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1. Bevezetés 

 

A magyar történetírásban Horváth Mihály óta számos szerző foglalkozott az 1711 utáni 

időszak országgyűléseinek jelentőségével. A szerzők véleménye megegyezik abban a 

felismerésben, hogy a Rákóczi-szabadságharcot követően a rendek békés (nem fegyveres) 

eszközökkel – többek között sérelmeik országgyűlés útján való orvoslása révén – törekedtek 

hatalmuk fenntartására és az ország, illetve saját pozícióiknak a Monarchián belüli biztosítására.1 

Egyes történetírók természetszerűleg saját koruk szemüvegén keresztül, specifikus 

kérdésfeltevésekkel viszonyultak a magyar történelemnek ehhez a szakaszához.2 Volt, aki a 

rendek Bécstől való függetlenségi törekvéseinek továbbélését értékelte sokra ezekben a 

diétákban, míg mások a nemzeti-állami önállóság átmentése mellett a modernizációs 

tendenciákat is méltányolták, vagyis arra keresték a választ, hogy a rendiség vagy dinasztia 

képviselte-e a reformokat a Lajtától keletre.3 1945 után pedig már szinte kizárólag az utóbbi 

szempont került a kutatói értékhierarchia élére.4 A korábbi kutatói értékpreferenciákon túllépve 

újabban nyugat-európai (főképpen német és francia) inspirációra a modern alkotmányos, 

parlamentáris rendszerek előfutáraként tekintenek a diétára. A legújabb kutatás a diéta 

intézményi fejlődésének vizsgálatán keresztül eljutott a diétai politikai szereplők pályaíveinek 

társadalomtörténeti, és az országgyűlési ceremóniák, illetve beszédek kultúrtörténeti 

vizsgálatáig. A kutatók ma már ennek megfelelően a reformkorra meghatározó jómódú birtokos 

nemesség (bene posessionati) politikai szocializációjának fő színtereként tekintenek a diétákra.5 

Az én dolgozatom – méltányolva és felhasználva az előttem járók műveit – a legutóbbi 

irányzatba illeszkedve a bene possessionatiból rekrutálódó vármegyei követeket helyezi 

vizsgálata fókuszpontjába. Elképzelésem szerint a jómódú birtokos nemesség politikailag aktív 

csoportjából kikerülő vármegyei követek a 18. század közepére fokozatosan átvették a vezetést a 

főrendektől a diétai politizálásban. Színrelépésükkel nőtt a konfliktuspotenciál az országgyűlések 

működésében: követeik az adóügyben és más (alkotmányosnak minősíthető) anyagi kérdésekben 

                                                           
1 A szatmári béke során létrejött kompromisszumra újabban: KALMÁR 2012. 882. GLÓSZ 2014. 21. A század elejétől 
a rendi pozíciók megerősödéséről, majd fokozatos gyengüléséről ír a szakirodalom: SZIJÁRTÓ 2006. 216–217. 
2A diéta kutatástörténetéről külön historiográfiai fejezet szól. 
3MARCZALI 1898.; SZEKFŰ é. n. 
4EMBER 1989.; BARTA 1984.; KOSÁRY 1990. 
5BÉRENGER–KECSKEMÉTI 2008.; SZIJÁRTÓ 2005., SZIJÁRTÓ 2013., SZIJÁRTÓ 2016.; SZIJÁRTÓ 2016a; FORGÓ 2012. 
171–186. 



  

7 
 

a korábbi diétákhoz képest 1751-ben jóval érzékenyebben reagáltak a kormányzat, illetve diétai 

támogatóik lépéseire. Ezen erőviszonyok változásának leírásával foglalkozik jelen dolgozat.  

Nemcsak a hagyományos viszonyrendszerre, az uralkodó és a rendiség kapcsolatára térek ki 

a diéta előkészítésének felvázolása, a megyei követküldési gyakorlat feltárása és az egyes viták 

elemzése során, hanem a rendi ellenzék és a kormánypárt ellentétpárjában elbeszélve, e két 

politikai csoportosulás időbeli alakulásának történetét is igyekszem végigkövetni, közben 

azonosítva a különböző politikai magatartásmintákat. Ennek alapján kísérletet teszek a korabeli 

Magyarország vármegyéit ábrázoló „politikai térkép” összeállítására. Ezen túlmenően különös 

figyelmet fordítok a vármegyei követek és az egyes országgyűlési csoportok viszonyának – a 

meglévő forrásadottságok adta kereteknek megfelelően – elemzésére. Így a felsőtáblával, a 

klérussal, a távollévők követeivel való viszony elemzése külön fejezetekben kapott helyet. A 

felsőtábla esetén igyekeztem annak megválaszolására is, hogy a pasquillusirodalom és a diétával 

összefüggésbe hozható tisztség-, cím-, illetve birtokadományozások alapján mely egyházi 

méltóságok és főnemesek, illetve főnemesi családok tűntek ki a felsőtábla tömegéből politikai 

szerepükkel, kik voltak a jelenlévők során az aktívabbak, milyen volt a felsőtábla viszonya az 

alsótáblával. Az adóügyi viták példáján az 1751. évi diéta korabeli diskurzusának nyelvét: az 

alkalmazott szóképeket, kulcsfogalmakat veszem górcső alá. Különös tekintettel arra keresem a 

választ, hogy a különböző politikai nyelvek (vagy beszédmódok) hogyan jelennek meg, és 

milyen kulcsfogalmak és érvtípusok találhatóak meg az országgyűlési naplókban és 

gúnyversekben.  

 A dolgozat egyik vezérfonalaként – Lewis Namier könyvével összhangban – minden 

részfejezetben arra törekszem,6 hogy a diétai politizálás során lehetséges, vélt vagy valós egyéni-

, és csoportérdekeket azonosítsam és felderítsem, noha tisztában vagyok azzal, hogy pusztán az 

érdek vezérelte politizálás mellett a kor szereplőinek választásait az elvhűség, vagyis az erkölcsi-

vallási ideák és hagyományok szabta keretrendszer is befolyásolhatta.7 A hivatalok, rangok és 

címek, birtokok és jogok adományozása eszköz lehetett a mindenkori kormányzat számára az 

ellenzék megosztására és semlegesítésére egy-egy vitás kérdés esetén, amivel az ellenzék csak a 

                                                           
6NAMIER 1961. 2., 16–17. Namier úgy találta, hogy a 18. századi angol parlament tagjai számára a képviselőség nem 
volt végcél, hanem eszköz egy magasabb cél elérése érdekében. Elmélete szerint az angol politikát a 18. század 
elején még a képviselők lelkiismerete irányította, ötven évvel később már a hivatalok iránti vértelen harc. 
Gondolatai a 18. századi magyar országgyűlési elit kutatásában is számos inspirációt nyújthatnak.  
7A keresztény hit- és erkölcstan, illetve az ókori görög-latin kultúra meg irodalomismeretének kettőssége jellemezte 
ezt – Vermes Gábor szavaival – az állandóságtudatot: VERMES 2011. 56. 
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rendi közvélemény két erős fegyverét, az előjogokra való állandó hivatkozást és a pasquillusok 

gúnyáradatát tudta válaszként szembeállítani.8 

Disszertációm első felében a hagyományos értelemben vett esemény- és politikatörténet 

dominál, míg második felében a társadalomtörténeté (részben a kultúrtörténeté) lesz a döntő szó. 

Nem törekedtem arra, hogy művem egyetlen kerek, lineáris történetben legyen elbeszélhető, 

inkább több, egymással párhuzamosan futó, de bizonyos pontokon találkozó históriának fogtam 

fel őket. Ennek ellenére a leírt események és következményeik nem írhatóak le ugyanazon a 

szinten: a makroszintű folyamatok (pl. a diétai viták eseménytörténete) és a mikroszintű 

esettanulmányok más-más történetet mondanak el. Sokkal inkább a „történetek szóródásának 

terét” igyekeztem bejárni, azon történeteket, amelyek az 1751. évi országgyűléshez, illetve az itt 

tapasztalható politikai-társadalmi jelenségeihez kapcsolódnak.9 

A politikatörténeti fejezetekben nem a diétai események szigorúan vett kronológiája szerint 

haladok, hanem egy-egy nagyobb vitát generáló csomópontot ismertetek. Az első fejezetekben 

elemzésre kerülnek bizonyos, a diéta menete szempontjából „kulcsszövegek” (tervezetek, 

levelek, ülésjegyzőkönyvek). Majd a diétai tárgyalások közül az általam fontosabbnak gondolt, 

egy-egy téma körül kibontakozott vitát veszem górcső alá (nádorválasztás, adóemelés, 

kereskedelmi és gazdasági sérelmek, az urbárium ügye, indigenátusok sorsa, új szabad királyi 

városok). A diéta összehívását megelőző eseményekkel, a nemzetközi háttérrel és az 

országgyűlés (kormányzat részéről való) hazai előkészítésével egy külön fejezet foglalkozik. Az 

átnézett szakirodalom alapján felteszem a kérdést, hogy az udvarnak voltak-e tervei az 

országgyűlés idején a rendi kiváltságok szűkítésére, esetleg a Habsburg Monarchia nyugati 

felében lezajlott Haugwitz-reformok mintájára. A vármegyei követküldési gyakorlat áttekintése 

arra kínál alkalmat, hogy megválaszoljam, hogy a kormányzat és egyes helyi exponensei hogyan, 

és milyen mértékben igyekeztek nyomást gyakorolni a követválasztásra és az instrukciók 

kiadására. Az 1751. évi nádorválasztást – új források tükrében – nem egy eleve lefutott 

játszmaként láttathatom, hanem egyes főúri pártok érdekküzdelmeinek terepeként. A 

legterjedelmesebbnek vélt adóügyi tárgyalásokat feldolgozó részben három alfejezetre osztottam 

mondanivalómat: az elsőben az adókérdéssel kapcsolatos viták történéseit követem végig az 

időrendben, a másodikban a vitákról részletesebben tudósító kollektív pasquillusokat ismertetem, 

különös tekintettel a pártállásváltozásokra. A harmadik alfejezetet az országgyűlési viták 
                                                           
8A rendi politikai közemlékezet részévé váltak a pasquillusok is, amelyek az irodalmi kánonba beilleszkedve 
számon tartották az átállásokat, a megalkuvásokat és az erkölcsileg feddhetetlennek tűnő (ám annál korlátoltabb) 
vezérszónokokat. Ezért is volt identitásformáló a pasquillusirodalom, noha a befogadók részéről pontos hatását ma 
még alig ismerjük.  
9Michael Fouchault terminológiája alapján a történészi időfogalom és elbeszélésmód viszonyát elemzi: K. HORVÁTH 

2006. 21–22.  
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nyelvének és a szereplők által használt retorika elemzésének szentelem. Ennek során mind a 

diétai naplókat, mind az országgyűlési gúnyverseket felhasználom. A kereskedelem- és 

közlekedésügyi sérelmek sorsának végigkövetése lehetőséget ad arra, hogy észleljük a rendek 

törekvését a kereskedelemügy – amúgy uralkodói felségjognak tekintett – szabályozására, és 

végigjárjuk annak az útnak az egyik szakaszát, amely az 1754–1755. évi vámrendelkezések 

kiadásához vezetett.10 A következő két fejezet társadalomtörténeti aspektusból a történeti 

cselekvők vélt érdekeire igyekszik egy-egy vita kapcsán fényt deríteni. Az újonnan 

becikkelyezendő városok vitájáról szóló fejezetben utalok azokra a lokális, de a diétán 

megmutatkozó közösségi és egyéni érdekekre, amelyeket az egyes szereplők a becikkelyezés 

mellett, illetve az ellen sorakoztattak fel. Hasonló a megközelítésmódja a következő résznek, 

amely a diéta honfiúsításait veszi górcső alá. Ebben egyfelől a diszkusszió során használt érveket 

elemzem, másfelől – a hagyományos történetírás politikatörténet-centrikus megközelítésén 

túllépve – arra keresem a választ, hogy maguk a honfiúsítandó idegenek mit nyerhettek a magyar 

indigenátussal, illetve annak diétai becikkelyezésével.  

A politikatörténettel foglalkozó részekben igyekeztem érvényesíteni azt az újabb keletű 

felfogást, amely az utóbbi időkben a Habsburg Monarchia kora újkori történetének kutatásában 

is teret nyert. A korábbi szakirodalommal szemben, amely a rendek központi hatalommal 

szembeni ellenállásának sorozataként értelmezte a 17–18. századot, az újabb szerzők nyomán 

egy jóval összetettebb és sokszínűbb kép rajzolódik ki a korszakról. Az ellentétek vizsgálatán túl 

előtérbe került az osztrák örökös tartományok rendiségének a kutatásban a rendek és az 

uralkodók közti érdekegyeztetés, a kompromisszumok, a kölcsönös alkalmazkodások vagy a 

szerepátfedések tanulmányozása.11 

Az egyes viták tárgyalása során megpróbáltam csoportosítani a diétai szereplőket, így 

kormánypárti és rendi ellenzéki csoportokra osztottam a politikai véleményformálók körét. A 

modern politikai diskurzusokról állapítja meg Niklas Luhmann, hogy sajátos kommunikációs 

kódja a „kormányozni vagy ellenzékben lenni dichotómiája”.12 A politikai viták során mindig 

megkonstruálódnak a politikai ellenségek, még akkor is, ha az ott álló személyek semmiféle 

politikai akciót nem hajtottak végre.13 Mindezek a hatalmi viszonyok a politikai viták során, 

azok mentén alakultak és formálódtak, de folyamatos változásban voltak. Ezt a kijelentést a 18. 

századi magyar diéta vizsgálatára is érvényesnek tartom. Tisztában vagyok azzal, hogy nem 

viszonylag állandó, modern értelemben vett intézményesült politikai pártokkal találkozunk, 

                                                           
10NAGY 2014. 99–135. 
11Átfogó kutatási programot és új szempontrendszert vázolt fel újabban Petr Mat’a: MAT’A 2006. 355–356. 
12Idézi: SZABÓ 2003. 142.  
13SZABÓ 2006. 72. 
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hanem pillanatnyi érdekszövetségekkel. Az érdekek érvényesítése – mint látni fogjuk – a 

kormányzat támogatóinak soraiban és az ellenzék körében egyaránt lehetséges volt.14 Az 

ellenzék létezésének alapja a mindenkori kormánypolitika vitathatósága, és a nyilvánosság, ahol 

a vita folyhat. A korabeli ellenzéket egyfajta lojális ellenzéknek tekinthetjük, amely az 

alkotmányos követelményeknek megfelelően politizál, de amely (általában) nem törekszik a 

politikai rendszer felbomlasztására. Elgondolásom szerint a korabeli ellenzékinek nevezett 

csoport egyfajta „issue-ellenzék” volt, amelyre egy-egy konkrét téma kapcsán kiformálódó ad 

hoc ellenzéki magatartás volt jellemző.15 A kora újkorban a politikai viták közjogi 

intézményekről, törvényben rögzített jogokról szóltak, ezek segítségével definiálták 

álláspontjukat a felek: értelmezve és újraértelmezve ezeket.16 A viszonylag szilárd 

pártszerveződések a korabeli Európa parlamentáris-rendi képviseleti intézményeiben még nem, 

vagy csak csíráikban figyelhetőek meg. A német Reichstag 18. századi történetének kutatásában 

is teret nyert az a szemlélet, amely az osztrák és porosz „párt”, vagyis a két nagyhatalomhoz 

kötődő, a birodalmi gyűlésen jelen lévő szereplők kliensi csoportjainak küzdelmét vizsgálja.17 

Még a 18. századi Angliában is – ahol már ekkorra egy viszonylag homogén pártrendszer alakult 

ki – a parlamenti viták legállandóbb rendezőelve az udvar és az ország konfliktusa volt.18 Míg az 

„udvar” hívei hivatalért cserébe hajlandóak voltak kompromisszumokat kötni a dinasztiával, 

addig az utóbbiak bizalmatlanok voltak a végrehajtó hatalommal szemben, és a „takarékos és 

tisztességes kormányzat” híveinek tartották magukat.19 Ez az udvar–ország ellentét a 18. századi 

magyar diéták történetében is meghatározó maradt, amellett, hogy az egyes országgyűlési 

csoportok egymással szemben is igyekeztek saját akaratukat érvényesíteni ezek időtartama alatt.  

