonaival
házasodnak össze. Ezen a módon tehát, Rozgonyi-vagyont nem
örökölve, a Kinizsi-vagyon örököseivé válnak. A vázsonykői ura30E z az eddig ism eretlen genealógiai összefüggés k id e rü l: P o st in . It.
N em esi ira to k , R . 18.
31 Keresztes K á lm á n : A R ozgonyiak. T u ru l 1926. 19.
3- N a g y Ivá n i. jegyzetei, IV . 16.

382

dal ni a< azonban a XVII. század derekán ezek a befolyás nélkül
maradó köznemesek végképp elvesztik. Zichy István, a kamaraelnök új királyi, Habsburg-adomány jogcímén elveszi tőlük
Mátyás király egykori adományát, s még örülniük kell, hogy
Zichy néhány forint „végkielégítést” fizet nekik, olcsón szaba
dulva tőlük.33*Ezek a Kinizsi rokonsággal keveredett köznemesi
Rozgonyi-leszármazottak ezután már csak a vázsonykői ura
dalom egykori, Pest megyei részbirtokain húzódhatnak meg.
Abony, Tószeg és Kécske falvakban élnek, a XVIU. század végére
néhánvan már egészen elszegényedve, kisnemcsként vagy birtok
eladásra is kényszerülve. A három falu azonban éppúgy megmarad
a legújabb időkig a leszámlázok kezén, mint a ßicskeyck eseté
ben.:M
Legnagyobb jelentőségre azonban a Rozgonyi-utódok az utolsó
férfi ivadéknak, az 1523-ban meghalt Rozgonyi Istvánnak nőági
leszármazottai ban: famíliájában emelkedtek. Ez a Báthori főág,
mivel Rozgonyi Kata férje Ecsedi Báthori András (1 4 9 0 — 1534)
országbíró volt. Az a főúr, aki II. Lajos királynak adott szeren
csétlen tanácsával tulajdonképpen eldöntötte az egész mohácsi
ütközet sorsát, mikor a cselből visszavonuló janicsárok meg
támadását ajánlotta.3’ A két nagy vagyonú család, a Rozgonyiak
és a Báthoriak már 15,19-ben örökösödési szerződést kötöttek
egymással.3,6 Itt öröklődtek a nógrádi és Pest megyei birtokok,
melyeknek központjává a XVI. században a Báthoriak saját
családi várukat, Bujakot tették meg, kialakítva a bujáki uradal
mat. A família tagjai a következő nemzedékekben itt is megosz
lottak főnemesek és köznemesek között. De az örökösök közt
szereplő nádor, Esterházy Miklós, aki felesége, Nyári/ Krisztina
jogán jutott az uradalomhoz, itt is, mint más, hasonló esetben is,
gondoskodott a birtoktest épségéről és saját családja kizárólagos
tulajdonjogáról. Ezt az uradalmat ugyan zálogban átengedte
becsének, Esterházy Pálnak, a család zólyomi ága fejének, de a
XVIII. században a nádor egyenes utódai, a hercegi ág visszavál
totta. E visszaváltás egyúttal a Habsburg birtokelidegenítő
politika elhárítása volt, de gyakorlatilag annyit jelentett, hogy
a hercegi ágnak, először Pál nádornak, majd utódainak 1711 — 1744
között, az udvari kamarának fizetett összegekkel, meg kellett
33 Taüccsícs Pál: Kinizsin« M agyar Benigna örökösei. T urul 1934. 66 —75.
31 Rest megyei li. birtok összeírások ad atai, összevetve N a g y Irá n i. és a
R áday g yűjt, genealógiai tábláival.
'• Wcrlncr Star: A B áthoriak családi történetéhez. T urul 1900. 6 —28.
3,1 Pártjai Szabó László: Rest m egye történetének okleveles emlékei. B p.,
1938. 355 —356.
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újra vásárolnia örökölt birtokát. A bécsi udvarnak kitűnő ürügyet
jelentett ugyanis az elkobzásra a zólyomi ágból való Esterházy
István, Rákóczi tábornokának kuruc szereplése. Pál nádor összes
aulikus érdemeire és tekintélyes pénzekre is szükség volt a kiegyezkedésre a kamarával, és az új, osztrák részbirtokosokkal,
Salm herceggel és Starhemberg gróffal. Végül is az Esterházyak
győztek, Rozgonyi és Báthori jogon. A família köznemesi sorba
süllyedő, szegény ágával, Nyáry Krisztina unokatestvéreivel, a
C s e b i l e s z á r m a z o t t a k k a l ők sem sokat törődtek. Tiltakozá
suknak azonban nyomai vannak a család birtok iratai között.
Ügyüket Ráday Pál, a költő és nógrádi alispán képviselte.37
Ebből a „kisemmizett” köznemesi Báthori oldalágból származott
különben a magyar irodalmi megújulás elindítója, Bessenyei
György.3839
De a Rozgonviaknál is régibb, még honfoglalás korabeli birtoko
kon ülő família volt a Rosd nemzetségből eredő Tahy család.
Ezek a X IV —XVI. században ugyancsak a főrendek közé
számítanak, ősi birtokuk, a mai Szentendrei-sziget és környéke
felvidéki, dunántúli és horvát —szlavón birtokokkal is gyarapo
dott.30 A család jelentősége a török foglalással elenyészett. Nőágon
azonban számos középbirtokos, sőt, később főrangúvá lett család
nak őse lett, az Enyingi Török família közvetítésével. E famíliának
volt tagja, Balassi Bálint, a költő, és ide házasodott be Dobó
István egri várkapitány is a XVI. században. A XVIII. században
élő ivadékok a Bossányi, Szemere, Fáy családokban folytatódtak.