Vizsgálataim középpontjába a vármegyei követek kerültek, akiknek országgyűlési 

szerepével a kutatók eddig a legtöbbet foglalkoztak. A dolgozat második felében ezt a csoportot 

középpontba állítva, a „politika társadalomtörténete” kerül előtérbe. A vármegyei követek 

prozopográfiai jellegű bemutatásán túl a felgyűjtött állásfoglalások alapján igyekeztem 

összeállítani az országgyűlés „politikai térképét” is, kísérletet téve az egyes megyék 

kormánypárti–ellenzéki mivoltának meghatározására. A társadalomtörténeti nézőponthoz 

hasonlóan eddig elhanyagolt szempont volt az országgyűlési szereplők kortárs 

reprezentációikban, elsősorban a diétai pasquillusirodalomban való vizsgálata. A túlnyomórészt 

                                                           
14HASKÓ–HÜLVELY 2003. 40., 43.  
15HASKÓ–HÜLVELY 2003. 182–183.  
16SASHALMI 2015. 210–211. 
17ROHRSCHNEIDER 2015. 27.  
18NAMIER 1961. 3–5. Hasonló konklúzióra jut a 18. századi brit politika vizsgálata kapcsán Namier, aki szerint a 
whigek az udvarral szemben a vidék pártjának tekintették magukat.  
19JUPP 2006. 64. 
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a diétára érkező követek mellé beosztott országgyűlési ifjúság által kialakított közköltészeti 

alapú kép általában véve a vármegyei követek többsége, vagyis a rendiség ellenzéki 

szemléletmódját tükrözi. Ezen az elfogult, de számos jellemző politikai mozzanatot is 

visszatükröző „görbetükrön” keresztül látjuk majd az alsótáblai káptalani követeknek és a 

távollévők követek hangadóinak, illetve a felsőtáblán a főnemeseknek és a főpapi karnak a 

politikai szereplését. A pasquillusok – reményeim szerint – bemutatják azt a folyamatot, 

amelynek során a vármegyei követek szemléletmódját átvevő pasquillusirodalom vádjai 

erodálják majd a mágnások (még 1728-ban is meglévő) tekintélyét. Emellett saját 

ellenségképüket a távollévők és a káptalani követekben találják meg. Feltételezek egy olyan 

politikai konstrukciót, amelyben a kormányzat egyre erősebben támaszkodott – a meggyengült 

presztízsű felsőtábla helyett – az alsótáblán a káptalani követekre, továbbá a szabad királyi 

városokra (a Királyi Tábla mellett). Az országgyűlés-történeti kutatás által eddig mostohán 

kezelt városi követekről ugyan nem készültek pasquillusok túl nagy számban, ám egy fejezetet 

nekik is szenteltem. Pontosabban a vármegyei követekhez való kapcsolatukra koncentráltam: a 

városok és vármegyék közti, a diétákon is érezhető főbb konfliktusgócokat, illetve a városi 

követek „elitjének” számító nemesi származású/ nemesített polgárok megyei birtokos 

nemességhez való viszonyát boncolgatom. Lőcse város követeinek levelezésén keresztül pedig 

„alulnézetből” látjuk a városokat diétán foglalkoztató problémákat.  

Munkám nem monografikus igényű, tehát nem törekedtem minden diétai vitákon érintett 

részkérdés, vagy minden egyes résztvevő társadalmi-követi csoport elemzésére. A diétán 

meghatározó szerepet játszó Királyi Tábla személyzetével nem foglalkoztam: a csoport 

prozopográfiai elemzését Sebők Richárd készíti el doktori értekezésében. A távollévők 

követeiről sem akartam átfogó képet adni. Vámos András vonatkozó tanulmányainak a diétára 

vonatkozó megállapításait tartom mérvadónak.20 Írásomban csak a csoport hangadóinak a diétai 

gúnyversekben megjelenő képén keresztül igyekeztem rámutatni a vármegyei követek által 

alkotott „pars sanior” ellenségképére, és ezen keresztül saját identitástudatuk elemeire. Az 

országgyűlés pasquillusirodalmának átfogó jellemzésére sem került sor a disszertációban, a 

felhasznált versek az egyes politikai-társadalmi problémák illusztrálására szolgálnak. Ennek a 

feladatnak a megvalósítására – az országgyűlési pasquillus műfajának az összes 18. századi diéta 

termésére kiterjedő átfogó vizsgálata után – kerülhetne sor.21 A diétai közvélemény-formálásban, 

vagyis a pasquillusok „faragásában” leginkább érintett réteg, az országgyűlési ifjúság volt, 

                                                           
20VÁMOS 2011., VÁMOS 2012., VÁMOS 2014. 
21Korábbi írásaimban a vármegyei követek személyét előtérbe állítva és a versek eszmetörténeti mondanivalóját 
középpontba állítva: NAGY 2013. 63-79.; NAGY 2016b. 201–230. 
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amelynek jelenlétével, szerepével sem foglalkozhattam.22 Hiányérzetet kelthet az olvasóban az 

is, hogy nem esik szó a műben a diétai ceremóniákról.23 Noha maga a szűkebben vett diéta 

eseménymenete nem kínál erre olyan jó forrásanyagot, mint az 1741. évi koronázó országgyűlés 

, de Mária Terézia pest-budai utazásának leírása alkalmas terepnek látszik a kultúrtörténeti 

jellegű vizsgálódásokra.24 

Végül szólnom kell a forrásokról. A dolgozat nagyszámú kiadatlan kézirattári és levéltári 

forrásra épít.25 A forrásőrző helyek közül első helyen kell megemlítenem az Országgyűlési 

Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteményét, ezen belül is Gyurikovits György pozsonyi 

táblabíró és városi követ gyűjteményét, mely az 1580–1790 közötti időszakból nagy mennyiségű 

kéziratos országgyűlési forrást (főleg naplókat és akták másolatait) őriz.26 Szemezgettem még az 

Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának naplóiból, amelyet az országgyűlés-történeti 

kutatás eddig ugyancsak elhanyagolt. A korabeli országgyűlések levéltári forrásairól alapvető 

eligazítást ad Kosáry Domokos bibliográfája, amelynek országos, megyei és városi levéltárakban 

őrzött forrásanyagokat feldolgozó kötetei haszonnal forgathatóak e tárgykörben.27  A Magyar 

Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának anyagára támaszkodtam még nagy súllyal az 

országgyűlési viták történetének végigkövetésénél. Az országgyűlés működésének 

dokumentumai a rendi levéltár (Archivum Regni), illetve a Magyar Kancelláriai Levéltár 

Diaetalia állagaiban találhatóak. Nemcsak a rendek és az uralkodó közti iratváltások 

dokumentumait (feliratok, leiratok, sérelmi listák stb.) néztem át, hanem a honfiúsítás és az 

adófelosztó bizottság jegyzőkönyveit, illetve kérvényeit is átolvastam.  

A legsűrítettebb és legnagyobb mennyiségű információt a diétai tárgyalásokról mégis az 

országgyűlési naplók nyújtják. Ezek nem a modern korban elterjedt módon jegyzőkönyvszerű 

részletességgel tudósítanak az országgyűlési eseményekről, hanem általában ülésenkénti 

bontásban, főleg az alsótáblai tárgyalások kivonatait tartalmazzák. A felsőtáblai tárgyalásokról 

sajnos, jóval kevesebb információval rendelkezünk: ezekre néhány utalás erejéig térnek ki az 

írott források. Kivételes forrás Padányi Biró Márton veszprémi püspök naplója, akinek a 

                                                           
22Róluk Szijártó István összefoglalójában lehet a legbővebben olvasni: SZIJÁRTÓ 2005. 
23A 18. századi diétai ceremóniákkal átfogóan Hende Fanni foglalkozik doktori disszertációjában: HENDE 2017. A 
kérdéskörről újabban megjelent tanulmánya: HENDE 2016. 185–199. 
24Mária Terézia 1751-es utazásának egyes részeiről különböző feldolgozások már napvilágot láttak: SÖRÖS 1908. 
34–40.; ZOLTÁN 1963. 69–77.; VAJDAI–VARGA 2001. 5–6.  
25Az alábbi technikai jellegű fejezetben csak a felhasznált forrásokat veszem számba, kitérve arra, hogy a 
dolgozatban hol és mely téren támaszkodtam ezekre. Nem tartom feladatomnak egyes forrástípusok kritikai 
számbavételét. Ezt – tágabb, historiográfiai kontextusban tárgyalva – már megtette Szijártó István, aki a 18. századi 
diétai naplók kapcsán tett értékes megállapításokat: SZIJÁRTÓ 2006. 242–252. 
26VILLÁM 2016. 188. 
27A felhasznált forrásokkal: KOSÁRY 2003. 87., 198–199., 201., KOSÁRY 2008., KOSÁRY–KULCSÁR– SZAKÁLY 

2015. 43., 58–61. 
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feljegyzései között az itteni történésekre is találunk utalásokat, de naplója nem kifejezetten diétai 

napló.28 Általában a naplók szerkesztői megelégedtek a többségi vagy kisebbségi álláspontok 

sommás feltüntetésével, számos alkalommal csak az egyes követi csoportokra utaltak 

jelzésszerűen (dunántúli és dunáninneni, tiszántúli és tiszáninneni vármegyék, távollévők, 

káptalani követek stb.). Ritkaságszámba mennek azok a naplók, amelyek a felszólalásokat is név 

szerint rögzítik. Ezeket a többi naplónál jóval intenzívebben próbáltam kiaknázni. Több 

naplóvariáns létezik egy, az 1751. június 11. és július 5. közti adóemelésről folytatott vitát 

részletesen leíró szövegről.29 Egy másik, ennél sok szempontból bővebb naplószöveget őrzött 

meg Kovachich Márton György forráskutató történetíró az Országos Levéltár Regnicolaris 

Levéltárába került naplómásolat-gyűjteménye. Ezt a naplót – címlapjának tanúbizonysága szerint 

– több másik kézirattal együtt Batthyány József kalocsai érsek egyik naplójáról másolta le.30 

Forrásértékét emeli, hogy a főrendek véleményét a felsőtáblára küldött üzenetváltások kapcsán 

külön rögzíti. A naplókat a Királyi Tábla egyik ülnöke szerkesztette a személynök irányításával 

és jóváhagyásával, míg a diéta feliratainak, sérelmeinek és kívánalmainak megfogalmazása 

valamelyik ítélőmester feladata volt. A megszerkesztett szöveget ő diktálta le az ún. 

kisköveteknek, akik a követeket a diétára elkísérő segédszemélyzetet alkották.31 Az így létrejött 

magánnaplókat a követek hazavitték küldőiknek, és ennek segítségével számoltak be otthon a 

diéta eseményeiről. Az egyes naplók közt nagyfokú lehet a hasonlóság, illetve az azonosság. 

Nagyobb eltérés csak az egyes naplók között abban mutatkozik meg, hogy mennyire teljesen 

vagy pontosan kivonatolják, illetve közlik az egyes beszédeket, illetve mellékelik a keletkezett 

iratokat.32 A közhitelű napló fogalmát ekkor még nem ismerték, általában a használók 

megelégedtek a naplók tartalmi hitelességével. (Erről csak a következő, 1764–1765. évi diétán 

robbantak ki az első nagyobb viták.)33 Ennek ellenére az Archivum Regniben minden diétáról 

maradt fenn a Királyi Tábla által készített hivatalosnak tekinthető napló. Az egyes ülésekről 

szóló eseményleíró szövegrészek mellé, vagy a napló végére gyakran mellékelték a diéta által 

keletkeztetett iratok másolatait (pl. feliratok, leiratok, törvénycikkek, bizottsági utasítások, illetve 

jelentések vagy a sérelmek szövegeit). Észlelhető azonban, hogy a követek, illetve a kötetek 

                                                           
28A felsőtáblai naplók rendszeresen csak 1839–1840-től készülnek.  
29Ennek egyik, leggyakrabban hivatkozott példánya az Országgyűlési Könyvtár Gyurikovits-gyűjteményében 
található és digitalizált formában az interneten is megtalálható: 
http://mpgy.ogyk.hu/mpgy/gyurikovits/1751_Diarium.pdf  (2017. március 15-i letöltés) 
30MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet.  Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. 
31SZIJÁRTÓ 2015c. 242–243. 
32SIKLÓSSY 1939. 57–58. 
33SIKLÓSSY 1939. 58–59. Változást csak a nyomtatott országgyűlési napló 1790-ben való megjelenése fog hozni, 
amelyet immáron közhitelűnek fogadtak el. 
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másolói igyekeztek a helyi (megyei, városi) közvéleményt is érdeklő híreket megörökíteni, 

illetve az őket érintő iratokat a naplóhoz hozzácsatolni.34 Gyakran kapott helyet az egyes 

megyékhez hazavitt naplókban vagy aktákban a sérelem-összeállító bizottsághoz a megyei 

követek által benyújtott sérelem, illetve sérelmi lista. Így például megtalálható Lehoczky Dániel 

békési követ naplójában, a Somogy megyeiek Zala Megyei Levéltárban őrzött naplójában, vagy 

a Bihar megyei követek iratgyűjteményébe bekötve.35 Nemcsak megyei levéltárakban, hanem 

egyes városi, illetve egyházi gyűjteményben is felleltem olyan naplókat, amelyeket egy egykori 

országgyűlési résztvevő vitt haza magával a pozsonyi diétáról. Így például a győri Kisfaludy 

Károly Megyei Könyvtár őrzi Győr város követeinek 1751. évi diáriumát, addig a Pannonhalmi 

Bencés Főapátság Könyvtárában található meg Sajghó Benedek bencés főapát számára másolt 

napló és iratgyűjtemény is. 

A mai Magyarország területén lévő egykori megyei levéltárak vonatkozó anyagait is 

végignéztem: itt az egyes megyék követküldésére, a megyék országos és helyi követeléseire 

vonatkozó forrásokat igyekeztem feltárni (különös tekintettel a közgyűlési jegyzőkönyvi 

bejegyzésekre, a közgyűlési és országgyűlési iratokat tartalmazó levéltári egységekre).36 A 

szabad királyi városok országgyűlési szerepére – az előzőekhez képest – csak 

szúrópróbaszerűen, néhány város forrásanyagára koncentrálva fordítottam gondot.37 A bécsi 

kormányzat és a magyar rendek viszonyának tanulmányozásához megkerülhetetlen volt a bécsi 

Österreichisches Staatsarchiv különböző iratsorozatainak tanulmányozása. Itt Bartenstein titkár 

előterjesztéseit (Staatskanzlei-Vorträge), illetve az udvar kereskedelemügyi elképzeléseivel 

kapcsolatos forrásokat (Ungarische Akten-Comitialia, Alte Kabinettsakten-Finanzen, Kommerz-

Ungarn, Hofkammer-Ungarn). A nem regisztratúra jellegű fondok közül a családi levéltárak 

jelentősebbjeiben is kutathattam Budapesten, Bécsben és Pozsonyban.38 A családi levéltári 

                                                           
34Erre jó példa egy 1751. évi Zemplén megye levéltárában fennmaradt országgyűlési napló, amelyben az egyik 
zempléni követ erényeit magasztaló versezetet is mellékeltek az összeállítók: MNL BAZML SL IV.2001.m. 6. 
kötet. Diarium Diaetae anni 1751. pro Archivo Comitatus Zempleniensis. 
35Lehoczky-féle napló: OSZK Ktt. Fol. Lat. 3510. Diarium Diaetae Posoniensis anno 1751 celebratae per Danielem 
Lehoczky M. Cottus Békés Ablegatum concinnatum és ennek (a sérelmi lista nélküli másolata): OK 700.469. Acta 
universa diaetae anno MDCCLI in libera regiaque civitate Posoniensi celebratae. A Bihar megyei követeké: MNL 
SZSZBML IV.1.d. Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Országgyűlési iratok. Acta Diaetalia anni 1751. 
per Dominos Ablegatos Nuntios. 360–370. A somogyiaké: MNL ZML IV.1.c. Zala vármegye nemesi 
közgyűlésének iratai. Országgyűlési iratok. Acta diaetalia anni 1751. Diarium diaetae anni 1751.  
36Itt a mai Magyarország területén belül eső, 1751-es vonatkozású anyagok közül csak Békés és Somogy megye 
iratanyaga maradt ki. A vármegyei követküldési gyakorlatra: NAGY 2015. 941–957.  
37Itt elsősorban Debrecen, Sopron, Szeged, Lőcse, illetve az új szabad királyi városok közül Győr levéltári 
forrásaiban sikerült valamelyest elmélyülnöm. 
38Ilyen az Országos Levéltárban őrzött Batthyány, Bezerédy, a gelsei Biró, a nagyréthi Darvas, az Esterházy család 
tatai ágának, galánthai Fekete, Festetics, Gosztonyi, Görgey, Jeszenák, Károlyi család nemzetségi, a Nádasdy, a 
Perényi, a Sallér, valamint a Szirmay vagy a Szüllő család levéltára. A 18. század egyik legjelentősebb református 
családjának, a Rádayaknak a levéltárát a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára őrzi Budapesten, 
ahol számos alkalommal fordultam meg. Az MNL megyei tagintézményeiben őrzött családi anyagok közül 
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anyagok alapján betekintést kaphattam az egyes országgyűlési szereplők családi kapcsolataiba, 

anyagi helyzetük változásába, röviden segítséget nyerhettem egyéni motivációik 

feltérképezésében. A magánlevelek számos felröppent politikai-közéleti pletykára irányíthatják 

rá a kutató figyelmét, amelyet más forrásból nem ismerhetne meg. Számos családtörténeti 

kérdésben – a kiadott genealógiai összefoglalókon túl – a Dunamelléki Református 

Egyházkerület Ráday Levéltára által őrzött Daróczy Zoltán genealógus családtörténeti 

jegyzetanyag-hagyatéka nyújtott eligazítást. Az egyes életpályák szempontjából fontos rang-, 

cím- vagy birtokadományokat a köznemesi rendűek esetén a Királyi Könyvek (illetve ennek 

digitalizált változata) alapján tekintettem át.39 A főrendeket az országgyűlésekkel összefüggésbe 

hozható kamarási és titkos tanácsosi kinevezések szempontjából vizsgáltam: a Bécsben őrzött 

Birodalmi Udvari Kancellária anyagában található kamarási indexek és a titkos tanácsosi 

kinevező oklevelek alapján.  