Innét származott Orczy Lőrinc báró, a patriarchális „nemesi egy
szerűség” eszméjének költője is.40 A Tahy családra jellemző, hogy
a török időkben nem halt ki fiágon, de birtokai mégis jórészt
nőági leszármazottakra maradtak. Az Orssiek—Jankovich család
közvetítésével dunántúli, somogyi birtokosok származtak innét.41
A Buda környéki birtokok pedig a XVII. században Esterházy
Miklós családjához kerülnek, egy Illésházy réven való sógorságra
hivatkozva. A nádor ugyanis azt állítja, hogy a Tahy család fiágon
kihalt. Pedig nem így történt: a fiági utódok szerényen, köznemesi
sorban Abaúj megyébe húzódva éltek, s ugyanúgy nem vehették
fel a versenyt az Esterházyak kai, mint más famíliák elszegényedő,
37 Orsz. L t . : Az E s te rh á z y család hercegi ág án ak lev é ltá ra. P 108. Rop.
2 5 /A : 181. csom ó: a b u já k i u radalom ira ta i, fasc. A. n r. 62., 65.
38 V ö. Petrovay György: Az Ilosvay család leszárm azása. T u ru l 1896. 108.
39 T a h y Istv á n : A T o h y a k és a velük rokon családok. B p., 1904.
10 Vö. a 29. jeg y zetb en id é z e tt forrásokkal!
41 Vasdém jey Im re: ő s i b irto k o k és birtokosok Som ogy várm egyében.
B p ., 1921.
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köznemesi ágai sem.42 A XVIII. században a Tahyak egykori
birtokain a zólyomi Esterházyak és egv ügyes, XVII. századi
ügyvédnek, a velük kapcsolatban álló Budai ( Bolgár) Bornemissza.
Pálnak ivadékai, a Wattayak osztoznak.43 A Wattayak pedig a
XVIli. században az erdélyi Teleki grófok egyik ága számára
teszik lehetővé örökség jogán a Budapest környéki birtoklást.
A harmadik hatalmas, főúri eredetű atyafiságot a Gut-Keled
nemzetségből származó Ráskai Balázs tárnokmester (11517)
utódai alkotják. A Gersei Petheő-főág itt is a Dunántúlra visz, és
minden későbbi jelentős birtokos családot magába fogad. Ide
házasodik a Viczay, Telekesi Török, Rátky, Chernél család, az
Esterházyak cseszneki ága, továbbá épp a XVIII. század elején,
hatalmas vagyona gyarapodását elindítva, Festet ich Kristóf,
Keszthely és tágabb környékének birtokosa. Ebből a főágból
születik Berzsenyi Dániel és Széchenyi István.44 Az atyafiság
Bodó-főága viszont felvidéki, alföldi és tiszántúli birtokokkal a
hatalmas vagyonú Bosnyák família ősévé lesz. Innét származik,
báró Bosnyák Tamás füleki főkapitány (1580—1634) híres és
ügyes vagyonszerző tevékenysége által gyarapítva a XVII.
századi Balassák, Koháryak és Károlyiak vagyona. A költő
Koháry István és a szatmári békét létrehozó Károlyi Sándor
családjai. Ide kapcsolódnak be a XVIII. században a Grassalkovichok is, XIX. századi ivadékuk pedig Eötvös József. A Bos
nyák família a XVIII. század végére már csaknem 200 ivadékot
számlál, akik mind szilárdan tartják újabb és újabb osztályok után
is még tekintélyes örökségüket, időnként családi gyűléseket tartva.45
Ha a nagybirtokos famíliákban a földhöz való jog ilyen szívósan
fenn tudta tartani magát, vizsgáljunk meg néhány köznemesi,
közép- és kisbirtokú famíliát, ahol sohasem alakultak ki nagy
birtoktestek.
42 Tahy István: I. m. 168.
43 Az egykori Pilis megyéhez tarto zó T ohy-birtokok m egszerzésének a d a 
ta it érdekesen egészítik ki a zólyomi E sterházy P á l br. érsekújvári tábornok
( t i 645), Miklós nádor öccsénck megjegyzései birtokszerzéseiről, végrendele
tében Többek közt ezt írja : „Az mi egyéb puszták ném ely donatióim ban
nevezetben vadnak, és az Tostam ontom om ban nem nevezvén, azok im m ár
nem enyémek, hanem k ik et B udai P á ln ak (a peres ügyvéd W attay-ős), ki
ket m ásoknak adtam , vagy engedtem közülök, s nem is szükség az okokat
keresniük az én m aradékim nak. . . ” In stru ctio pro haeredibus meis super
defensione bonorum m eorum , 1639. nov. 1. Orsz. L t . : Az E sterh á zy család
zólyomi ágának levéltára, P 1290. 13. csomó.
K
44 Vö. 29. jegyzettel!
/
45 Orsz. L t .: Ä gr. K árolyi család lev é ltá ráb a n : A B osnyák család levél
tára. (Genealógiai táblák, birtokiratok.)
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1526-ban, a mohácsi síkon esik el sok ezer társával többek
között a Hunt-Paznan nemzetségből eredő Kővári Pál, Hont vár
megye alispánja. Családja soha nem emelkedett a főrangúak közé,
de kiterjedt birtokokat m ondhatott magáénak Hont, Nógrád és
Békés megyében. Leánya Palásthy Jánoshoz ment nőül, és ezen az
úton ősévé lesz a XVIII. század csaknem valamennyi, felvidéki
birtokos családjának.40
Egy másik példa: 1522-ben II. Lajos király a horvát eredetű
Dubraviczky Márk királyi kamarásnak Pest megyében birtokokat
adományoz. Ezek mindvégig megmaradnak a família kezén, bár
a fiág saját részét zálogba adja. Mária Terézia idején a fiág vissza
váltja a zálogot, és 150 év után visszatérve a megyébe, annak a
reformkorban jelentős szereplője lesz. A XVIII. század közéletének
szereplői közül innét ered égy-egy női ágon Grassalkovich Antal,
Ráday Pál és Gedeon, valamint Kölcsey Ferenc.4647 A Rádayak Pestmegyei birtokjoga különben Fáy nőági jogon ered, ez pedig a
Tilthay család révén XIV. századi birtokjogú Pest megyei családok
ra, a Péczeliekre, Gombaiakul és Gyömreiekre vezethető vissza.