Nemcsak a politikai kultúra és mentalitás szempontjából érdemelnek figyelmet a diéta alatt 

keletkezett országgyűlési gúnyversek (pasquillusok), hanem az egyes szereplők politikai-közéleti 

pályafutása és a diétai közvéleményben rögződött képe is tanulmányozható rajtuk keresztül. 

Ezek nagyobbrészt az OSZK Kézirattárában, kisebb részben az egyes családi levéltárakban, 

illetve elszórtan országgyűlési naplókba bemásolva lelhetőek fel.40. 

 

2. Az 1751. évi országgyűlés szakirodalomi értékelése 
 

Jelen fejezetben célom az 1751. évi magyar rendi országgyűléssel kapcsolatos szakirodalmi 

vélemények értékelése, vagyis a diétáról szóló monográfiák, Magyarország-történeti 

összefoglalások vonatkozó részeinek historiográfiai elemzése.  

A reformkorban, az 1830-as években mutatkozott először nagyobb társadalmi igény a 

műveltebb középrétegekben a hazai történelem alaposabb megismerése iránt, amelyet az aktuális 

politikai folyamatok is ösztönöztek. A liberális politikai küzdelmekhez történelmi előképeket 

kellett találni, fel kellett tárni az ország politikai és társadalmi elmaradottságának történelmi 
                                                                                                                                                                                           

megvizsgáltam a Perczel család Szekszárdon, illetve a Batta család Miskolcon lévő irategyüttesét. A határon túli 
családi levéltárak közül kutathattam a bécsi Österreichisches Staatsarchivban őrzött, a Csáky család 
szepesmindszenti, illetve a Khevenhüller–Metsch család levéltárában és pozsonyi Szlovák Nemzeti Levéltárban, a 
Brunswick család alsókorompai és az Erdődy család galgóci levéltári anyagában.  
39MNL OL A 57. Magyar Kancelláriai Levéltár. Libri Regii. 
40Az országgyűlési pasquillusok gyűjteménye található meg például a Regnicolaris Levéltáron belül: MNL OL N 
125. Bottló Béla – Veres Miklós gyűjteménye és MNL OL A 95. A Magyar Kir. Udvari Kancellária Levéltára. Acta 
diaetalia. 20. kötet.; MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni 
sessionum et ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 
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okait. A korabeli történetírás kiemelkedő alakjának, a Szemere-kormány egykori vallás- és 

közoktatásügyi miniszterének, Horváth Mihály csanádi püspöknek (1809–1878) a történetírói 

pályája is ebben az évtizedben indult. 1841-ben jelentette meg a 16–19. századi fejleményeket 

feldolgozva Az ipar és kereskedés története Magyarországon a három utolsó század alatt című 

monográfiáját. Ebben Magyarország gazdasági elmaradottságának okait kutatta, feldolgozásában 

nagyban támaszkodott a diéták végzéseit tartalmazó magyar törvénytárra és az országgyűlések 

sérelmeire. Az 1751. évi diéta – egyébként Katona által már kiadott – sérelmei kapcsán 

hangsúlyozta, hogy Mária Terézia vámpolitikája a magyar kereskedelem fejlődését 

nagymértékben fékezte, mivel mindenben az osztrák örökös tartományoknak kedvezett.41 

Horváth Mihály Berzeviczy Gergely és számos korabeli magyar közgazdász közismert tézisét 

vette át, és terjesztette el a történeti szakirodalomban, hogy a Habsburg-ház Magyarországot 

gyarmati sorban tartja: iparának fejlesztését megakadályozza, mezőgazdasági termelését és 

bányászatát alárendeli a nyugati birodalomfél gazdasági érdekeinek.42 Tételét „az osztrák 

gyarmatosító politikáról” aztán számos historikus utódja átvette, és alapkutatásokkal árnyalta azt 

(pl. Marczali Henrik, Szekfű Gyula, Eckhart Ferenc). 

Horváth Mihály az emigrációban írt hatkötetes, majd 1867-es hazatérése után nyolckötetessé 

bővített összefoglaló Magyarország-történetének 1873-ban megjelent hetedik kötetében 

foglalkozott újra az 1751. évi diétával, immár a politika- és eseménytörténetre fektetve a 

hangsúlyt. E művében új, főként bécsi levéltári forrásokat felhasználva rendkívüli adatoltsággal 

határozza meg – az utókor számára is érvényesen – a diéta eseménytörténetének a főbb 

csomópontjait: az adóemelés, a kereskedelemügyi sérelmek, a honfiúsított mágnások kérdését, 

illetve Győr, Komárom, Zombor és Újvidék szabad királyi városi címének becikkelyezése körül 

folyt vitát. Nagyban támaszkodhatott Katona István jezsuita történetíró korábbi, nagy 

forrásanyagot feldolgozó történeti művére, a Historia critica regum Hungariae-ra.43Ahogy 16–

18. századi kötetei kapcsán Gunst Péter is megállapította, hogy a nemesség saját rendi 

érdekeinek védelmezőjéből az ő tollán alakult át végérvényesen az ország függetlenségének 

                                                           
41HORVÁTH 1841. 156–161., különösen 161.  
42H. BALÁZS 2005. 255.; 264. Következtetései az ekkoriban szárba szökkenő Kossuth Lajos által elindított 
védegyleti mozgalom számára szolgáltattak történeti érvanyagot. Erre: HORVÁTH 1986. 10. 
43Katona történeti művei 1778 és 1801 között jelentek meg nyomtatásban, latinul, 41 kötetben. Az 1751. évi 
diétáéról kiadványsorozata 1800-ban megjelent 39. kötetében írt. Ebben döntően kéziratos országgyűlési iratokat 
(feliratok, leiratok, sérelmi listákat) adott közre részben teljesen átírt szövegek, részben kivonatok és szerzői 
kommentárok formájában. Mindezek alapján megállapítható, hogy műve nem lép túl az események leírásán és az 
ok-okozati összefüggések megállapításáig sem jut el. Színtelen és nyugodt előadása mögött azonban felsejlik 
felekezeti érdeklődése és protestánsellenessége, amikor arról írt, hogy a nem katolikusok az országgyűlési üléseket 
ez alkalommal nem zavarták meg sérelmeik felhánytorgatásával, hanem az uralkodó kemény tiltásai ellenére 
külföldi uralkodókhoz is eljuttatták a porosz királytól kapott leveleiket. Erre: HÓMAN 2002. 323–325.; KATONA 
1800. 388–389. 
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védőbástyájává.44 Értékelésében az ország jogait és önállóságát joggal féltő magyar rendiség áll 

szemben a pénzügyi zavarba került, és az osztrák tartományok érdekeit képviselő királynővel.45 

Horváth értékelése szerint Mária Terézia a diétán a kívánt adóemelést nem kapta meg, és a 

rendek sem bántak vele illendően, ezért – a magyar rendek erejét hallgatólagosan elismerve – az 

országgyűlést tizenhárom évig nem is hívta össze újra.  Horváth elmarasztalja az uralkodói 

politikát abban is, hogy a királynő az idegen érdekeket képviselő kormányszékekkel rendeleti 

úton próbálta bevezettetni a szükséges reformokat, ahelyett, hogy az országgyűlési törvények 

által, „a nemzet hozzájárulásával” alkotmányos úton tette volna ugyanezt.46  

Miközben Magyarországon Horváth Mihály sorra adta közre liberális szellemű és mérsékelt 

függetlenségi szellemet tükröző országtörténetét, addig Bécsben Alfred Ritter von Arneth (1819–

1897) Mária Terézia korát feldolgozó, 1863 és 1879 között megjelenő nagyszabású tízkötetes 

monográfia-sorozatot jelentetett meg.47 Arneth a Habsburg Monarchia államalakulatának 

történetét írta meg, Mária Terézia személyét állítva narratívája középpontjába. Műve a 

dinasztikus történetírás egyik kései darabja: a német egységben vezető szerepre hivatott Ausztria 

történeti hivatásának igazolása, és egyik legdicsőségesebb korszakának felmutatása is egyben.48 

Arneth narratívájában Magyarország csak az egyik legtekintélyesebb, de rebellis tartomány 

szerepét kapta: az 1751. évi országgyűlési eseményeket tárgyaló negyedik kötet 1870-ben jelent 

meg. Ebben a szerző először ismerteti – a korabeli és későbbi Magyarország-történeteknél jóval 

hosszabb terjedelemben – negyven oldalban a diéta történetét, legrészletesebben először dolgozta 

fel egy kancelláriai napló alapján a júniusi adóvita eseményeit. A dualizmus korában élt 

történetíró azonban nem rejtette véka alá személyes értékítéletét, elfogultságát a magyar 

kérdésben. A diéta kereskedelemügyi sérelmei kapcsán méltánytalannak tartotta a magyar rendek 

követeléseit az alacsonyabb vámtételekre, és jogosnak vélte a kettős vámhatár fenntartását. A 

magyar rendek – ellentétben a Haugwitz-reformok (1749) óta adózó cseh–osztrák rendekkel – 

megőrizték adómentességüket, ám a szerző szerint emiatt versenyelőnybe kerültek terményeik 

értékesítésénél lajtántúli birtokostársaikkal szemben.49 Az örökös tartományoknak oly magas 

adóterheket kellett viselniük, amihez a magyar hadiadó a kormányzat által javasolt emelése össze 

sem volt hasonlítható – emelte ki Arneth, burkoltan talán utalva az osztrák–magyar fél közti 

közös költségvetési vitákra. Újdonság volt művében – a Horváth Mihályéhoz képest –, hogy 

elhelyezte az országgyűlést egy diplomáciai és külpolitikai erőtérben: ehhez kiváló támaszt 
                                                           
44GUNST 1995. 136–137. 
45HORVÁTH 1873. 299–309.  
46HORVÁTH 1873. 311.  
47A bécsi Házi-, Udvari- és Állami Levéltár (Haus-, Hof- und Staatsarchiv) igazgatója. 
48HOCHEDLINGER 2010. 314., 316. 
49ARNETH 1870. 210–211. 
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nyújtottak a Bécsben működő velencei követ, Tron jelentései, amelyekből bőven merített 

kötetéhez.50 

Arneth felfogásához szemléletében és korban közel állt még Adam Wolf a következő 

évtizedben megjelent monográfiája, amelyben értékelte az országgyűlést is. Az 1884-ben kiadott 

kötet a magyar rendiség és Magyarország anyagi tehervállalásának (ti. az általa viselt hadiadó-

részesedés) mértékét csekélynek minősíti a dinasztia által adott előnyökhöz képest: 

„Magyarország teljesítménye nem felelt meg sem a nemzeti jövedelmének, sem az előnyöknek, 

amelyeket az Ausztriával való kapcsolat alapján élvezett”.51 Ezzel szemben Mária Terézia 

viszont csak taktikai ballépést követett el, amikor túlbecsülte a mágnások befolyását, mialatt a 

köznemességet kevéssé ismerte meg, amelyen „a nemzet ereje és hatalma nyugodott”.52 Az 

1751. és 1764–1765. évi diétán az uralkodó a korona jövedelmeinek növelését, a véderőreformot 

és a parasztság helyzetének javítását kívánta keresztülvinni, ám a rendek ellenállása miatt a 

változtatásokat végül nem erőltette. Mária Terézia 1751-es látványos elutazása után sem romlott 

érzékelhetően a királynő és az ország viszonya.53 

A dualizmus korának nemzeti-függetlenségi látószögét kritikusan érvényesítette a magyar 

törvényhozás múltját feldolgozó többkötetes összefoglalójában Máriássy Béla, egykori 

függetlenségi párti országgyűlési képviselő. Máriássy szerint Mária Terézia nemcsak az 

adóemelés, hanem – szóhasználata szerint – a „katonaváltság”, „felkelési váltság”, vagyis a 

nemesi felkelés pénzbeli megváltását akarta a magyar rendekkel elfogadtatni. A szerző a magyar 

rendeket is elítélte kicsinyes, kiváltságféltő magatartásuk miatt, akik az ország egészét érintő 

lényegi kérdésekben (pl. vám- és kereskedelemügy) már nem álltak ki a nemzeti érdekek 

mellett.54 Az uralkodónő reformtörekvéseit a szerző szerint a magyar rendek adómentességi 

privilégiumát féltő magatartása akadályozta meg, ezért végül a reformok kérdése nem is 

szerepelt a diéta hivatalos napirendjén.55 A nemesi felkelés reformjának 1751-ben (valószínűleg) 

felvetődött kérdése ezután már csak búvópatakszerűen bukkan felszínre Máriássy nyomán a 

szakirodalomban.56 

                                                           
50ARNETH 1870. 196–197. A 20. századi szerzők közül Robert A. Kann volt az, aki ezen nyomvonalon indulva el 
hangsúlyozta, hogy Mária Terézia a Monarchia európai tekintélyének megőrzése érdekében nem akart a magyar 
rendekkel nagyobb konfliktust vállalni a század közepének országgyűlésein, ezért sem erőltette tovább a reformokat, 
hanem megelégedett az adóemeléssel, illetve Lotharingiai Ferenc társuralkodóvá emelésével: KANN 1981. 10. 
51WOLF 1884. 112. 
52WOLF 1884. 113.  
53Uo. 111–112.  
54MÁRIÁSSY 1888. 199. Jól jellemzi ezt a látásmódot az, hogy Mária Terézia korának országgyűlési résztvevőit 
„csak közönséges szavazógépekként” aposztrofálja.  
55MÁRIÁSSY 1888. 161–162.  
56SZIJÁRTÓ 2005. 247. (427. lapalji jegyzet) 
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Sokoldalú érdeklődése ellenére a 18. század kutatásában érte el a legnagyobb eredményeket 

Marczali Henrik (1856–1940), aki a budapesti tudományegyetem első professzionális történészi 

képzettségű tanára volt. A Szilágyi Sándor szerkesztette A magyar nemzet története című 

tízkötetes Magyarország-történetbe ő írta az 1711–1815 közti korszakot feldolgozó, 1898-ban 

megjelent VIII. kötetet. Művéhez felhasználta Mária Terézia – Arneth által kiadott – két 1750–

1751-es emlékiratát, amelyek alapján rámutatott, hogy Mária Terézia a magyar rendek 

kiváltságait tiszteletben kívánta tartani, ezért sem vezette be a Haugwitz-reformokat 

Magyarországon.57 Az országgyűlésen az újonnan adományozott szabad királyi városi 

kiváltságok becikkelyezése és az adóemelés kapcsán kirobbant vitában a rendek alkotmányvédő 

és törvénytisztelő magatartását Marczali nagyra értékelte, ám belátta azt az ellentmondást is, 

hogy a reformok a rendektől nem, hanem csak az uralkodótól remélhetőek.  Mária Terézia és 

tanácsosai a diéta kudarcából okulva, mindent elkövettek a későbbiekben azért, hogy az országos 

közhangulatot a reformok irányába hajlítsák (lásd pl. Pálffy Miklós kancellár 1758-as 

emlékiratát).58 Árnyalt bemutatást kap összefoglalójában az 1754–1755. évi vámrendelet, 

amelynek előzményeként utalt az 1751. évi országgyűlésre. A szerző szerint a rendek a diétán a 

királynővel szemben tanúsított szinte ellenséges magatartása, illetve a magyar nemesi 

kiváltságok ellensúlyozásának gondolata egyaránt motiválta Mária Teréziát „a magyar iparos és 

polgári osztály tönkretételét” és a „magyar mezőgazdaság fejlődésének visszavetését” célzó 

diszkriminatív vámszabályozás meghozatalában.59 

A 19–20. század fordulójának nagy pozitivista történetkutatói felbuzdulása forrásfeltáró, 

forráskiadó munkák sorát érlelte ki magából. Nemcsak országos szintű politikatörténeti 

vonatkozású művek, de számos hely- és egyháztörténeti munka jelent meg. Sajátos ötvöződése 

volt a mikro- és makroszintű történeti érdeklődés találkozásának Hornig Károly veszprémi 

püspök forráskiadványa egyházmegyei elődjének, Padányi Biró Mártonnak az 1751. évi 

országgyűlésen született naplójáról. A kötet valójában Padányi Biró 1751–1758 között vezetett 

naplójának – a szerkesztő ítélete szerint – a legérdekesebb részeinek tartalmi kivonatait 

tartalmazza. A diéta eseményein kívül a szerző-szerkesztő feldolgozta, és teljes szöveggel kiadta 

Biró Márton Veszprém vármegyei főispánsága idején a hivatali visszaélései kapcsán keletkezett 

vizsgálati iratokat, továbbá közölte Johann Georg Bartenstein báró kabineti titkárnak az 

országgyűlés alatt Mária Teréziához intézett, a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchivban található 

leveleit, előterjesztéseit. A kiadvány jelentősége, hogy egyfelől a felsőtábla (a hivatalos naplók 

                                                           
57ARNETH 1871. 267–354. 
58MARCZALI 1898. 277–285., értékelése 284–285. 
59MARCZALI 1898. 320–325., különösen 323–325. és MARCZALI 1884. Marczali hatásáról a magyar történetírásra: 
Hatásáról: GUNST 1983. 72., 120–121.  