A visszaszorított „szegény rokonság” példáival azonban még itt
is találkozhatunk. A XVIII. század elején a Rádayak ugyanúgy
szorítják háttérbe a birtoklás jogában a velük egyképpen osztá
lyos Hu havakat, m int azt az Esterházyak is tet ték szegény roko
naikkal.48
De minél mélyebbre és mélyebbre szállunk a nemesség rétegei
ben, minél kisebb a birtok, annál szívósabbnak és folytonosabbnak
mutatkozik a birtokjog, a föld őrzése. így őrzi például a XIX.
századig megyei szerepet sem vivő Földvári) család a XIV. századi
Tététleniek birtokjogát.49 De leginkább ilyenek országszerte az
Árpád-kori eredetű kisnemesek, a már em lített királyi servicnsek
utódai.
Az Inárcsi Farkas család például, nem egyedül, azt a megoldást
választja, hogy nem menekül a török elől. Pest megyei birtokáról
beköltözik a nagyobb biztonságot adó, de ugyancsak hódoltsági
Nagykőrös városba. Saját földjén gazdálkodik tovább úgy, hogy
adót fizet utána a töröknek.50
46 R eiszig K de: A K ő v á ria k . T u ru l 1909. 160—172. N edeczky Gáspár: A
N edeczky család. B p ., 1891. A K u b in y i család kővári á g á n ak levéltára.
Örs/.. L t . : P 443. 4. csom ó, n r . 2. L eszárm azási táb lá k .
47 B enkó Im re : A D u b ra v ic z k y család tö rté n e te . T u ru l 1914. 70., 93. Yö.
N a y y Iv á n je g y ze te i, R ád ay -g en ealó g iák . Vö. 29. jegyzettel!
** R á d a y G y ű jt.: b irto k -ira to k .
A'J P e s t m egyei l t . : A F ö ld v á ry n em zetség lev é ltá ra. Vecse, 2. fasc. 220. nr.
M B á n fa i Szabó TÁ: P e s t m egyei oki. F ü g g elék : A z In árc si F a rk as, Az
írsai Trsay és a Pilisi Szil assy családok tö rté n e te .
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A mezővárosokba való költözés azonban újabb veszéllyel járt e
kisebb nemességre nézve: a hódoltság ideje alatt elvesztette ha
gyományos életformáját, és a gyakorlatban gazdálkodó paraszttá
alakult át. Ebből később, a XVI11. században sem volt egyszerű
a szabadulás. A mezővárosok polgárai közül ugyanis éppen a
XVII. században már tömegesen szereznek nemességet gazdag, a
földesúrnak pénzt fizető parasztok, s ugyanígy a falvak tehető
sei)!) jobbágyai is. Ez a fajta nemesség azonban még a XVIII.
század folyamán is élesen elkülönül a birtokos nemesség hagyo
mányaitól, életformája miatt. A paraszt-nemesek újdonsült armalistái ugyanis többnyire azzal a kikötéssel kapják a nemesítést,
hogy továbbra is helyükön maradnak. Ezért éppen a lényegben:
a föld szabad és korlátlan birtoklásában nem hasonlíthatnak a
köznemesi törzsökre, a régi famíliákra, melyekkel így nem is
házasodnak össze. Ugyanilyen izoláltan maradnak a Mária
Terézia-kori nemesítések patrícius polgárai, kereskedői, iparosai a
maguk városában, akik a nemeslevél birtokában is tovább űzik
a kereskedelmet és az ipart. A puszta címereslevél senkit sem
alakít át „nemessé”, csak a szívósnak bizonyuló, ősi életforma
vagy a személyes alkalmasság és ügyesség, mely egy-egy új fel
emelkedőnek lehetővé teszi a régi famíliákba való beházasodást
Ennek a birtokain ülő s annak tulajdonát szilárdan őrző és.
nem pusztán armalista nemességnek lehetett csak birtokában
társadalmi létének lényege, a szabadság. Ez a gazdálkodás mód
jától a gondolkodás és életérzés módjáig, az eszmék világáig
jellegzetesen nyilvánult meg, testet öltve a törvények szellemében
és az ősök történetét őrző krónikákban. Láttuk ugyan, hogy az
elnyomók és elnyomottak kegyetlen törvényszerűsége e nemes
ségen, sőt, egyetlen famílián belül is milyen könyörtelenül érvé
nyesült, mikor a gazdagabb kisemmizte a szegényebbet, a hatal
masabb nemes el tudta űzni birtokáról a vele egy vérből származó
kat is. A törvények és a krónikák „egy és ugyanazon nemességről”
és ősi szabadságról, még honfoglalás előtti, mindenkor való függet
lenségről beszélő tartalma azonban mélyen áthatotta azokat, akik,
akár csak egy parányi telken is, de meg tudták őrizni szerény
körükben is a szolgaságtól való mentességet és a szabad rendel
kezés jogát.
Kétségtelen, hogy a régi törvényeket éppen a Mohács előtti
években összefoglaló Werbőczi Tripartitumn nem csupán mint a
jobbágyok elnyomásának alapokmánya volt nagy hatású, hanem
azért is, mivel elfogult szemlélete mellett egyúttal a nemzeti
függetlenség történeti jogokból való értelmezéséhez is egyengette
tovább az utat. A pozitív és negatív vonatkozások szétbogozha25*
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tatlanul fonódtak egybe a történelem folyamán. Werbőczi István
az alföldi Tetétlen puszta birtokát átörökítő, egyenes őse volt a
jobbágyokat is zászlaja alá gyűjtő, szabadságért harcoló fejedelem
nek, Rákóczi Ferencnek. Werbőczi törvénykönyvének hagyomá
nyos, „történeti” része viszont a szintén köznemes Turóczi János
történetíró XV. századi krónikájából származik, Mátyás király ítélőmestérétől, akinek ivadékai, m intáz alábbi tábla m utatja, szöve
vényes módon terjedtek el köznemesi és főrangú famíliákban egya
ránt. Turóczi a nemesi eszme képviseletében Werbőczi előképe volt,
Turóczié pedig a X III. századi Kézai Simon.
Még ezeknek a vázlatos adatoknak ismeretéből is kitűnik, hogy
a famíliáknak ezzel az évszázados, szétszakíthatatlan szövevényé
vel a bécsi udvar végső soron tehetetlennek bizonyult. Sok családot
tönkretett, elpusztított, kiirtott ugyan, sok család pusztult cl a
XVI —XVII. század szüntelen harcaiban is, de a famíliák ágain
a lemetszett tagok helyébe újak és újak csatlakoztak a törzshöz,
a homo novusok által kétségtelen frissítve is ezt. Az új tagok
azonban mindenben idomultak a vagyont és a hagyományt adó
törzshöz, átvéve a földdarabbal együtt az érzésvilágot, a gondol
kodásmódot és az ősöktől örökölt emlékezéseket is, a régi szoká
sok és kiváltságok megbecsülésével együtt, az örökölt földbirtok
révén behálózva egész Magyarországot.

Míg tehát Mária Terézia eszmevilágát őseinek császári koronája
alakította ki, az alája tartozó országok birtoklásával, a magyar
nemesség eszmevilága ugyancsak a föld birtoklásának jogaival
kapcsolatban alakult ki.
De a múltszemléletnek ez a fajtája nem elvont teóriákból,
filozófiai elmélkedésekből származott, hanem az élményszerűség
egyszerű és közvetlen erejével járta át mindazokat, akiknek élete
hosszú nemzedékek során át azonos helyen pergett le. A családban
öröklődő ingóságok, bútorok, fegyverek, ruhák mellett maga az
ingatlan: az ősi lakóház, a föld és a környező táj állandósága a
tradíció megtartására való hajlamot növelték. Egy-egy ősrégi
fához, dombhoz vagy határkőhöz olykor különleges emlékek
fűződtek, életszerű kapcsolatot jelentve a múlttal, melynek való
ságát hiteles forrásként egészítették ki a családi levéltár iratai.
De ez a tárgyakhoz fűződő, a kézzel fogható valósághoz tapadó
történetiség nem csupán a nívóját folytonosan őrző nemesi tö r
zsök számára volt jelentős, hanem azoknak a családoknak szamára
is, melyek a süllyedés, a feledés útján voltak, az elnyomottak, a
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kiváltság nélküliek tömegébe kerülve. Egy régi kút például, Kunszentmiklós és Szalkszentmárton között, őrizte meg a jobbágysorba süllyedt Demők család nemességének emlékét, végig, a
török időkön át. E kutat még a XVIII. században is a családról
nevezték, s mikor egy határjáró alispán meglátta, bizonyítéknak
találta arra nézve, hogy a családnak o tt valaha földje is volt.
A kutat különben nem csináltatta volna.52 így igazolják 1753-ban
a családtagok újra nemességüket, természetesen másfajta tanúvallomásokat is figyelembe véve.
A süllyedés, a szegénysor» nem kerüli el a legrégibb famíliák
tagjait sem természetesen. Vannak adatok, melyek arról beszél
nek, hogy egyesek még ősi, nemesi földjükön gazdálkodva is
nyomorultabb sorsra jutottak, mint egy szabad földdel nem ren
delkező jobbágy. Az előbbiekben említett, a Hunt-Paznan nemzet
ségből eredő Kővári família egy tagja például, Rákóczy Gábor,
már 1763-ban olyan szegénységre jut, hogy felkelti a vármegye
figyelmét. (Ez a Hont megyei Rákóczról eredő család egyébként
nem azonos a fejedelmi, Felsővadászról nevezett Rákóczi család
dal, de hasonló régiségű, már a XIV. században adományos
család.) Az említett Kákóczy Gábor a Pest megyei Zsidón (mai
nevén: Vácegres) gazdálkodott nemesi földjén, és bár a vármegye
figyelmét felkeltette szegénysége, úgy látszik, segítséget mégsem
kapott. 1773. június 11-én ugyanis a vármegye jobbágy tanúkat
hallgat ki a községből.53 Az iránt vallatja őket, hogy a tíz évvel
korábban szegénységéről bizonyságlevelet kapott nemesember azóta milyen sorsban él? A tanúk azután elmondják, hogy sorsa
azóta tovább romlott, mert húgával is osztozkodnia kellett föld
jén. A vejével együtt művel egy darab földet, egy kis szőlője is
van, de minden más vagyona ezen kívül csak egy pár ökör.
„Háza nintsen — hangzik a vallomás —, hanem a szérűs kertiben
egy pelyva tartó gunyhóban kénteleníttetik tartózkodni. ” Egy
másik tanú azt is hozzá tette, hogy a vejétől hallotta: „néha az
ínség miatt harmad napig sem lát egy darab kenyeret.” A földhöz
való szívós ragaszkodás, a szegény, de szabad állapot lel nem
adása azonban ivadékaiban újra felemeli e családot. Az éhező
Kákóczy Gábornak, akinek nagynénjét különben a Podmaniczky
család egy tagja vette nőül, dédunokája táblabíró, ennek unokája
pedig Rákóczy János, Pest megyei főjegyző.54 Az a bujdosó,
52 P e s t m egyei lt. N em esi ira to k . D 5.
53 TJo. R . 6.
*4 N a g y Iv á n : M agyarország családai. P e s t 1867—66. A K ővári fam íliából
való leszám lázást 1.: a K ub in y i család kővári ág án ak levéltára, vö. 40. je g y 
zettel!