  

20 
 

által nem igazán tárgyalt) eseményeire, illetve a főpapság e jelentős alakjának politikai szerepére 

világított rá, másfelől Bartenstein leveleinek kiadásával a bécsi kormányzati szándékok és 

elképzelések – a magyarországi levéltári forrásokhoz képest – új szemszögű megismerését tette 

lehetővé.60 

A Magyarország, mint osztrák gyarmat tézisét aztán Eckhart Ferenc (1885–1957) A bécsi 

udvar gazdasági politikája Magyarországon Mária Terézia korában című 1922-ben megjelent 

művében fejlesztette tovább.61 Eckhart a bécsi Hofkammerarchiv levéltárosaként nagyszámú, 

eddig ismeretlen pénzügyi és kereskedelemügyi jellegű forrásanyaghoz fért hozzá, amelyek 

segítségével meggyőzően tárta fel az újkori magyar gazdaságtörténet egyik vitatott kérdéskörét. 

Feltevése szerint Magyarország 19–20. századi gazdasági-társadalmi fejlődésbeli elmaradásának 

oka Mária Terézia gazdaságpolitikája és az „elavult rendi alkotmány” volt. Eckhart a 

Magyarországra nézve hátrányos következményekkel járó 1754. évi vámrendelet közvetlen 

előzményeként a Kereskedelmi Főigazgatóság és a Magyar Kancellária közt az új vámtarifa 

bevezetéséről lefolytatott 1751. évi tárgyalásokat és az 1751. évi országgyűlés ellenállását is 

megemlíti.62 A szerző – ellentétben Marczali előadásával – kiemelte a diétától kért adóemelés 

kapcsán, hogy a királynő „az 1751. évi országgyűlés összehívásakor gondolhatott arra, hogy az 

új adóteherből sikerülni fog legalább egy részt a nemesi birtokra hárítani”, ám ezt a 

feltételezését forrásokkal nem támasztotta alá. 63 

A két háború közötti időszak nagy hatású történészének, Szekfű Gyulának (1883–1955) a 

Hóman Bálinttal közösen szerkesztett és írt Magyar Történetének 1931-ben napvilágot látott 18. 

századi kötetében röviden említésre került a diéta.64 A szerző a 700 000 forintos adóemelés 

kapcsán kiemelte, hogy „ez újabb összeget is egészében a jobbágyság vállaira helyezték 

[mármint a rendek – N. J.]; a nemesi privilégium megszüntetése szóba sem került”. Szekfű 

narrációjában két legfontosabb történetpolitikai ideája – ahogyan Monostori Imre nevezi – az 

egyensúly és a kompromisszum elve kimutatható ekkor a rendek és az uralkodó részéről tett 

engedményekben: a rendek hozzájárultak az adóemeléshez, addig Mária Terézia végleg 

lemondott a Haugwitz-reformok magyarországi bevezetéséről.65 Szekfű szerint 1750 táján, a 

Haugwitz-reformoktól válik szét markánsan a két birodalomfél, Ausztria és Magyarország eltérő 

társadalomfejlődése és adminisztratív kezelése. Míg a nyugati birodalomfélben a nemesség 

                                                           
60HORNIG 1903.  
61ECKHART 1922 
62ECKHART 1922. 45–46. 
63ECKHART 1922. 254. 
64Az Eötvös Collegium egykori tagja, majd 1909–1925-ig levéltárosként működött a bécsi Haus-, Hof- und 
Staatsarchivban, utóbb 1925-től a budapesti tudományegyetem tanára volt. 
65MONOSTORI 1994. 107.  



  

21 
 

önként lemondott adómentességéről, és a meginduló társadalmi-gazdasági-államigazgatási 

modernizáció révén „megkezdődik a társadalom demokratizálódási folyamata”, addig 

Magyarországon fennmarad a nemesi adómentesség és a rendi intézmények túlsúlya.66 A két 

birodalomfél politikai intézményeinek különállása Szekfű szerint az 1867-es kiegyezést 

készítette elő.67 Paradox módon tehát a rendek elavult közjogi berendezkedéshez való görcsös 

ragaszkodása hosszú távon hozzájárult Magyarország Habsburg Monarchián belüli 

önállóságának megőrzéséhez.68 Mária Terézia Magyarországot diszkriminatívan érintő 

gazdaságpolitikai intézkedései előzményeként megemlíti a szerző a nemesség adómentességéhez 

ragaszkodó magatartását, valamint az 1751. és az 1764–1765. évi diétát is, amelyek „óta maga is 

szükségesnek látta Magyarország ilyetén megkárosítását, miután tanácsosai folyvást szemei elé 

tartották, hogy a nemesség adómentessége miatt az ország sokkal kisebb terhet visel, semmint az 

örökös tartományok”.69 Értékelésében egykori tanárát és mesterét, Marczali Henriket követte,70 

de felhasználta Eckhart Ferenc már előbb említett könyvét is, miszerint Magyarország ipari 

fejlődését a Habsburg-gazdaságpolitika hosszú távon megakasztotta, és az Ausztriának 

gazdaságilag alárendelt nyersanyag-beszállítóvá, illetve agrárországgá tette.71 A barokk időszak 

a békés építőmunka Szekfű által nagyra értékelt kora volt (a 17. századhoz vagy a liberalizmus 

korához képest), azonban ez – érezhető ellentmondásként – a 18. századi Habsburg-

gazdaságpolitika negatív megítélésével ellenpontozódott.72 

Az országgyűlésről írott egyetlen önálló könyv, Rozgonyi János kismonográfiája – az 

impresszum szerint – 1944-ben jelent meg Budapesten.73 A méltatlanul elfeledett, a későbbi 

kutatók által figyelemre se méltatott, ámde rendkívül adatgazdag munka kronologikus rendben 

követi végig a diéta eseményeit, felhasználva – a kiadott forrásokon és szakirodalmon kívül – az 

Országos Levéltár Regnicolaris Levéltárának forrásanyagát. Elsőként foglalkozott azzal a 

kérdéssel a magyar történészek közül, hogy Magyarország mekkora részét viselte a Habsburg 

                                                           
66SZEKFŰ é. n. 262–263.: „igazában ekkor kezdődik Magyarország és az ausztriai tartományok kétféle kezelése, mely 
száz év mulva a dualizmusban nyert törvényszerű formát; azt hiszem azonban, hogy ennél fontosabb (és igazabb is, 
hiszen a két államterület mindig különböző elvek szerint kellett kormányozni) az a megállapítás, hogy az ausztriai 
nemesi előjogok e legelső háttérbeszorításával ott már most megkezdődik a társadalom demokratizálódási 
folyamata, s így a monarchia két felének társadalmi struktúrájában észlelhető különbségek már itt kezdenek 
kialakulni”. 
67A korabeli reformok hosszú távú hatására: Uo. és WALTER 1958. 70.; SZIJÁRTÓ 2005. 244., 246. 
68SZEKFŰ, é. n. 267.: „a rendek éberen őrködtek személyes előjogaik felett, ragaszkodtak az áthagyományozott, most 
már ősinek tetsző „avitának” nevezett közjogi berendezkedésekhez, de hogy új tartalmat adjanak nekik, ez távol 
állott gondolkodásuktól” 
69SZEKFŰ é. n. 315–316.  
70Szekfű Gyula és Marczali Henrik 18. század-képének hasonlóságaira újabban: DÉNES 2011. 195–212., különösen 
212. 
 
72A Magyar történetben tárgyalt egyes korszakok értékelésére: DÉNES 2015. 316–317.  
73ROZGONYI 1944. 54–56.   
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Birodalom közterheinek az 1751. évi adóemelést követően.74 Műve összegzése azt sugallja, hogy 

a szerző nemzeti-függetlenségi látószögből ítélte meg a diéta eseményeit, ám – Acsády nyomán 

– a parasztság, a „szegény adófizető nép” sorsának alakulása iránt is érdeklődött, ennek 

érdekében elképzelhetőnek tartotta a politikai rendszer átalakítását.75 A diétát igyekszik 

beilleszteni abba a folyamatba, amelyet III. Károly óta a kormányzat parasztságvédő 

intézkedései jellemeznek az adóalap védelme céljából, pontosabban szólva egyfajta folyamatos 

versengést tételez fel a rendek és az uralkodók között, azért, hogy melyik fél tud a jobbágyságtól 

saját maga számára nagyobb bevételeket kisajtolni.76 Értékelésében mind a központi 

kormányzatot, mind az alsótáblai rendeket elmarasztalja, mondván, hogy alkujukban nép és az 

ország kapta összehasonlíthatatlanul a legkevesebbet.77 Rozgonyi János volt az első az 

ismertetett szerzők közül, aki a rendiség egyes társadalmi csoportjainak politikai törekvéseit is 

felismerte az országgyűlés történetében, ám szerepük mélyebb elemzésével, elhelyezésükkel a 

század politikatörténeti tablóján még adós maradt. A főrendekre a királyi akarat kiszolgálóira 

tekint a szerző, akik nem látták át, hogy a „rendi alkotmányt” tovább is lehetne fejleszteni. Úgy 

vélte, hogy a „közép- és alsónemesi osztály” elnyomásával Magyarország a Monarchia 

„közönséges tartományává” süllyedését is elősegíti. A diéta törvényhozó munkáját is 

elégtelennek ítéli nemzeti szempontból, mondván ezekben „kevés a magyarság számára valóban 

positivus értékkel bíró engedmény”.78 Megállapítja, hogy a diéta igazi feladatát, vagyis a 

törvényhozást nem teljesítette, mivel a diéta eredményességét a törvények számában mérte, 

amely téren az 1751. évi országgyűlés még a tíz évvel korábbit is alulmúlta. Ennek elllenére úgy 

gondolta, hogy a rendek és az uralkodó közti alku kimunkálásában mégis volt jelentősége az 

országgyűlésnek, így az adóemelés, a nádorválasztás és a szabad királyi városok 

becikkelyezésének kérdésében.79 

Az 1945 utáni időszak nagy összefoglaló történeti szintézisébe az ún. tízkötetetes 

Magyarország történetébe Ember Győző (1909–1994) írta a 18. századi diétákkal foglalkozó 

                                                           
74ROZGONYI 1944. 32–35. 
75Acsády értékelésére: ACSÁDY 1904. 509–510.  
76Szerinte a kormányzat csak az 1767-es urbárium bevezetésével ért el áttörést a földesurakkal szemben a földesúr-
jobbágy viszony szabályozásának kérdésében. A legnagyobb problémát ugyanis az okozta az állam számára, hogy 
szokásosan a jobbágy előbb földesurának rótta le a járadékait és csak aztán fizette le az állami adót (hadiadó), amely 
az állam számára – a gyakori fizetésképtelenség esetén – hátrányos volt: ROZGONYI 1944. 54.  
77ROZGONYI, 1944. 58. A kormányzat jobbágyvédő politikájának értékelésében nagyban támaszkodott Ember Győző 
és Szabó Dezső 1933-ban napvilágot látott munkáira: EMBER Győző: A magyar királyi helytartótanács gazdasági és 
népvédelmi működése III. Károly korában. Bp., 1933. és SZABÓ Dezső: A magyarországi úrbérrendezés története 
Mária Terézia korában I–II. kötet. Bp., 1933.  
78Uo.: „Item tempora mutantur” – int figyelmeztető ujjal állva lelki szemönk előtt a történet szelleme, ha honalapító 
István király tömör, nehéz veretű, országmentő törvényeinek és diétánk articulusainak párhuzamára gondolunk”. 
79ROZGONYI 1944. 52. Idézi egy diéta végén keltezett, annak kudarcát érzékeltető magánlevelét, miszerint: „ez az 
országgyűlés ismertette meg velem embereket” („dieser Landtag hat mich die Leute kennen lernen”). 
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részt.80 Értékelésében aszerint tette mérlegre a Habsburg-kormányzat politikáját, és a rendiség, 

illetve egyes rétegeinek törekvéseit, hogy mennyire képviselték a társadalmi haladás ideáit: 

röviden felkaroltak-e, és mennyiben érvényesítettek a diétán reformgondolatokat. Ember Győző 

a rendiség egyes társadalmi csoportjainak törekvéseit is felismerte a diéták eseménytörténetében. 

A század elejének – az 1712–1715., illetve az 1722–1723. évi diétán jelentkező – főnemesi 

vezetésű reformmozgalma 1741-re teljesen elhalt, ezután az abszolút királyi hatalom, az 

országgyűlésen kívül, kormányhatóságai útján próbálkozott a reformok bevezetésével.81 Szerinte 

az 1751. évi diétán továbbra is a kormányzathoz hű főnemesség játszotta a vezető szerepet, de a 

köznemesi ellenzék eközben már-már a diéta rendjének felbomlasztására törekedett, ekkor még 

sikertelenül. Csak az 1764–1765. évi diétán – az előterjesztett reformok fenyegetésétől 

környékezve – kerültek (rövid időre) a vármegyei követek által képviselt köznemesi ellenzékkel 

egy táborba a főrendek.82 Embernél negatív minősítést kap – Rozgonyihoz hasonlóan – az 

országgyűlés lanyha törvényhozói munkája miatt: Mária Terézia országgyűlései közül nemcsak 

ekkor született a legkevesebb törvény (szám szerint 41), hanem ezek tárgyukban sem tükröztek 

reformgondolatokat, illetve csekély számban foglalkoznak (az 1741. évi diétához képest) az 

ország kormányzati önállóságának kérdésével.83 

Kosáry Domokos (1913–2007) több művében említésszerűen foglalkozott az 1751. évi diéta 

eseményeivel és hatásával. Nemcsak a 18. századi magyar művelődéstörténet összegző 

monográfiájában érintette az 1754. évi vámrendelet kapcsán,84 hanem a Magyarok Európában 

népszerűsítő jellegű sorozat általa írt, az Újjáépítés és polgárosodás 1711–1867 című könyvében 

is értekezett erről.85 Alapvetően ebben is Eckhart állításait vette át arról, hogy a Haugwitz-

reformok utáni időszakban a Lajtán innen is „Bécs szerette volna az ország erőforrásait jobban 

hasznosítani és rést törni a nemesi adómentességen”.86 Elődjével szemben azonban ő már nem 

mentegeti a magyar rendeket semmilyen tekintetben sem.  