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szabadságharcos, akinek rejtegetéséért később Madách Im rét az
osztrákok börtönbe vetik.
tD e hael is tekintünk a végletektől, a középbirtokos nemesség
életmódjáról való adatok még magasabb életnívó esetén is puritán
egyszerűségről vallanak. A X V III. század elején Pest városában
lakó szolgabírák, megyei biztosok lakásberendezéséről, használati
tárgyairól való hagyatéki leltárak fényűzés nélküli életről beszél
nek. A XVII. században még inkább fellelhető a pompakedvelés,
a drágakövekkel kirakott, csillogó fegyverek, aranyos mosdó
medencék emlegetése. 1735-ben azonban Kászonyi Tamás, Pesten
lakó megyei biztos után lakásában csak puhafa, olcsó bútorok
maradnak.55 Imre János alispánnak ezüstneműje sincs, és amije
van, annak a gazdag, rác kereskedőnek köszönheti, akit apósának
választott 56 A gazdagabb iparos-kereskedő polgárság pedig sem
mivel sem jár kevésbé színes, prémes kabátokban és rézgombos
dolmányokban, m int ezek a nemesek.
Ha pedig vagyonosságukat nézzük, azt kell látnunk, hogy a
puszta földbirtoklás és a telkes jobbágyok jelenléte sem tekint
hető feltétlen jómód kifejezőjének. A Ráskai Balázs tárnokm ester
egyik várnagyától, Mocsáry Balázstól származó hírneves és a
megyei életben sűrűn szereplő, tekintélyes birtokokkal rendelkező
család sem él valami pompázatos körülmények között. Mocsáry
László (1689—1759) például, alispánok unokája, jobbágyok
földesura a Nógrád megyei Lipta-Geregén úgy él, hogy Losoncon
veszi pénzért a kenyeret, mert annyi sem terem neki, amiből
egyék.57 Ezen az állapoton az sem változtat, hogy ősöktől örökölt,
arannyal kivarrt, drága szoknyákat és vállakat őrizget egy ládá
ban.58Ezek családi osztály tárgyai. Nem arany és ezüst, hanem ón
edényeket használt, akár a pesti alispán, Imre János. Készpénze
pedig csupán annyi volt, am ennyit egy kis erszénykében, halála
után a vánkosa alatt találtak.59
Mindezek egykorú tanúvallomásokból világosodnak meg nagy
részben. Bármennyire is szigorúan hivatalosak ezek a tanúvallo
mások, bármennyire is körülveszi az adminisztráció légköre, a
tanúk emlékezései olykor olyan élményszerűek, hogy valósággal
55 P l. F ö ld v á ry G yörgy, a T e tó tle n i fam ília ta g já n a k v é g re n d e le te , 1631.
d e c . 27. n em esi ira to k . M. 39. P e s t m egyei ít. V ö .: S ő té r F e re n c P e st m egyei
a lisp án vég ren d elete, 1707-ből. D ü m m erth D ezső: P e s t v á ro s tá rs a d a lm a
1 6 8 6 - 1 6 9 6 . B p ., 1968. 2 0 3 - 2 0 4 ., 2 0 8 - 2 0 9 .
56 P e s t m egyei lt. P o lg á ri p e re k . 1726. n r. 14.
57 B orosznoki J á n o s szolga és E s te r A n d rá s ta n ú v a llo m á s a , 1786. á p r. 6.
P e s t m egyei lt. N em esi ira to k . M. 39.
58 U o.
E s te r A n d rá s h á z i szab ó v a llo m á sa .
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irodalmi forrásanyagot tárnak fel. A latinul nem tudó és magyarul
valló, tehát iskolázatlan nemesek vagy jobbágyok már-már költői
képeket jelenítenek meg az iskolázott, de költői hajlammal éppen
nem rendelkező nótáriusok tollán.60
*
Milyen eszmei forrásokat nyitott meg az iskolázott, birtokos
nemesség számára a hivatalos jellegű nevelés?
Tudjuk, hogy a kötelező tananyag, úgy katolikus, mint protes
táns részen ekkor még a szigorú egy háziasság kötött szellemében,
a szentírás és egyes klasszikus auctorok retorikai célzatú tanul
mányozása mellett, sajátos múltszemléletnek, „nemzeti tárgyak”
oktatásának nem adott helyet. Az is lehetőt len volt természetesen,
hogy hivatalos helyen a nemzeti küzdelmekről, a Habsburg-királyok ellen folytatott szabadságharcokról tárgyilagosan emlékez
zenek meg. Rákóczit még a XVIII. század végi protestáns tan
könyvek is lázadónak és országfelforgatónak emlegetik.
Mária Terézia korára még a jezsuita nevelés szelleme nyomja
rá bélyegét. Bár a királynő személy szerint nem szerette a jezsui
tákat, és nem szerette szűkebb, udvari környezete, egyik legbizal
masabb embere, Van Swieten sem — az iskolázásra való némi
befolyásuk egészen feloszlatásukig, 1773-ig megmaradt. A XVI —
XVn. században a jezsuiták még a spanyol és az osztrák Habsburg-udvarok kegyeit élvezték, s mint királyi gyóntatok, még a
nemzetközi politika irányításába is beleszóltak. Bár a XVIII.
század folyamán már sokat vesztettek befolyásukból, szellemisé
gük szilárd támasza volt a királyság és császárság intézményének.
Nemcsak az iskolák nagy részét és az egyetlen egyetemet tartot
ták birtokukban az országban, hanem nagyszombati nyomdájuk
és a rájuk bízott könyvcenzúra révén a szellemi élet egészére
bizonyos felügyeletet gyakoroltak. Kezdettől arra törekedtek,
hogy a nép szélesebb rétegeit is befolyásolják, ezért a magyar
nyelvű hitszónoklásra és könyvkiadásra is nagy figyelmet fordí
tottak. Diplomáciai ügyességük minden országban és minden
helyen igyekezett az adott viszonyokhoz alkalmazkodni, a jónak
ítélt hagyományokhoz kapcsolódni. Magyarországon is ezt tették,
a katolikus vailás minden külső és belső megnyilatkozását fel
használva a Habsburg-dinasztiához való feltétlen hűség ápolására.