Több összefoglalójában érintette a diétát ifj. Barta János, amelyben Magyarországnak a 

Habsburg Monarchiába való betagolásának egy fontos, de kevésbé sikeres fázisaként értékeli a 

diétát.  Művében úgy foglalt állást az országgyűléssel kapcsolatban, hogy Mária Terézia – a 

rendekkel való viszonyának diétán tapasztalható megromlását követően – Magyarország 

                                                           
80Az Országos Levéltár egykori főigazgatója, a levéltártan és a kora újkori közigazgatás-történet egyik kiváló 
művelője. 
81EMBER 1989. 391–434., különösen 424–425. 
82EMBER 1989. 428–429.  
83EMBER 1989. 425–426. 
84KOSÁRY 1980. 30–34.  
85KOSÁRY 1990. 
86KOSÁRY 1990. 50. 
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Monarchiába való beolvasztását továbbra is folytatni kívánta, csak más eszközökkel. Ezután 

azonban nem politikai és adóügyi téren, mivel itt szigorú törvények kötötték, hanem gazdasági 

téren (pl. vámszabályzatok révén) hozott reformokkal törekedett céljait elérni. Az országgyűlés 

mindkét fél számára csalódást okozott. A diéta tapasztalatainak hatására a magyar rendek 

leszámoltak azon illúzióikkal, hogy az 1741-es nagyvonalú felajánlásukra hivatkozva újabb 

külön kedvezményeket csikarjanak ki a maguk számára, addig a királynő belátta, hogy a magyar 

nemesség sokszor emlegetett hűsége nem terjed ki az anyagi áldozatvállalásra, a kiváltságaikról 

való lemondásra. A vám- és kereskedelmi sérelmek orvoslását Mária Terézia megígérte ugyan, 

de végül ebből nem született törvény, hanem a királynő saját szája íze szerint rendelettel 

szabályozta a kérdést.87 Nemcsak politikatörténeti szempontból, hanem társadalomtörténeti 

szempontból is cezúrának tartja a diétát és az 1750-es éveket: véleménye szerint ekkor kezdődik 

a magyar arisztokrácia elidegenedése, eltávolodása a magyar társadalomtól. A politikai szakadás 

kezdetét e szerint az elmélet szerint a főnemesség és a köznemesség között mindenképpen ez az 

országgyűlés jelentette a 18. században.88 

A korszak országgyűlései iránti érdeklődés az utóbbi években jelentősen megélénkült, amely 

nem hagyta érintetlenül az 1751-es országgyűlés szakirodalmi megítélését sem. A 

kutatástörténeti fordulatot az a felismerés okozta, hogy Magyarországon a rendi országgyűlés és 

a modern alkotmányos parlamentarizmus között jelentős folytonosság volt megfigyelhető. A 

közép-európai térségben – az abszolutisztikus tendenciák ellenére – virulensen élt tovább a 

rendiség és – paradox módon – a demokratikus politikai kultúra egyik pillérévé vált.89 A magyar 

országgyűlés tovább őrizte az ország közjogi önállóságának fikcióját a reformkorban, illetve volt 

a liberális reformeszmék egyik fő vitafóruma, és lett az 1848-ban megszülető polgári 

alkotmányosság bölcsője.90 1997-ben jelent meg Szijártó István a magyarországi rendiség 

történetének kutatásában úttörő szemléletű kandidátusi disszertációja, amelyben – elszakadva a 

hagyományos eseménytörténet-központú megközelítéstől – a diéta intézményének működését 

vizsgálta az 1712–1791 közötti időintervallumban, előtérbe állítva a diétai szereplők közti 

erőviszonyok változását.91 A szerző a jómódú középbirtokos nemesség, a bene possessionati 18. 

századi országos politikai hatalmának növekedését konstatálta, összekötve az országos politikai 

tendenciákat, egy megye, Somogy vármegye követküldési gyakorlatában megmutatkozó 

jelenségek feltárásával. 2005-ben jelent meg a szerző intézménytörténeti összefoglalója a 

                                                           
87Az eredményekről: BARTA 1984. 150.  
88BARTA 1984. 150–154.; BARTA 1994. 80.; BARTA 2000. 182–186.  
  89A közép-európai tendenciákra: ZERNACK 1995. 5–8. és újabban MAT’A 2007. 71071.  
90SZIJÁRTÓ 2016a. 304. 
91SZIJÁRTÓ 1997. 
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korszak országgyűléseiről. Munkájában a diétákat a tractatus diaetalis (országgyűlési 

alkufolyamat) működése közben vizsgálja: kitérve a rendek és az uralkodó, illetve az egyes rendi 

csoportok közti hatalmi viszonyok jelentkezésére, illetve erőegyensúly-eltolódásokra.92  Az 

1751. évi diéta eseménytörténetét áttekintve félsikernek tartja a kormányzat szempontjából: noha 

hosszú idő óta ekkor sikerült a legnagyobb adóemelést megszavaztatnia a rendekkel, illetve 

elérni az újonnan adományozott szabad királyi városok törvénybe iktatását, ám a nemesi 

előjogokat megnyirbáló reformokat az uralkodó nem tudta keresztülvinni. A szabad királyi 

városok becikkelyezése körüli vita végképp megérlelte a szakítást Mária Terézia és a rendek 

között.93 Mária Terézia még nem szánta el magát a rendeleti kormányzásra, ám az 

országgyűlésen tapasztalható eljárása a szokásjog által számára kiszabott utat mégis túllépte, 

ahogy a kötet szerzője megfogalmazta: „ekkor még csak 1751-et írtunk, s nem 1767-et”.94 

Újabban a szerző vizsgálatának fókuszába a diéták résztvevői és a vármegyei elit 

strukturálódása, illetve a diéta kulturális reprezentációi (ceremóniák, diétai beszédek) kerültek.95 

Azonosította felszólalásaik száma alapján az 1751. évi országgyűlés alsótáblájának ellenzéki és 

kormánypárti hangadóit is.96 

Szijártó István kutatásai alapján a század közepi diéták történetével kapcsolatban két 

párhuzamos politika- és társadalomtörténeti folyamatot vázolt fel.97 Egyfelől a század elején a 

politikai paletta még a felekezeti törésvonalak mentén polarizálódott (ún. rendi 

konfesszionalizmus), majd a század közepére fő vitatémává a pénzügyi és az alkotmányos 

problémák (pl. adókérdés és a rendi kiváltságok ügye) váltak. Az 1751., illetve az 1764–1765. 

évi országgyűlés képez egy korszakhatárt a rendiség történetében, amitől fogva az alkotmányos 

rendiség kérdései uralják a diétai küzdőteret.98 Másfelől a vármegyei követküldési gyakorlat 

vizsgálata alapján felállíthatóvá vált egy másik periodizáció aszerint, hogy a vármegyét vezető 

bene possessionati mikortól kezdett törekedni – a partikuláris-helyi sérelmek hangoztatásán túl – 

az országos politika erőteljesebb befolyásolására. Ennek alapján a szerző megállapította, hogy a 

folyamat néhány vármegyében érezhetően a század közepétől, nevezetesen az 1741. és 1751. évi 

országgyűlés idejétől mutatható ki.99 

                                                           
92SZIJÁRTÓ 2005. 
93SZIJÁRTÓ 2005. 247.  
94SZIJÁRTÓ 2005. 173. 
95SZIJÁRTÓ 2006.; SZIJÁRTÓ 2010. 455–466., SZIJÁRTÓ 2014. 1273–1296.; SZIJÁRTÓ 2012. 37–62.; SZIJÁRTÓ 2016a.  
96SZIJÁRTÓ 2009. 93.  
97Erre: SZIJÁRTÓ 2012. 60.  
98SZIJÁRTÓ 2009. 87–101. 
99Főként somogyi példák alapján: SZIJÁRTÓ 2006. 140.; SZIJÁRTÓ 2012. 60. 
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A magyar országgyűlés fejlődését „hosszú időtartamban”, az 1608–1918 közti időszakban 

mutatja be Jean Bérenger és Kecskeméti Károly 2008-ban megjelent monográfiája. Az 

intézmény- és eseménytörténeti központú mű – magán viselve a braudeli inspiráció nyomait – 

hosszú távú struktúrákat, eredeti jellegzetességeket próbál meghatározni a magyar 

parlamentarizmus történetében.100 A 17–18. századi fejezeteket író Jean Bérenger szerint a 

kormányzat törekedett az országgyűlések hatáskörének szűkítésére, ám mindezt a lehető 

legcsendesebb módon igyekezett véghezvinni. Az uralkodói szándékot (az 1741. évi diéta 

kivételével) siker koronázta, a királynő a rendi gyűlést az 1764–1765-ös kudarc után össze sem 

hívta. A rendiség vereségét mutatja, hogy „az ellenzék, sokkal inkább, mint valaha, a 

megyegyűlésekre húzódott vissza”.101 Ám a megyei közigazgatás 1750 táján is észlelhető 

megerősödésével a rendiség nemhogy jelentősen vesztett, hanem megerősítette hatalmi 

pozícióit.102 André Tron velencei követ jelentéseinek részletes feldolgozásával Jean Bérenger 

egyfelől kitágította az eddigi kutatások horizontját, rámutatva a diéták történetének európai 

kontextusban való feltárásának szükségességére.103 

Számos szakmai részkérdésben – nem elsősorban országgyűlés-történeti érdeklődéstől 

vezéreltetve – több szerző tett le az asztalra az 1751-es diétához érintőlegesen kapcsolódó 

tanulmányt. Az állandó hadsereg 18. századi eltartásának kérdéskörét vizsgálta Pest megye 

példáján – utóbb könyv formájában is megjelent – doktori értekezésében Schramek László. 

Ebben külön fejezetet szentelt annak a problémának, hogy a rendek milyen hatást gyakorolhattak 

a hadüggyel kapcsolatos intézkedésekre, különös tekintettel a Haditanács által kiadott 

regulamentumok tartalmára.104 Művének (a téma szempontjából való) fő értéke, hogy a kutatás 

látókörébe emelte az országgyűlés és az uralkodó, illetve kormányszervei között a hadsereg 

ellátása körüli tárgyalásokat. Hangsúlyozza, hogy a diétai alkufolyamat során a királynő által 

kért adóemelés egyik alapfeltétele a rendek részéről az új regulamentum militare megalkotása 

volt, amelynek kidolgozásában 1751-ben már a diéta is részt vett.105 A diéta intézkedéseinek 

nyomán több új törvénycikk született, amelyek a lakosság teherviselését megkönnyítő 

változtatásokat hoztak.106 

                                                           
100BÉRENGER–KECSKEMÉTI 2008. IX–XI. (Miskolczy Ambrus előszava) 
101BÉRENGER–KECSKEMÉTI 2008. 143.  
102BÉRENGER–KECSKEMÉTI 2008. 177. 
103BÉRENGER–KECSKEMÉTI 2008. 170–173.  
104SCHRAMEK 2011. 82–116.  
105A tárgyalásokról: SCHRAMEK 2011. 110–113. 
106SCHRAMEK 2011. 115. Az új intézkedéscsomag megszüntette az ingyenes előfogatot (forspont), eltörölte és 
végérvényesen a hadiadó összegébe olvasztotta az 1729 óta pénzben megváltott ingyenmunka (gratuitus labor) 
intézményét. A regulamentum csökkentette a tiszteknek járó tűzifa mennyiségét és a hadiadó nyáron fizetendő 
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Összefoglalóan négy nagyobb csoportba oszthatóak az 1751. évi diétával kapcsolatos 

szakirodalmi vélemények.107 Az első esetben a nemzeti szempont került az értékhierarchia 

csúcsára: a 19. század liberális történetírója, Horváth Mihály vallotta ezt. Ő a rendiség 

törekvéseit azonosította a nemzeti érdekkel. Értékelésének alapja az volt, hogy az adott 

eseménysor milyen hatást gyakorolt a nemzeti fejlődésre, illetve mennyiben szolgálta a nemzeti 

önállóság és függetlenség érvényesülését az idegennek tekintett Habsburg-dinasztiával szemben. 

A második irányzatot azok a 19. század végén, 20. század első felében alkotó történészek 

alkották, akiknél a nemzeti látószög mellé társul a társadalmi igazságosság felé haladás 

narratívája is. Az 1751. évi országgyűlés kapcsán általános vélemény, hogy a magyar rendiség a 

„szükséges rossz”: a magyar rendek törvény- és alkotmányvédő magatartása egyúttal magyar 

önállóság védelmét szolgálta, ám a társadalmi-intézményi reformok gondolatát a Habsburg-

uralkodók képviselték, akik vámreformjukat – a rendiség szűkkeblűsége miatt – végül is részben 

Magyarországra káros módon hajtották végre (pl. Marczali Henrik, Szekfű Gyula, Eckhart 

Ferenc). Ez az elbeszélésmód hangsúlyozta, hogy az elavult rendiség a 18. században 

defenzívába szorult az abszolutizmussal szemben, örült, hogy megmaradhatott jogai élvezetében, 

de egyúttal minden alacsonyabbrendűsége mellett nyitva hagyta számára a fejlődés 

lehetőségét.108 Rozgonyi Jánosnál a kormányzat jobbágy- és parasztvédő politikája és a rendek 

kiváltságvédő magatartása kerül konfliktusba: narrációjában igazán a főrendek azok, akik nem 

ismerik fel az ország helyzetét és érdekeit, így átengedik az alkut a köznemességnek és a 

kormányzat illetékeseinek. A harmadik irányzatot azok a kutatók alkotják, akik a 20. század 

második felében működtek. Számukra az országgyűlés és a rendiség megítélésében a haladás 

válik az egyedüli értékmérővé. Itt Ember Győző, Kosáry Domokos és Barta János munkásságát 

kell megemlíteni. Számukra Magyarországnak a Habsburg Birodalomba való integrációja 

egyértelműen pozitív előjelű folyamatként tűnik föl: a gazdasági-társadalmi modernizációt 

segítette mind Mária Terézia, mind II. József politikája. Ezzel szemben a fentnevezett 

történészek tollán az 1751. évi diétán jelen lévő magyar rendiség képviselői már egyértelműen a 

haladás kerékkötőivé váltak. A negyedik irányzat a rendi országgyűlést mindennapi működése 

közben vizsgálja: a rendi intézményeket az újkorra kikristályosodó modern parlamentarizmus és 

alkotmányosság közvetlen előzményeinek tekinti (pl. Szijártó István, Jean Bérenger és 

Kecskeméti Károly munkái). Míg Szijártó István munkáiban a politika- és társadalomtörténet 

összekapcsolása hozott új szemléletű eredményeket, addig Jean Bérenger fejezete a diéta európai 

                                                                                                                                                                                           

részét 1/6-ról ¼-re emelte. Mindezen eredmények mellett a lakosság számára adott térítés mértéke messze elmaradt 
a nemesség által javasoltaktól és a szolgáltatások tényleges piaci értékétől (deperdita). 
107SZIJÁRTÓ 2006. 7–16., különösen 8. 
108SZIJÁRTÓ 2006. 8.  
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kapcsolatrendszerének feltárásával tágította az eddigi kutatások látóhatárát, és inspirál további 

kutatómunkára.  

 

3. Az országgyűlés előzményei és előkészítése 

 

Az 1764. évi diéta kapcsán Horváth Mihály művében olvasható, hogy az 1751. évi 

országgyűlést nem előzték meg kellő előkészületek.109 Újabb levéltári kutatásaim tükrében 

szeretném ezt a véleményt cáfolni. Ahhoz, hogy a diéta mozgásterét és az itt hozott törvényeket, 

illetve elhangzó viták jelentőségét mérlegre tehessük, el kell helyeznünk a Habsburg Monarchiát 

a nemzetközi erőtérben, és ebben a Magyar Királyságnak és rendiségének helyét is meg kell 

határozni. 

A szatmári béke (1711) után a magyar rendiség megkötötte a maga kiegyezését a Habsburg-

államhatalommal. Az ország megőrizte állami önállóságát, cserében elfogadta a Pragmatica 

Sanctiót és a Habsburgok „oszthatatlan és elválaszthatatlanul” való kormányzását. A királyi 

hatalom által az országgyűlésen kezdeményezett reformok a Helytartótanács felállításával és a 

bírósági reformmal, illetve a kerületi táblák felállításával az 1722–1723. évi diétán megakadtak. 

Folytatódott a protestánsok kiszorítása a közéleti tisztségekből, vallási sérelmeiket 1715-től az 

országgyűlés nem tárgyalhatta. 1728–1729-ben – noha a felekezeti viták ekkor még fellángoltak 

– egyre inkább az adókérdés, pontosabban a nemesség megadóztatása és az adóemelés uralták a 

diéták napirendjét. 

 

3.1 A Haugwitz-reformok és Magyarország 

 

1740-ben a több tartomány és országcsoport konglomerátumából álló, összetett államot 

(composite state), vagyis a Habsburg Monarchiát alapjaiban rázta meg az utolsó Habsburg-

férfisarj, III. Károly (császárként VI.) halála és a leányági örökösödést deklaráló Pragmatica 

Sanctio elfogadtatásáért folytatott osztrák örökösödési háború. Mária Terézia a porosz–bajor–

francia koalíció haderejével szemben Magyarország anyagi erőforrásaira és a magyarok 

hősiességére támaszkodva vette fel a harcot az ellenséggel. A magyar országgyűlés 

állásfoglalása és a nemességének áldozatvállalása mentette meg trónját 1741-ben, és az azt 
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követő válságos pillanatokban. Mindezt sohasem felejtette el a magyaroknak.110 Ezért cserében 

Mária Terézia megerősítette a rendi jogokat, sőt törvénybe iktatta az 1741. évi 8. törvényt, a 

birtokos nemesség adómentességét, amely garantálta, hogy az adóteher soha nem hárulhat a 

nemesi telekre.111 Az 1748-ban megkötött, és a háborút lezáró aacheni békében elvesztette 

birodalma iparilag legfejlettebb tartományát, Sziléziát, illetve Glatz grófságát és Itáliában 

Pármát, Piacenzát és Guastallát.112 A területi veszteségek egyúttal súlyos adó- és 

jövedelemkiesést okoztak a háborúk során amúgy is eladósodott Habsburg Monarchiának.113 

Közben már az 1740-es évek első felében „vámháború” bontakozott ki Poroszország és a 

Habsburg Monarchia között, amely meggátolta például a régóta virágzó magyar bor-, marha- és 

rézkivitelt Sziléziába, de elzárta az olcsó sziléziai manufaktúraipari (főleg textilipari) cikkektől 

az örökös tartományokat és Magyarországot.114 Szilézia kereskedelmi kapcsolatait a porosz 

gazdaságpolitika egyre inkább Poroszország, illetve a Keleti- és az Északi-tenger felé 

irányította.115 A Monarchia vezető politikusai sem tekintették lezártnak a Poroszországgal való 

konfliktust, és továbbra is II. Frigyest tekintették az első számú ellenségnek, ahogy ezt az 1749-

es Konferenz in internis ülése is mutatta. Megkezdődött Kaunitz, akkori párizsi követ 

vezetésével a diplomáciai közeledés Franciaországhoz, amely aztán a hétéves háború idejére a 

„diplomáciai forradalomhoz” vezetett. Amíg ugyanekkor Erzsébet cárnő Oroszországát is 

igyekeztek megnyerni szövetségesként a poroszok ellenében a bécsi udvar diplomatái, addig az 