6ü A nemességvizsgáló tanúvallatúsok iratai az egyes várm egyei levél
tárakban.
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Utolsó nagy tettü k a X V III. század folyamán, a magyar
történeti iskola megalapítása. Bár szemléletmódjuk a m últban
lényegében még mindig csak a királyok történetét látja, barokk,
vallásos szellemiségük mégis olyan rést n y ito tt a nevelésben,
melyen á t a magyar nemesség „nemzeti jellegű” eszméi is u ta t
találtak.
Ez a rés a szentek és a hősök kultusza volt. A barokk vallásos
ságnak ez az irányulása a tridenti zsinat után az ellenreformációs
törekvések egyik nagy hatású eszköze lett. A szentek tisztelete
ugyanis a történelem személyes vonatkozásait ragadta meg, s
egv-egy nagy egyéniség előtérbe állításával eszményképet formált
belőle a nevelésben. A kiválasztott és a nemzet jó emlékezetében
élő személyiségek cselekedetei, követésre intő példái a m últat
sokkal inkább az élményközelség melegébe tu d ták hozni, m intha
csak pusztán elvont teóriákat és általános hittételeket ta n íto ttak
volna.
Nem véletlen, hogy a renden belül a történettudom ány inten
zívebb művelését is a bollandisták szentek életrajzának g y ű jte
ménye indította meg. A módszer azonban kiterjedt nemcsak a
szakszerű tudományosság, hanem a történelemszemlélet kialakí
tása irányában is. Legnagyobb hatású eszköze nem a puszta
iskolai oktatás vagy prédikáció, hanem a m egjelentetett könyveken
túl az iskoladráma volt. A színjátszás mint művészi eszköz,
melyet a protestánsok is műveltek, de melyre a rigorizmus ellen
szenvvel tekintett, éppen látványos, élményi erejével nagy hatású
eszköznek bizonyult, hogy a nemesi ifjúság történetszem léletét
elevenné tegye.
Bár ezeknek a daraboknak szövegét általában nem ismerjük,
tudjuk, hogy többnyire igen díszes külsőségek között zajlottak
le, széles körű meghívott, felnőtt közönség, előkelőségek jelen
létében. Tém ájukat a fennm aradt címek is elárulják.01 Jegyzé
küket áttekintve azt találjuk, hogy ezeknek az iskoladrámáknak
jelentős része az első magyar dinasztia, az Árpád-ház tagjainak
életével foglalkozik.
Mindez természetes is, mivel a magyar szentek életét kutató
érdeklődés ebben a családban találta meg a nemzeti m últ vala
mennyi vallásos tiszteletben részesülő alakját. A m agyarokat a
protestánsok hitéről visszatéríteni igyekvő jezsuiták ezért m ár a
XVI. században felvették az Árpád-házi szentek tiszteletének el
ejte tt fonalát. A király- és a hercegnő-szentek kultuszának fel-61
61 T a k á c s J ó zse f: A je z s u ita isk o la d rá m a 1581
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elevenítse azonban igazán csak 1686 után következeti be, s esz
közül akart szolgálni éppen í. Lipót véres kezű abszolutizmusa
idején a királyi tekintély megerősítésére a „lázadó hajlamú” és
még mindig jelentős részben protestáns magyar alattvalók előtt.
Legalábbis nem tarthatjuk véletlennek, hogy 1. Lipót az, aki
kieszközli a pápától »Szent István király kanonizálásának meg
erősítését, és új lépéseket tesz a Nyulak-szigeti kolostorban el
hunyt Margit hercegnő szentté avatására. A magyar szenteknek
ezzel a reneszánszával hozható összefüggésbe az is, hogy 1692-bcn
jelenik meg Hevenesi Gábor könyve a magyarországi szentekről,
mely ugyan vallásos célzatú munka, de bevezetésében már a
magyar történet kutatásának elhanyagolásán sajnálkozik, s így
nyitányául tekinthető az 1695-ben meginduló nagyszabású magyar
történeti adatgyűjlésnek.
Ekkor, a XVIII. század első éveitől nő meg ugrásszerűen az
iskoladrámák témái között az árpádok történetére vonatkozó
érdeklődés, és tart szakadatlanul a jezsuita rend feloszlatásáig 62
Mint tudjuk, ekkor kerül előtérbe újra a Regnum Marianumeszme is, az arra való emlékezés, hogy Szent István az országot
Szűz Máriának ajánlotta fel, s fennmaradása ennek köszönhető.
A jezsuita interpretáció természetesen mindezt aktuális-politi
kai, vallásos-áhítatos és protestánsellenes oldalról szemlélte, s
már-már úgy m utatta be a jelennel összekapcsolva, hogy ezek az
Árpád-házi király-szentek a Habsburgok előképei voltak, s ha a
XVIII. században élnének, arra intenék alattvalóikat, hogy enge
delmes szolgái legyenek a vallásos gondolat jegyében a bécsi
udvar önkényuralmának. Egyes hitszónokok pedig, köztük éppen
a híres veszprémi püspök, Ladányi Bíró Márton, attól sem riadtak
vissza a barokk vallásos politika hevületében, hogy a Mária oltal
mába ajánlott ország és az uralkodónő Mária neve között analó
giákat állítsanak fel.
A jezsuita interpretáció azonban elfedte és eltorzította a való
ságot. Bár a szigorú cenzúra amúgy sem te tt volna lehetővé vilá
gos beszédet, a szent-kultusszal egybekötött magyar történelmi
személyiségek emlékének felidézés© mégis kétélű fegyvernek bizo
nyult. A latinul tudó, iskolázott nemesek ugyanis tudhatták, hogy
62 Szent Isiv á n ró l 1743, 1764, Szent Im réről 1728, 1736, 1739, 1743,
Szent Lászlóról 1733, 1735, 1755, 1756, 1764, 1766-ban a d n a k elő d rám á k at.
Az Á rpádok közül m ég I. B éla (1708, 1728), Salam on (1732, 1759, o k it m in i
későbbi állítólagos szent re m e té t tiszteltek), Im re és E n d re (1731, 1760),
Kálmán és A lm os (1754) és V. István (1 765) szerepelnek. De b e m u ta tn a k
darabot S z t. Istv án apjáról, Géza fejedelemről is ( I 733). s ő t, I 747-ben A ttilá 
ról is. Yö. Takács: I. m.
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ezeknek a személyiségeknek életét nem lehet a bécsi udvar szája
íze szerint magyarázni. Sőt, kultuszuk a H absburg törekvésekkel
éppen ellentétes.63
Nagy tévedés lenne ugyanis azt a nemesi nacionalista történeti
szemléletet és öntudatot,' mely a X V III. században a jezsuiták
segítségével kialakult, csupán m int általuk m egterem tett, sajátos
képződményt fogni fel. A jezsuiták csak felszabadították a múlt
szellemeit, de úrrá lenni már nem tudtak fölöttük. Annál inkább
nem, mivel ez a m últra való emlékezés már korábban, a középkori
legendák és krónikák egym ást követő sorában is megtalálható volt.
A magyar nemes könnyen láth atta, hogy az első magyar
királyi család jelentősége először is nem csupán szentté av ato tt
tagjaiban rejlik. Másodsorban pedig arra jö h etett rá, ha addig
nem tu d ta volna, hogy ezek az Árpád-házi királyok végezték el az
ország függetlenségének teljes megszilárdítását. Főként pedig |
éppen a német császárokkal szemben m utatkoztak h ajth atatla n 
nak, s minden idegen hatalmi törekvéssel szemben sikerrel
védelmezték meg állam ukat. Mária oltalm a teh át nem keverhető
össze azzal az „oltalom m al”, melyben Mária Terézia részesítette
az országot.
Azt már a jezsuita iskoladrámák jegyzéke is m utatja, hogy
pusztán a szentekre nem lehetett korlátozni a magyar történelem
hőskultuszát. A skála a témaválasztásokban is kiszélesült. Az iíjúság összehasonlíthatta a nem szent Árpád-háziak személyes hős
tetteit is a Habsburgok történetével, ahol hősi eszményképnek
alkalmas személyiségeket aligha talált. I. Géza és Szent László
történetéből, meiyet különben 1733- 1766 között h at ízben adtak
elő a jezsuita iskola-színpadokon, m egtanulhatta, volt-e I. Gézá
hoz hasonlatos Habsburg-kiráiy, aki lelkiismeret-furdalást érzett
volna a korona elfogadása m iatt, s amelyik nem ta rto tta volna
magát méltónak az uralkodásra? Im re és E ndre történetének
kapcsán azon is elgondolkozott, melyik Habsburg-uralkodónak
lett volna annyi személyes bátorsága, hogy fegyvertelenül mer
jen megjelenni az ellene felkelők táborában ?
Az Árpád-ház iákon túl azután megjelentek a nemzeti m últ más,
jelentős személyiségei is. Mátyás királyról, H unyadi Jánosról,

63
A m a g y a r tö rté n e le m n y o m ta tá s b a n e k k o r h o z z á fé rh e tő fo rrá sa i k ö zü
T u ró czi J á n o s X V . sz á z a d i m ü v e v o lt a le g n é p sz erű b b , m ely lén y eg éb en
K é zai és a K é p e s K ró n ik a a n y a g á t k ö z v e títe tte . A z első je z s u ita k o n v ik tu s
Z n ió v á ra ljá n T u ró c z it m á r 1590-ben m eg szerezte. V ö .: D ü m m e rth Dezső: A
b u d a p e s ti E g y e te m i K ö n y v tá r á llo m á n y á n a k a la p ja i. M K Sz 1964. 3 0 3 - 3 0 4 .
D e 1746-ban je le n t m eg először S e h w a n d tn e r k ia d á s á b a n az e k k o r fe lfe d e z e tt
A n o n y m u s is.
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Dobó Istvánról és Zrínyi Miklósról emlékeznek meg még ezek a
drámák,akik valamennyien hazát mentő cselekedeteket hajtottak
végre.
Mindezekből világos, hogy a nemesi öntudatnak és eszme
világnak még gyökerei sem voltak összehasonlíthatók azzal,
melyben Mária Terézia élt. Igaz, ez volt a hatalmasabb, a római
császárságra visszanyúlva a régibb is, bár dinasztikus vonatkozás
ban jóval ifjabb, mint az Árpádok története. De a maga világ
uralmi miszticizmusában személytelen is. A magyar nemesi
eszmevilág minden misztikus vonatkozása mellett is életszerűbb
volt, mivel hősökön át fűződött a múlthoz. Ez a nemesség soha
sem volt a spanyol etikett embere, s nem szokta meg, hogy térdre
borulva közeledjék uralkodójához. Még a királyi koronára sem
úgy tekintett, mintha azzal kizárólag az uralkodó rendelkeznék.
S éppen ez a vonatkozás volt az, mely a legmélyebb szakadékot
tárta fel Mária Terézia és a magyar nemesség gondolkodása
között.