Oszmán-Török Birodalom jóindulatú semlegességét igyekeztek biztosítani egy esetleges európai 

fegyveres konfliktus esetén.116 Berlinben is tudatában voltak annak, hogy a bécsi udvarban 

készülnek a revansra: II. Frigyes első politikai végrendeletében hangot adott annak a félelmének, 

hogy Ausztria Szilézia visszafoglalását meg fogja kísérelni.117 A Habsburg Monarchia vezető 

politikusai 108 000 főnyi állandó katonaság eltartásával számoltak békeidőben, ám a haditanácsi 

nyilvántartások azt mutatják, hogy ténylegesen ekkoriban jóval több embert tartott fegyverben a 

dunai monarchia.118 Horváth Mihály találóan összegzi az 1748–1756 közti Habsburg-külpolitika 

                                                           
110GONDA–NIEDERHAUSER 1998. 116. 
111MARCZALI 1997. 275. 
112POÓR 2009. 99–100. 
113Az állam pénzügyi helyzete 1740 után folyamatosan romlott, az örökösödési háború utolsó szakaszában (1747) 
állítólag 106 millió forint volt az államadósság: BEER 1972. 3–4., 89.; SANDGURBER 2005. 221–222. Gustav Otruba 
adatai szerint ez 1754-re 118 millióra emelkedett. Erre: OTRUBA 1985. 248. 
114A kereskedelmi cikkekre: OTRUBA 1990. 95–96., a vámháborúra: TAPIÉ 2000. 124.  
115TREUE 1990. 120–121. 
116GONDA–NIEDERHAUSER 1998. 118.; VOCELKA 2001. 124.; PAREV 2013. 374., 376–377. 
117VOCELKA 2001. 123. 
118Az örökösödési háborút követően – a leszerelések után – 1748 októberében még 127 191 főt írtak össze. A 
katonai vezetés ugyanekkor béke idejére 141 344 főnyi gyalogságot és 24 949 fős lovasságot és összesen 186 000 
fős hadilétszámot határozott meg. Például 1751-ben is mindössze egy dragonyos ezred feloszlatására került sor: 
ZACHAR 2004. 193., 195.  
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lényegét: „a beállott békeidőt Poroszország irányában nem is tartá másnak, mint fegyveres 

békének, mint készületnek, a kedvező alkalommal újra megkezdhető háborúnak”.119 A kortárs 

magyarok is érzékelték ezt a háborús készülődést, ahogyan a diéta előestéjén Szuhányi Márton 

helytartótanácsos írta patrónusának, Károlyi Ferenc grófnak: „itt már nagyobb híre kezd lenni az 

Insurrectionak, mint se Diaetának. Prussus újabban felháborodván a Motsqua Cárné ellen”.120 

Miközben a Monarchia nyugati felében zajlottak a háborúk, addig Magyarországon az 1740-es 

években a hadikonjunktúra nyomán gazdasági fellendülés következett be, amely a birtokos 

köznemesség gazdagodásával, és e réteg öntudatának erősödésével járt együtt.121 

A háborúk és a területveszteségek, a birodalom eladósodása, illetve az újabb revansra való 

előkészületek teret adtak a reformszellemnek a bécsi udvarban.122 A sziléziai származású 

Friedrich Wilhelm von Haugwitz gróf által kidolgozott és 1748–1749 folyamán porosz mintára 

bevezetett új államigazgatási és társadalompolitikai reformcsomag a birodalom nyugati felén 

látványos változásokat hozott. Rendszeressé tették a rendek (eddig eseti jellegű) adófizetési 

kötelezettségét: földadókatasztert készítettek és állandó, a nemességre is kiterjedő földadót 

vezettek be, amelyet a majorsági földek után is kivetettek. (Persze ezt alacsonyabb adókulcs 

terhelte, mint a jobbágyi vagyont.)123 Az államigazgatásban is szűkítették a rendek befolyását. A 

tartományi kancelláriákat megszüntetve létrehozták a közigazgatás és pénzügyigazgatás 

legfelsőbb kormányszervét, a Directorium in publicis et cameralibust. Tartományi és helyi 

szinten a nemesség hatalmát visszaszorították és az uralkodónak alárendelt kinevezett 

bürokráciával cserélték le: a Directoriumnak alávetve létrehozták a tartományi deputációkat 

(Länderdeputation), majd új néven Representation und Kammereket, helyi szinten kerületeket 

(Kreis). Az igazságszolgáltatást elválasztották a többi hatalmi ágtól, és életre hívták az országos 

felső bíróságot, az Oberste Justizstellét.124 A tartományi gyűléseken (Tirol kivételével) sikerült 

Haugwitznak elérnie, hogy az adókat tízévnyi érvényességgel szavazzák meg a korábbi eseti 

jellegű, vagy hároméves adómegajánlási rend helyett. Ezzel a hadsereg ellátására szükséges 

jövedelmek stabilabbá és kiszámíthatóvá váltak. A reformokból – történelmi hagyományaikra 

tekintettel – kimaradt Lombardia, Osztrák-Németalföld és Magyarország. A hadkiegészítés a 

rendi közigazgatásra, vagyis a vármegyékre alapuló rendszere Magyarországon érintetlen 

                                                           
119HORVÁTH 1873. 299. 
120MNL OL P 398. Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek. 164. doboz. 73732. levél. Pozsony, 1751. 
február 3. Szuhányi Ferenc levele gróf Károlyi Ferenchez. Itt a porosz király Erzsébet orsosz cárnővel való 
ellentétére utalhatott a szerző.  
121SZIJÁRTÓ 2006. 140.; KOSÁRY 1980. 50–52. 
122SANDGRUBER 2005. 143. 
123KLINGENSTEIN 1993. 376.; VOCELKA 2001. 357. 
124 Az 1761-ig fennálló intézményrendszer átfogó magyar nyelvű bemutatását adja: VAJNÁGI 2009. 276–277. 



  

31 
 

maradt: a vármegyék toborzással állították ki a katonaságot, és veszély esetén továbbra is 

összehívhatták a nemesi felkelést.125 A cseh–osztrák tartományokkal ellentétben a magyar 

rendiség megtarthatta a helyi közigazgatásban és a jogszolgáltatásban élvezett pozícióit a 

vármegyékre és a diétákra, illetve a jobbágyok feletti uralmára támaszkodva.126 Cserébe 

átengedte az állami élet további szféráit (had-, külügy, pénzügy, oktatás-, egészségügy stb.) a 

terjeszkedő államhatalomnak. A rendi intézményrendszer az abszolutista kísérletek elleni szilárd 

bástyát képezhetett a későbbiekben is, és Szekfű Gyula szerint a Haugwitz-reform a két 

birodalomrész eltérő fejlődésének alapjává vált.127 

A közteherviselés a Haugwitz-féle reformok során az örökös tartományokban 1748–1749-

ben megvalósult modelljét Magyarországon a királynő saját elhatározása, és a rendek várható 

tiltakozása miatt nem vezették be. Az 1751. évi országgyűlés előtt a Haugwitz-féle reformok 

kapcsán a kormányzati körök megpróbálták újragondolni Magyarország helyét a Habsburg 

Monarchián belül. Az Alfred von Arneth által 1751-re datált, Mária Terézia-féle emlékirat 

szerint a reformokat, amik Erdélyben és a Határőrvidéken megvalósultak, Magyarországon nem 

lehet az országgyűlés tudta nélkül végrehajtani.128 Úgy vélte, ha az országgyűlés megkerülésével 

vezetik be az újításokat, akkor annak kellemetlen következményei lesznek.129 Mária Terézia első 

politikai végrendelete kiemeli: „egyedül Magyarországon nem tartottam célszerűnek bárminő 

változtatás behozását, mert ott országgyűlésen kívül valamit megkísérelni a törvények szerint 

nem tanácsos. Azon kívül pedig Magyarországon más körülmények is jönnek számba, melyek 

következései igen kényesek”.130 Egyfelől a magyarországi reformok bevezetésétől való 

húzódozás oka feltehetőleg „a különleges magyar viszonyok” kitételben rejlett, vagyis a rendek 

várható országgyűlési ellenállásától való félelemben.131 Másfelől az örökös tartományokban a 

rendek visszaéléseinek megnyirbálását, a tartományok közti egyenlőség elérését és a rendi 

intézmények pénzügyei felett való felügyelet gyakorlását tartja fő feladatának.132 

Miközben a birodalom nyugati tartományaiban a kiváltságos rendek is vállalták az 

adófizetést, addig az egykor magyar korona országaihoz tartozó, de 1690 óta Habsburg-

fennhatóság alatt álló, és kormányzati különállással rendelkező Erdélyi Fejedelemségben is 

megindultak a lehetőségekhez képest mérsékelt adóügyi reformok. Itt 1746 óta folytak az 

                                                           
125HOCHEDLINGER 2006. 246–247. 
126GLÓSZ 2014. 23.; BRUNNER 1959. 450. 
127SZEKFŰ é. n. 267. 
128A névtelen emlékiratot Arneth szerint vagy az uralkodónő maga írhatta vagy talán tollba mondhatta valakinek.  
129ARNETH 1871. 268–354.  
130A szövegrészletet Marczali Henrik életrajza alapján idézem: MARCZALI 1891. 151. 
131Kiadta: WALTER 1968. 63–96., különösen 90–91. és KARLBRUNNER 1952. 65. 
132MARCZALI 1997. 278. 
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előkészületek és a tárgyalások egy átláthatóbb, igazságosabb és abszolutisztikus adórendszer 

kidolgozására.133 Az összeírásra 1750–1751 folyamán került sor, amely a nemesi adómentesség 

megsértése miatt kiváltotta az erdélyi országgyűlés tiltakozását. Az ezt tartalmazó, 1751. február 

végén elkészült memorandum szerzője, Némai Márton Kolozs megyei követ ellen eljárás 

indult.134 Az udvar a magyar diéta alatt nem akarta ennek folytatását, csak annak lezárását 

követően, október folyamán fogott hozzá a vizsgálat lefolytatásához, nehogy a két ország rendjei 

együttműködhessenek. Ennek során fény derült arra is, hogy az erdélyi rendek a 

magyarországiakkal is megismertették a február 26-i tiltakozásuk szövegét.135 Az 1750–1751-es 

összeírás az erdélyi rendi társadalmat is élénken foglalkoztatta, az emlékiratírók – mint 

Halmágyi István vagy Rettegi György – is kritikus hangon szóltak róla 

visszaemlékezéseikben.136 A magyar és a székely nemesség révén társadalmilag-nyelvileg- 

kulturálisan, de még jogait tekintve is kötődött a Királyhágón inneni nemességhez. (Még annak 

ellenére is, hogy az erdélyi országgyűlés a központi hatalommal szembeni pozícióit tekintve 

jóval gyengébb volt a magyarországi társánál és résztvevőit tekintve szerkezete is eltért a 

magyarországitól). Így valószínűleg közvetve és közvetlenül is hatással lehetett a magyar rendi 

közvéleményre az erdélyi példa, vagyis a nemesi adómentesség felszámolásának veszélyét 

láthatták egy esetleges, abszolutisztikus szempontrendszerű összeírás és adórendszer bevezetése 

esetén. 

3.2 A kormányzat előkészületei a diéta előtt 

 

A Lajtántúl zajló reformok és az erdélyi események hatására bizonytalan rémhírek keltek 

szárnyra Magyarországon. Hírek keringtek a politikai eliten belül a nemesi kiváltságok elleni 

újabb támadásról, a nemesi felkelés pénzbeli megváltásának gondolatáról. Grassalkovich Antal 

ennek érdekében személyesen érdeklődött Mária Teréziánál az ügyben.137 Egy másik levelében 

                                                           
133TRÓCSÁNYI 2004. 72–73. 
134TRÓCSÁNYI 1957. 286–287. Elsősorban a magyar és székely natio tiltakozott az armalisták és az egyházi 
nemesek, a mentesítettek, illetve a jobbágyok használatában lévő, de allodiális jogállású birtokok összeírása miatt. 
Továbbá az összeírás feldolgozását országgyűlési hatáskörbe akarták vonni. 
135TRÓCSÁNYI 2004. 68. Az összeírás lett aztán az alapja az 1754–1755-ben bevezetett új erdélyi adórendszernek, a 
Stystema Bethlenianának, amely újításként többek között bevezette (a rendi jogállásra tekintet nélküli) vagyonadót. 
Erre: TRÓCSÁNYI 1989. 380–381.; TRÓCSÁNYI 2004. 70. 
136KOVÁCS–KISS 2000. 81.  
137MNL OL P 398. A Károlyi család nemzetségi levéltára. Grassalkovich Anhtal levele Károlyi Ferenc grófhoz. 
20996. levél. Bécs, 1750. december 18. A következőképpen számolt be barátjának Károlyi Ferenc grófnak erről a 
látogatásáról: „est immutabile Regulis, mellyet a Cancellaria föl tett, eő Felségének nem tetszvén, maga tette föl 
Németül, s úgy atta ki, fordítsák le Deákra, a ki iránt ma nagyon harsogott, mondván honnan volt Ideája, honnja 
volt nékie föl tenni és referáltam, hogy az Országban oly hér futamodott, hogy eő Felsége az Insurrectiót akarná a 
Nemességgel redimáltatni. Azt felelte eszében sincs, sőt ha a Statusok 2 milliommal akarnák redimálni, nem 
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ugyancsak Károlyi aggódását akarta eloszlatni Mária Terézia diétai szándékaival 

kapcsolatban.138 A szakirodalomban csak halványan, de megjelenik az 1751. évi diéta kapcsán ez 

az epizód. Máriássy Béla szerint Mária Terézia nemcsak az adóemelés, hanem – szóhasználata 

szerint – a „katonaváltság”, „felkelési váltság”, vagyis a nemesi felkelés pénzbeli megváltását 

akarta a magyar rendekkel elfogadtatni.139 

Feltehetően a levélben említett kancelláriai tervezet volt az, amelyre nemrégen bukkantam rá 

a Bécsből az 1926-os badeni egyezmény értelmében visszaszolgáltatott iratok közt Deductio 

circa contributionem Hungaricarum per Dominum consiliarium Koller anno 1750 facta 

címen.140 A német nyelvű elaboratum feltételezett szerzője Koller Ferenc kancelláriai tanácsos, 

későbbi személynök lehetett.141 A magyar hadiadó-fizetéssel kapcsolatos értekezés a 

közeljövőben összehívandó országgyűlést megelőzően készült, egyfajta „háttértanulmányként”. 

A művet egy jogtörténeti eszmefuttatás nyitja a contributio történetéről.142 E szerint eredete 

Szent István király koráig nyúlik vissza, de írásos bizonyíték létezésére törvény formájában 

Könyves Kálmán király korától van. (A szerző a contributio egyik formájának tartja az 1741. évi 

diétán megújított nemesi felkelést is.) A 18. századból ismerteti az adóporta-kiigazítások, illetve 

összeírás-kísérletek kudarcának történetét (1715., 1720. éviek, 1723. évi 67. törvénycikk). Sorra 

veszi azokat a lehetőségeket, amelyek révén a befolyó hadiadó összege és az adóalap növelhető 

lehet, anélkül, hogy a meghozott törvényeknek ez sérelmére lenne. Ennek érdekében áttekinti az 

                                                                                                                                                                                           

acceptálná, mert az lehető Insurrcectioval csak […?] többet használhat nékie. Ecce quanta ratio statistica in 
muliere. Mostis emlékezett incidenter: jól tudgya, hogy meg eskütt törvényeinkre, hitét semmiben sem sérti. Ezeket 
bizvást publikálhatja Excellentiád”. 
138MNL OL P 398. A Károlyi család nemzetségi levéltára. Grassalkovich Antal levele Károlyi Ferenc grófhoz. 
20998. levél. Pozsony, 1751. január 16.: „s quo ad argumentum in Dabitis, ezek a a circustantiák, de akkor foghat 
Isten világosítani bennünket, mi tévők legyünk. Asszonyunk részirül caeteroquin, éppen semmi Praejudiciumtul se 
tartsunk” 
139MÁRIÁSSY 1888. 161–162. Ugyanerre hivatkozik: SZIJÁRTÓ 2005. 247. (427. lapalji jegyzet) 
140MNL OL I 57. Hoffinanz-Ungarn. Landtagsakten. 14. doboz. Iratok 1719–1764. 427–445. ff. 
141Koller Ferenc Xavér (1720–1786) tiroli eredetű, de 1633-ban magyar nemességet nyert család sarja. Apja, József 
(+1745) kancelláriai tanácsos. 1742–1748 között a Magyar Udvari Kancellária titkára, majd 1748–1762 között 
tanácsosa. 1762–1765 között Fekete György utódjaként a királynő személynökké nevezte ki. 1759-től haláláig Bars 
vármegye főispánja. 1741-ben aranysarkantyús vitézzé avatták. A Szent István Rend középkeresztjének tulajdonosa. 
1758-ban bárói, majd 1772-ben grófi címet kapott. Életrajzára és hivatalviselésére: SZLUHA 2005. CD-ROM 16807., 
16815. rekord; FALLENBÜCHL 1992. 310.; FALLENBÜCHL 1989. 57.; FALLENBÜCHL 1994. 66. 
142 Ennek kapcsán nem árt némi fogalmommagyarázat. A contributiot, egyenes állami adóként 1335-től (Károly 
Róbert korától) a kamara hasznával együtt szedték. Mátyás király idejére, 1467-től a rendek által eseti jelleggel 
szedett, egy bizonyos időintervallumra és a portaszám alapján megajánlott adóvá vált, immár subsdium néven – 
állítja Koller. A szakirodalom szerint a contributio és subsidium kifejezést felváltva használják erre az adónemre: 
jelentéstartalmukban nem különülnek el egészen a 18. század közepéig-végéig. (Egyébként törvény 1504-ben 
intézkedett arról, hogy az adómegajánlásnak az országgyűlésen kell történnie). A többször említett porta a 17. 
század elejétől eszmei adóegység lesz, jelentésében a rokonértelmű telektől (sessio) elkülönült. 1696-tól 
megyénként meghatározott köbölnyi szántóföldet értettek alatta: a föld különböző minősége szerint különböző 
nagyságú területet foglalhatott magába. A 18. század elejétől a konkurzusokon és a diétákon osztották fel a 
megszavazott adómennyiséget az egyes megyék, városok és szabad kerületek között. Először eseti jelleggel, majd 
1722–1723-tól a következő diétáig terjedő érvényességgel, immár nem portioban, hanem pénzben kifejezve került 
kivetésre. Erre: JUHÁSZ 1936. 500., 501–502., 551., 559–560., 578. és SZIJÁRTÓ 2005. 210–211., 223.  
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adó adminisztrációjának eddigi módját, és ennek kapcsán felvet bizonyos korrekciós 

lehetőségeket. Úgy véli, hogy a vármegyék által lefolytatott összeírások értékelésével és 

összesítésével megbízott Helytartótanács a sok pontatlanság miatt munkáját nem tudta 

kielégítően elvégezni. Kritizálja a vármegyék által lefolytatott adóporta-összeírások elavult 

rendszerét, az ebből adódó visszaéléseket, az adóalap eltitkolásának gyakorlatát, sőt a nemesi 

kertek után járó cenzus fizetésének megtagadását. Véleménye szerint a jobbágytelken ülő 

nemesek telküket zálog- vagy insriptio jogán bírják, ezért ezeket mindenképpen fel kell venni 

egy esetleges összeírásba, és őket az 1595. évi 63. törvénycikk alapján contrubutióval kell 

terhelni. A telek adásvétele az egyes nemesek között – aki azt majorságához csatolhatja – az 

állam számára az adóalap megrövidítését jelenti. A vármegyei házipénztárak jövedelmeinek 

elköltése felett a főispánoknak kellene felügyeletet gyakorolni, illetve a helyi szükségleteken 

felül adódó bevételeket kézhez venni, és évente elküldetni a kincstárnak. Noha az 1741. évi 

országgyűlés megszavazta a nemesi föld adómentességét, ám felveti annak a lehetőségét, hogy a 

földesúri puszták után egy bizonyos adót lehetne szedetni, nem contributio, hanem cenzus címén 

az államkincstár számára. Az ország kb. 1/3 része pusztákból áll, ezekből jelentős haszonra 

tesznek szert a birtokosok – állítja Koller –, ám ezek után semmilyen adót nem fizetnek. A 

jobbágyköltözéseket országgyűlési törvénnyel kellene szabályozni, mivel ezzel eddig szinte csak 

a vármegyék egymásnak ellentmondó statútumai foglalkoztak. Bizonyos vármegyékben 

(Komárom, Sopron, Vas, Zala, Tolna stb.) jól sikerült rendszabályok vannak hatályban, ezek 

példáját követve kellene a főispánoknak a többi megyében a jobbágyköltözések miatt 

megfogyatkozott adóalap megóvásáról gondoskodni. Vannak olyan vármegyék (Zemplén, 

Esztergom, Zólyom, Árva, Turóc, Tolna, Baranya, Komárom), ahol nincs hivatalban lévő 

főispán, oda újakat szükséges kinevezni. Ezen vármegyéktől nagyobb adóösszeget is lehetne 

követelni nagyobb teherbíró képességük okán, csak az adófelosztás eddigi nem megfelelő módját 

kellene felülvizsgálni. Az egyes vármegyéken belül a fő törekvés az legyen, hogy a földek 

termőképessége, nagysága és értékesítési lehetősége alapján az adóteher igazságosabban 

oszoljék el. Külön kiemeli Komárom vármegyét, ahová hivatali főnökét, Nádasdy Lipót 

kancellárt javasolja a főispáni tisztségre, aki a vármegyei ügyekben és a hadiadó ügyében már 

nagy tapasztalatot szerzett. Véleménye szerint hivatalában nem lenne elfogult, mert a 

vármegyében nincs birtoka.143 

                                                           
143Nádasdy Lipót Flórián gróf (1697–1758) Nádasdy IV. Ferenc fia. 1730–1746 között helytartótanácsos, majd 
1746–1758 kancellár lett. 1739-ben tárnokmester lett. 1740–1745 között a Hétszemélyes Tábla főnemesi ülnöke is 
volt. Atyjához hasonlóan stájer főnemesi családból választott magának feleséget, Maria Josepha Trautsmanndorffot. 
Életrajzi adataira: WIESFLECKER 2015. 605–607. Hivatali tisztségére: EMBER 1940. 199.; FALLENBÜCHL 1992. 310.; 
SEBŐK 2012. 38. 1744-től a hadiadó adminisztrálásával és a törvényhatóságokkal evégett kapcsolatot tartó 
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Ezután ismerteti a Kancellária egyik tanácsülésének állásfoglalását ezügyben. A Kancellária 

tanácsa javaslatot tett egy összeírás-tervezet összeállítására, amelyet az országgyűlés elé kellene 

terjeszteni. Vitás pontként fogták fel még a jobbágyközségek szőlőhegyein való nemesi 

szőlőbirtoklást. Ezen szőlőket a Kancellária – mivel ellentétes értelmű törvény nincs – a 

Hármaskönyv 1. részének 9. cikkelye alapján hadiadó alá vonhatónak gondolta. Az összeírás 

módjára is számos szempontot adott, ám végül megállapította, hogy a rendek várható tiltakozása 

miatt az új összeírást az országgyűlésen megvitatni nem érdemes, így csak országgyűlési 

adófelosztásra kerülhet sor. Felhozza emellett az 1728. évi diéta kudarcát, amikor az összeírás 

lehetséges módjáról a rendek 17 hónapon keresztül vitatkoztak eredmény nélkül. Az lenne az 

optimális – véli a szöveg írója –, ha a királynő adóemelést kér a rendektől a kincstár anyagi 

erejének kimerülésére, eladósodására, illetve a béke és a határok megvédésére hivatkozva. Utalt 

a Haugwitz-reformokra, amely a vagyonuk mértéke szerint, és a mentességek eltörlésével a 

hadiadó adminisztrációjával az adófizetők helyzetét megkönnyítette.144 

Koller – visszatekintve az előző diéta történetére és annak sérelmeire – megállapítja, hogy a 

rendek még a kérhető adóemeléssel szemben is számos nehézséget támaszthatnak. A rendek 

ugyan 1741-ben is tanúbizonyságukat adták az uralkodóhoz való hűségüknek és 

alázatosságuknak a nemesi felkelés kiállításakor, ám a magyar minisztérium felállításával és a 

jogügyi munkálatok napirendre vételével még három hónapig „terméketlenül” feltartották a 

királynőt az országgyűlésen. A szerző megállapítja, hogy ebben különösen nagy szerep jutott a 

vármegyei követeknek, akik követutasításaikban foglaltak alapján megtámadták a királyi 

előterjesztéseket és számos követelésüket sikerült megvalósítaniuk (lásd az 1741. évi 8. 

törvénycikk). Ezután sorba veszi azokat a törvényeket, illetve határozatokat, amelyeket azóta a 

királynő nem hajtott végre és a következő országgyűlésen a rendek a királyi hatalom kárára újra 

előhozhatják őket.145 A reincorporatiók ügyében Mária Terézia már a három szlavón megye 

visszaállításával és a Határőrvidék más területeinek Bács, Bodrog, Csongrád, Zaránd 

                                                                                                                                                                                           

Tartományi Biztosság (Provincialis Commissariatus) elnöke. Ilyen minőségben vált a hadiadó kérdésének egyik 
kormányzati szakértőjévé. Maga is készült egy tervezettel a diétára, annak előestéjén (1750 körül) az adóteher 
megyék közti leosztásának mikéntjéről: ÖStA HHStA, Ungarische Akten, Misellanea. Fasc. 419.  
144MNL OL I 57. Hoffinanz-Ungarn. Landtagsakten. 14. doboz. Iratok 1719–1764. 427–445. ff. 
145Ezek egy része (a teljesség igénye nélkül) a sokat emlegetett „nemzeti sérelmek” körébe tartozik: az uralkodó 
lakjon Magyarországon, prímási és nádori szék betöltésének igénye, az egyházi javadalmakat ne adományozza 
idegeneknek; Erdélyt és a partiumi megyéket (Közép-Szolnok, Kraszna, Kővár vidéke), illetve a Temesközt is 
csatolják vissza Magyarországhoz. Az első esetben Koller szerint a rendek megelégednek majd azzal a 
magyarázattal, hogy az uralkodó járt Pozsonyban az 1744. évi nemesi felkelés meghirdetésekor és egyébként más 
tartományainak ügyei elszólítják az országból. Az egyházi méltóságok (főleg apátságok, prépostságok élén állók) 
kapcsán ismétlődő és jogos sérelem, hogy ezek külföldiek lévén, magyarországi birtokaik jövedelmét kiviszik az 
országból. Ezeket az indigena főpapokat név szerint fel is sorolja: a földvári apátságot a darmstadti herceg, a 
pécsváradi bencés apátságot Elz gróf, a székesfehérvári préposti javadalmat Nesselrode gróf, addig az itteni 
őrkanonoki stallumot egy bizonyos Dolberg úr birtokolja. 
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vármegyéhez való csatolása ügyében végrehajtotta a törvényt, ám a Temesköz katonai igazgatás 

alatt tartása határvédelmileg indokolt megoldás. Erdély esetében pedig az erdélyi rendek 

ellenzése állhat fenn. Az anyagi-pénzügyi jellegű követelések közül a nova donatiók kapcsán a 

rendek bizonyosan követelni fogják a „mindenféle kamarai befolyás nélküli adományozást” és a 

kamarai javakra való árverés megtiltását, ahogy az a balmazújvárosi uradalom esetén is 

megtörtént.146 A külkereskedelemügyi sérelmek és a vámügyi rendezés kapcsán utalt arra, hogy 

azok megoldása csak az osztrák örökös tartományok és a birodalmi szintű kormányszervek 

közreműködésével történhet, illetve erről hamarosan már tárgyalások is kezdődnek Bécsben a 

kancelláriai tanácsosok részvételével.147 A diétán kívüli, a concursusokon megállapított 

adóemelést a vármegyék és városok magukra sérelmesnek fogják nyilvánítani,148 ezért meg kell 

ígérni nekik, hogy ezt egy pontosabb portakiigazítás során orvosolni fogja a királynő. Az 

országos szinten túl a főispánok – már ahol vármegyéjükben laknak – a vármegyékben is 

gondoskodjanak a diéta előkészítéséről és a hadiadó behajtásáról. Megfigyelése szerint minden 

törvényhatóságban van két-három személy a tisztikarban, akik „saját akaratuk és önkényük 

szerint intézik az ügyeket, ilyen körülmények között lehetetlennek tűnik, hogy az előbbieken kívül 

mások is beszéljenek a contributioról”.149 Az igazi egyensúly elérése érdekében ezek számára 

kedvezéseket lehetne tenni – javasolja. Végül az tanácsolta, hogy az uralkodó 1 millió forinttal 

emelje a contributiót. Az emelés mértékének ötletét – mint látjuk – később a kormányzat 

magáévá tette, és ezt kívánta a diétával megszavaztatni. 

Nádasdy Lipót kancellár is készített egy adóügyi tervezetet a diéta előtt, 1750 körül. A bécsi 

levéltár Ungarische Akten sorozatából előkerült fogalmazvány az adófelosztásnak és a 

portakiigazításnak az egyes törvényhatóságok közötti arányosabb és igazságosabb módjára tesz 

javaslatot. Az adó felosztása az országgyűléseken mindig sok „perlekedést” (Zwistigkeit) és 

„egyenetlenséget” (Uneinigkeiten) szült, de mivel a felsőbb hatóságok kevés reformot készítettek 

elő, a Helytartótanács javaslatai nem sok gyakorlatiasságot mutattak, így a panaszok is vég 

nélküliek maradtak. Kéri, hogy ezt közölje a főispánokkal, és intse őket, hogy a már több 

                                                           
146MNL OL E 19. Acta Grassalkovichiana. 1. cs. 113–116. ff. Gyöngyös, 1751. november 15. báró Haller Sámuel 
levele Grassalkovich Antal kamaraelnöknek és a Kamarának küldött elintézésfogalmazvány. A balmazújvárosi 
uradalom körül az azt a Magyar Kamarával kötött szerződés alapján, de királyi privilégium nélkül birtokló báró 
Haller Sámuel tábornok és a birtokra licitálás útján nyert tulajdonjogra hivatkozó siklei Andrássy család között 
bontakozott ki konfliktus. Az uradalmat később az Andássyak szerezték meg. A balmazújvárosi uradalom 
eladatásának ügye az országgyűlésen is előkerült. Heves vármegye követutasításában (valószínűleg Haller báró 
nyomására) szerepelt az a kérés, hogy az árveréssel történő birtokkiárusítások a Magyar Kamaránál szűnjön meg: 
MNL HML IV.1.a. Heves- és Külső-Szolnok vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 
20. kötet. (617–631.) Instructio 1751. március 29. 13. pont.  
147A kereskedelmi sérelmekkel egy külön fejezet foglalkozik majd! 
148Itt hivatkoznak az 1715. évi 8. törvénycikkre, miszerint hadiadót csak az országgyűlésen szavazhat meg, és ezzel 
való megegyezést követően vethet ki az uralkodó. 
149MNL OL I 57. Hoffinanz-Ungarn. Landtagsakten. 14. doboz. Iratok 1719–1764. 427–445. ff. 
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alkalommal bizonyított szolgálatkészségüket ezen munkálatban is kövessék, és tegyenek 

felajánlást – ahol ez szükséges – adóporták átvállalására. Végül sokéves, adóügyben szerzett 

tapasztalataira hivatkozva felállított egy listát azokról a megyékről és városokról, amelyekre az 

elmúlt időkben történő népességnövekedés alapján több adóterhet lehetne kivetni, és azokról, 

amelyeknél adócsökkentést irányozna elő. Azokhoz a vármegyékhez és városokhoz, amelyek 

esetén a kancellár adóemelést látott jónak, nagyrészt a volt hódoltsági, vagyis a Dunántúl déli és 

középső részén fekvő, a közelmúltban újranépesült alföldi vármegyék, illetve a jászkun kerületek 

és a szabad királyi városok tartoztak. Ugyanakkor Nádasdy adócsökkentést látott volna jónak a 

Felvidék középső és keleti részén fekvő vármegyék, illetve a Pozsony környéki stagnáló 

bortermelésű Bazin és Szentgyörgy, illetve két szatmári város esetén.150 

Hivatalosan végül a Magyar Udvari Kancellária 1750. november 5-én tartott tanácsülésén 

tárgyaltak a kormányzat részéről a diéta összehívásáról.151 A hét pontos tervezet szerint ezt 

május 1-re kellene összehívni, és a törvényben megszabott nyolc hétnél tovább nem ülésezhet. 