*

Abban a röpiratban, mely Kollár Ádám elkobzott könyvére
felelt az 1764. évi országgyűlés idején, s melynek névtelen szerző
jét a bécsi udvar felháborodva, hasztalanul nyomozta, a Habs
burg állásponttal szemben a magyar nemesség véleménye lep
lezetlenül éles szembenállással mutatkozik. A Vexatio dat intellec
tum címen ismert kis munka, mely Richvaldszky György tollából,
de Barkóczy Ferenc esztergomi hercegprímás sugallatára született
meg, mutatja, miként fogta fel a magyar nemes a korona jogát,
és hogyan gondolkozott az önkényes, magát felelősnek nem hivő
uralkodóról.64
„A magyar szent korona jogi lényege — olvassuk itt — nem
csupán királyunk személyét, hanem az ország előkelőit, báróit,
mágnásait és nemeseit is jelenti. . . ” A király nem veheti el a
nemestől földjét, és nem is adóztathatja meg olyan birtok után,
melyet a földesurak ősei vérük hullásával szereztek, mert ha ezt
teszi, akkor lop.
Míg tehát más országokban a korona eszméje megmaradt az
uralkodó körüli mitikus el vonatkozásban, a korai magyar alkot
mányos fejlődés azt eredményezte, hogy a nemesek is a korona
jogok részesének érezték magukat. Mint ismeretes, ezek az elvek
64 Az 1764-bcn k e le tk ez e tt rö p ira t kéziratb an te rje d t, egy p éldányának
szövegét fe n n ta rto tta K olinovics Gábor: M isc e lla n e a .. . c. k éziratgyűjtem ényének egyik k ötete, E gyetem i K v t. K é z ira ttá r. G 96/11.(E z t h aszn áltu k .)
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már Werbőczi István 1514. évi Hármaskönyvé ben olvashatók, de
a Vexatio tovább fejleszti.
Werbőczi szövege józan racionalizmust tükröz: ...... hajdan,
midőn a magyar nemzet még pogány szertartással élt, és nem
király, hanem vezér és kapitányok igazgatása alatt állott, ezeket
illette a törvény és rendelet szerzésének teljes joga. De m iu tá n ..
szabad akaratukból királyt választónak maguknak, attól
fo g v a... a törvény szerzésének... és a bírói hatalomnak összes
joga az uralkodás és kormány hatalmával együtt e mi országunk
szent koronájának, mellyel Magyarország királyait meg szokták
koronázni, hatóságára, következésképpen... királyunkra ruház ta to tt á t.” Aztán ígv folytatja: „Mindazonáltal a fejedelem nem
alkothat rendeleteket saját elhatározásából és korlátlanul, főkép
pen az isteni és emberi jogokkal ellenkező és az egész magyar
nemzet ősi szabadságát is sértő dolgok felől, hanem csak úgy,
ha meghívja és megkérdezi a n e m z e te t...”05
A Vexatio azonban még tovább megy. Nyíltan megmondja
azoknak a birtokosoknak véleményét, akiknek többsége, mint
látnunk kellett, valóban a Habsburgok uralmától függetlenül
ta rto tta tulajdonában az ország egy-egy darabját. A föld valódi
tulajdonosa a nemesség, mondja a Vexatio, a királynak csak név
leges jogai vannak. Nem az országnak van szüksége a királyra, a
magyarok találhatnak maguknak olyan uralkodót is, aki olcsóbban
védi meg jogaikat.
Nem nehéz felismerni, hogy a Vexatióban, sőt, már elődeiben:
a Hármaskönyvben és a krónikákban a természetesen nem rousseau-i, de arra, a szuverenitás-gondolat bizonyos vonatkozásaiban
ráhangolható társadalmi szerződés egy fajtájának gondolata
kísért. Az a gondolat, mely a mágikus-szakrális pogány hagyo
mányokkal szemben már a X III. századi Európában kimondja a
bolognai iskola tanításában, hogy a főhatalom forrása a nép kezé
ben van. Természetesen a középkorban az eszme még egészen
más észjárásba ágyazódva jelenik meg. De megléte könnyebben
segíti felvilágosult formában való újjászületését a XVIII. század
ban. Rousseau már így fogalmaz: „Minthogy egyetlen embernek
sincs természetadta hatalma embertársai felett, és mivel az erő
szakból semmiféle jog nem származhat, az emberek közötti tör
vényes hatalom egyetlen formája csak az egyezség lehet.”60
Mint látjuk, a hatalom eredetéről és ésszerű gyakorlásáról val
lott szerződés-elvben meglepő a Rousseau-val való hasonlóság.
M Werbőczi: T rip a rtitu m . 2. p a re , TIT. tit. 1 —3. §.
•® Ttousseau: T ársad alm i szerződés. T. 4.
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Nagy különbség természetesen, hogy a IVm/íoban nem az egész
nép összessége, hanem csupán a nemesi kiváltságokkal bírók
szerepelnek e szerződés megkötésében. A Vexatio iIlletője, Barkóczy prímás bizonyára nem Rousseau-nak két évvel korábban
megjelent művét használta forrásul, csupán az évszázadok óta
meglevő felfogásra támaszkodott, melyet Werbőczi megszilárdí
tott. A X V I II. század nemessége azonban éppen néhány évvel
korábban, egy 1746-ban Bércben nyomtatásban is megjelent
magyar gestában igazolva láthatta a főhatalomnak szerződésben
való eredetét. Anonymus ugyanis ennek megfelelően írja le Almos
fejedelemmé választását: a vérszerződést.
Bármennyire is más forrásból táplálkozott a magyar nemesi
felfogás, Rousseau gondolataival való hasonlósága életképes fejlő
dés csíráját jelentette számára a XVIII. században. A vagyon és
a jólét által el nem csábított középbirtokos osztálynak hasznára
lehetett, hogy ősöktől örökölt eszmevilágából nem volt nehéz
megtalálni az utat Rousseau és a felvilágosodás zsarnokságellenes
gondolatai felé. így kerülhetett sor arra, hogy előkészítette a
polgári fejlődést.
Addig is, míg ez hekövetkezett, míg megszülettek vezetésre
alkalmas egyéniségei, megőrizte a folytonosságot, mely a XIX.
században korszerűbb társadalmi berendezkedést valósított meg.
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