Az ülésen végül abban állapodtak meg, hogy a diéta kezdetét érdemes lenne két héttel előbbre 

(április 18.) hozni, hogy az ország különböző részéből érkező követek ekkorra kényelmesen 

Pozsonyba érkezhessenek. A fő tárgyat az adóemelésben jelölték meg, amelyet a királyi kincstár 

óriási szükségleteivel, és az örökös tartományok védelmére rendelt nagyszámú katonaság 

eltartásának szükségességével magyaráztak. Ezentúl a javasolni szándékozott tárgyak közé 

beiktatták az 1723. évi diéta óta húzódó jogügyi reformmunkálatok folytatását. A királyi 

meghívó (regalis) a lehető legrövidebb legyen, csak az egymilliósra tervezett adóemelés 

szerepeljen ebben egyedüli tárgyként, és ebben ne tegyen az uralkodó semmiféle ígéretet a 

vármegyék sérelmeivel kapcsolatban – olvasható a királynő saját kezű széljegyzetében.152 A 

Kancellária összegyűlt tanácsosai azt gondolták, hogy az adóemeléskor a rendek vármegyéjüket 

vagy városukat ért szerencsétlenségeket saját mentségükre fogják felhozni. Ezeket a várhatóan 

                                                           
150 ÖStA HHStA, Ungarische Akten, Misellanea. Fasc, 419. Név nélkül, de a segédlet szerint Nádasdy Lipót 
kancellár 1750 körüli adóüggyel kapcsolatos tervezete. 42–45. ff.  Az adóemelésre javasolt vármegyék és az emelés 
elképzelhető mértéke portaszámban megadva következnek itt: Zala (6 ½), Somogy (5), Pest (10), Heves (6), 
Esztergom (3), Fejér (4), Csongrád (2), Borsod (6), Zaránd (3), Békés (5), Baranya (3 ¾), Tolna (6), Bács-Bodrog 
(7), kunok és jászok (10). A szabad királyi városok és nagyobb mezővárosok közül: Pozsony (2), Sopron (1 ½), 
Kőszeg (¾), Buda (3), Pest (1 ½), Esztergom (1), Fejér (1), Szeged (3), Kisszeben (1 ½), Debrecen (3), Eger (1), 
Polgári (½). Az adócsökkentésre javasolt vármegyék és az mérséklés elképzelhető mértéke portaszámban megadva 
következnek: Árva (6), Liptó (5 ½), Trencsén (8), Zemplén (15), Sáros (10), Ungvár (5), Bereg (9), Máramaros (20), 
Szatmár (6), Ugocsa (4). Városok: Bazin (1 ¾), Szatmárnémeti (3), Bártfa (1 ½), Nagybánya (1 ¼). 
151MNL OL A 1. Magyar Kancelláriai Levéltár. Originales referade. 1750. év. No. 143. Az országgyűlés 
összehívása tárgyában tartott 1750. november 5-i tanácsülés jegyzőkönyve. (mikrofilmen X 4384. 9973. tekercs). 
Hivatkozik rá: HORVÁTH 1873. 300–301. 
152Noha a rendek törekedtek volna a királyi előterjesztések vármegyék számára való előzetes elküldésére, ám a 
kormányzat stratégája saját politikai szándékainak eltitkolása volt, így a meghívó is a korábbiaknál jóval 
szűkszavúbbra sikeredett. A királyi előterjesztések előzetes, országgyűlés előtti közlésére már a 17. század elején 
volt igény: SALAMON 1889. 414–415. 
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felmerülő sérelmeket és követeléseket részletesen előadták, úgymint a termény- és 

marhakereskedelemmel, a katonai előfogatok pénzbeli megváltása tárgyában keletkezetteket. A 

királynő véleményét a széljegyzetből ismerjük, amelyben megígérte a sérelmek orvoslását, ám 

kikötötte, hogy csak azokat a követeléseket fogja jóváhagyni, amelyek nincsenek az örökös 

tartományok kárára.153 Emellett úgy vélte, hogy az újonnan visszacsatolt vármegyékre és 

területekre, illetve az új szabad királyi városokra való, „szokott módon történő” adókivetés 

segíteni fogja az országot a megemelt adóteher kifizetésében. Mindezért utasításba adta a 

Kancelláriának, hogy állítsák össze azon követelések listáját, amelyeket méltányosnak lehet 

tartani. Mária Terézia sajátkezű fogalmazványban, amit a regális szövegébe vélt 

beilleszthetőnek, utalt a „szeretett és hűséges királyság” (liebes und getreues Königreich) 

többször bizonyított nagy dicsőségére az utókor előtt, amivel örökös tartományait 

megszabadította az ellenségtől és ezzel a királyi ház előtt nagy érdemet szerzett. A királynő most 

ide érkezett, hogy a rendekkel való tárgyalások útján az ország nyugalmát biztosíthassa.154 

Mária Teréziának az 1751. évi diétához való viszonyulásában, illetve az uralkodói leiratok 

tartalmának megfogalmazásában jelentős szerep jutott Johann Christoph von Bartenstein 

bárónak, a Titkos Konferencia titkárának. Ténykedése az eddigi országgyűlés-történeti 

szakirodalomban nem ismert, noha számos, az uralkodóhoz írott levele, előterjesztése maradt 

fenn e diéta időszakából.155 A királyi propositiók és a kancellár ezt kísérő beszédének 

megfogalmazásában is részt vett 1751 áprilisában, illetve ő írta a királynő május 5-re tervezett, 

latin nyelvű üdvözlő beszédét is, amelyet akkor mondott el, amikor a diétára érkezett.156 Ezentúl 

számos hatalomtechnikai megjegyzést is tett Mária Teréziának. Bartenstein úgy vélte, hogy a 

magyar mágnásokat a királynőnek fel kell használnia politikai céljai elérése érdekében, ezért 

javaslataik előzetes kikérését az országgal kapcsolatos ügyekben hasznosnak, sőt szükségesnek 

vélte. Kérte a királynőt, hogy megjegyzéseit ezért velük is közölje. A mágnásokkal ellentétben a 

vármegyei követekről úgy gondolta, hogy többségük nem fog hozzájárulni az adóemeléshez. 

Mindezek mellett az a belátása, hogy a magyar nemesség a Monarchia jóléte (die Wohlfahrt der 

Monarchie) és saját java (ihr eygenes besten) iránt egyaránt elkötelezett. Ám a magyar 

                                                           
153MNL OL A 1. Magyar Kancelláriai Levéltár. Originales referade. 1750. év. No. 143. Az országgyűlés 
összehívása tárgyában tartott 1750. november 5-i tanácsülés jegyzőkönyve. (mikrofilmen X 4384. 9973. tekercs).: 
„es wäre je kein Diet, wann nicht das Land ihr Beschwärde mit Arth mir vorstelle und von mir die abhilfliche Hilfe 
anbegehrte. Was sein wird können, ohne Schaden der anderen Erbländern könne, die Hungarn sich gesichert 
halten, als von mir zu erhalten”. 
154Uo. 
155A leveleket kötete függelékeként, de feldolgozatlanul, néhány lábjegyzetnyi kommentárral kiadta: HORNIG 1903. 
160–180. I–VIII. levél.  
156 ÖStA HHStA, Staatskanzlei, Vorträge, 66. doboz. 1751. Konferenzprotokolle und Referate. 1751. január. 95–98. 
ff.  A rövid beszéd tervezetét és kommentárját közli: HORNIG 1903. 165–166. 
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adóemelés nélkül az egész monarchia nem tudna tovább fennmaradni, ezért ennek kell 

alárendelni a további intézkedéseket. Nem szabad például lerövidíteni a diétát, mivel az 

adóemelés megszavaztatásához sok idő szükséges. Az előterjesztésekben a királynő által az 

országnak adott jótéteményeket nem szabad elhallgatni, amivel ellensúlyozni lehet azokat a 

sérelmeket, amelyeket a végrehajtatlan diétai törvénycikkek kelthetnek. Ezentúl az 

előterjesztésekbe bekerülhetne az a Pragmatica Sanctióból eredő gondolat, hogy az örökös 

tartományokkal együtt Magyarország jóléte és békéje a kölcsönös, szoros és felbonthatatlan 

viszonyukból ered. Mindezt a magyar rendek felé emlékeztetőül szánta a szerző, akikben 

tudatosítható ezáltal, hogy ők a Monarchia kedvezményezett részei, mivel az osztrák örökösödési 

háború során a lajtántúli örökös tartományok képezték Magyarország védőbástyáját. A háború 

súlyos következményei a magyarokat kevésbé sújtották, sőt ebből még – az agrártermékek iránt 

megélénkülő kereslet miatt – az ország hasznot is húzott, ráadásul úgy, hogy a diétán résztvevők 

[értsd: rendek – N. J.] az örökös tartományok elitjével ellentétben megtarthatták 

szabadságjogaikat.157 A levelekből kihámozható a szerző álláspontja a magyar rendekkel 

kapcsolatban, akiknek az adóemelés érdekében Mária Terézia meghagyta kiváltságaikat, noha 

azok az agrártermékek kiviteléből jelentősen gazdagodtak. Ez a nemesi adómentességet kritizáló 

hangvétel aztán később többször felmerül majd a Magyarországot diszkriminatívan érintő 

vámrendeletek elvi indoklásaként.158 

A politikai tervezeteken túl a kormányzat 1750 tavaszán–nyarán hozzálátott a vármegyékben 

a tisztújítások lebonyolításához. Nádasdy Boldizsár grófot, hétszemélynököt (Nádasdy Lipót 

kancellár öccsét) küldte ki Mária Terézia királyi biztosként az egyes tisztújítások felügyeletére, 

illetve az udvarnak megfelelő személyek megválasztásának és hivatalhoz juttatásának 

segítésére.159 A Nádasdy család levéltárában található levelezése és a kancelláriai levéltárban 

lévő jelentései nyújtanak segítséget ahhoz, hogy tevékenységét áttekinthessük. Ugyanekkor 

Fekete György személynök Nógrád vármegyébe ment, hogy a tisztújításon elnököljön.160 

Nádasdy és Fekete azokba a vármegyékbe látogatott el, ahol üresedésben volt a főispáni poszt, 

ezért az állami-kormányzati ellenőrzés is gyengébb volt. Nádasdy Boldizsár körútja során a 

következő vármegyéket járta sorra: Esztergomot, Komáromot, Tolnát, Baranyát, Árvát, Turócot 

                                                           
157A két idézett, áprilisra datálható levél: ÖStA HHStA, Staatskanzlei, Vorträge, 66. doboz. 1751. 
Konferenzprotokolle und Referate. 1751. április. 165–166. ff. és HORNIG 1903. 159–166. 
158ECKHART 1922. 252–254. 
159SEBŐK 2012. 38. Nádasdy Boldizsár 1747–1761 között volt a Hétszemélyes Tábla főnemesi ülnöke.  
160A kettőjük kiküldetéséről szóló jelentés: MNL OL A 37. Magyar Udvari Kancellária Levéltár. Conceptus 
referadarum. 1750. év. No. 95. 4. f. Nádasdy Lipót kancellár jelentése a megyei tisztújításokról.    
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és Zólyomot.161 A kancellár öccséhez írt leveleiben felhívta a figyelmet azokra a szempontokra, 

amelyeket a jelölés során érdemes követnie. Így például a személynök ajánlásainak, amennyire 

lehet, helyt kell adni, de ezek mellett tanácsosabb másokat is jelölni. Ismerni szükséges az adott 

vármegyében uralkodó szokást a jegyzők és az ügyészek kijelölésekor, mivel vannak vármegyék, 

ahol a közgyűlésen választják őket, máshol a főispáni kinevezéssel töltik be e tisztségeket. Azon 

vármegyékben, ahol a választás gyakorlata dívik, ott is hozzá lehet fűzni a jegyzőkönyvben, 

hogyha a főispán élni akar a kinevezés jogával, akkor azt is megteheti, de a jövőre való kihatás 

és következmény nélkül. A Tolna vármegyei jövőbeli tisztújítás kapcsán megjegyzi, hogy a 

klérus tudósítására ne hagyatkozzon feltétlenül.162 További szempont volt, hogy ott, ahol lehetett, 

katolikus nemest jelöljenek. Az előzetes terv szerint Tolna vármegyében – a kancellár utasítását 

követve – először július 14-re Hőgyészre utazott az indigena Mercy Károly grófhoz, aki a 

vármegyei közéletről adott neki tanácsokat, és valószínűleg 16-án a Baranya megyei tisztújításon 

vett részt, majd 19-én érkezett meg Tolna vármegye szekszárdi tisztújító közgyűlésére.163 

Közben folyamatosan kapta a kérvényeket és ajánlásokat bizonyos hivatalokra. Fekete György 

személynök Komárom vármegyében az eddigi helyettes alispán, Nedeczky Ferenc fiát ajánlotta 

egy alkalmas és üresedésben lévő hivatalra és Malevics Józsefet. Baranya vármegyében a 

főjegyzőségre rokonát és expeditorát, Vörös Ignácot akarta megválasztatni. Itt azonban a 

vármegye egyik legnagyobb földesúri famíliájával, a Batthyányakkal is megegyezett, hogy 

támogassák pártfogoltját a hivatalhoz jutásban.164 Mint egy későbbi leveléből kiderült, hogy 

mindhárom jelölt a személynök kérésére hivatalt is nyert.165 Az ő sikeres szereplésükkel 

ellentétben a korábbi országgyűlési ellenzéki vezér, Csuzy Gáspár jelöltette magát a Komárom 

megyei tisztújításon alispánnak, de alulmaradt a korábbi alispánnal, Nedeczky Mihállyal 

szemben.166 Döntő szerepet játszhatott (főleg az uradalmi alkalmazottak esetén) egy-egy 

befolyásosos nagybirtokos (főúr vagy főpap) támogatása a tisztújítás során. A királyi biztos 

egyik informátora, Fonyó Sándor pécsi nagyprépost szerint Baranyában a főjegyzői tisztségre a 

                                                           
161A hivatalban lévő alispánok és vármegyék listája, ahol az ülés levezetése várt rá: MNL OL P 507. Series B, VIII. 
tétel. No. 101. Nádasdy Lipót kancellár levele öccséhez, Boldizsárhoz. Bécs, 1750. május 19. 85–87. ff. 
162MNL OL P 507. Series B, VIII. tétel. No. 101. Nádasdy Lipót kancellár levele öccséhez, Boldizsárhoz. Bécs, 
1750. május 26. 88–89. ff. Tanácsát ezzel indokolta: „a Papi Rendnek böcsös ugyan a tudósítássok, mind azon által 
saepius privatis miscetur affectibus”. 
163MNL OL P 507. Series B, VIII. tétel. No. 96. (121–124. ff.) Bonyhády Perczel József alispán levelei Nádasdy 
Boldizsárhoz. Bonyhád, 1750. május 18.; 1750. június 16. 
164MNL OL P 507. Series B, VIII. tétel. No. 97. 115–120. ff. Fekete György személynök Nádasdy Boldizsártól. 
Pest, 1750. május 18. Nedeczky Ferenc fia, Nedeczky András, a későbbi személynöki ítélőmester és kancelláriai 
tanácsos a szóban forgó egyik ajánlott személy. 
165MNL OL P 507. Series B, VIII. tétel. No. 97. (115–120. ff.)  Fekete György személynök Nádasdy Boldizsártól. 
Fót, 1750. július 7. 
166 Erre: MNL OL A 37. Magyar Udvari Kancellária Levéltár. Conceptus referadarum. 1750. év. No. 95. 4. f. 
Nádasdy Lipót kancellár jelentése a megyei tisztújításokról.    
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Batthyányak ügyésze, Hojcsy Mihály az esélyes, bár később mégsem őt választották meg. Az 

alispánságra többeket alkalmasnak tartott, egyedül az ugyancsak az uradalmi igazgatásból érkező 

Hersching János adószedőt nem ajánlotta, ám végül mégis ő lett a befutó. 167 Tolnában a korábbi 

alispánt, Perczel Józsefet sokan támogatják ugyan, de a „népnek mindennapi panasza van 

ellene”, és a négy „potenta” sem kedveli – írta.168 Mindenképpen viszont jelölni kell Dőry Ádám 

jegyzőt, aki a Batthyány Károly horvát bán jogásza és a „bán izraelitája” – írja.169 (Ez a kifejezés 

egyértelműen utal arra, hogy Dőry apjához hasonlóan pénzkölcsönzéssel és puszták kibérlésével 

szerezte vagyonát.)170 Végül Perczel megmaradt az alispáni tisztségben, Dőry a főjegyzőségben: 

mindkettőjüket a következő évi diétán látjuk viszont vármegyéjük követeként.171 Zólyom 

vármegyében Zichy Miklós gróf is levelében kérte Nádasdy Boldizsárt, hogy 

plenipotenciáriusának, Beniczky Istvánnak a Micsinyén lakó fiát, Károlyt jelölje a zólyomi 

alispánságra.172 Zbiskó Károly József vegliai püspök és helytartótanácsos ugyanekkor Kruspért 

Pált, a pécsi káptalan jegyzőjét ajánlotta a vármegyei jegyzői posztra, mint később kiderült, 

sikerrel.173 Hasonlóképpen jelöltette Padányi Biró Márton veszprémi püspök állítólagos sógorát, 

Gaál Gáspárt a Tolna megyei szolgabírói hivatalra.174 A királyi biztos feladata volt a katolikus 

vallásúak előnyhöz juttatása a tisztségre való jelöléskor a protestáns dominanciájú 

vármegyékben. A jelentés szerint a protetáns–katolikus nemesség ellentéte jellemezte Turóc és 

Zólyom vármegye közéletét.175 Az utóbbi helyen az „akatolikusok machinációi” miatt a 

                                                           
167Életrajzi adatai és hivatali pályája: ÓDOR 1995. 256.; ÓDOR 1992. 86.; ÓDOR 1991. 111–114. 
168 Talán utalás a vármegye területén fekvő nagyobb uradalmakra. Perczel Józsefről a szakirodalom viszont úgy 
tudja, hogy Esterházy hercegek uradalomigazgatásában vállalt szerepet és támogatásukkal érvényesülhetett a megyei 
közéletben és szerzett meg számos birtokot is. Erre: RUZSÁS 1976. 11. 
169MNL OL P 507. Series B, VIII. tétel. No. 98. (112–113. ff.) Fonyó Sándor nagyprépost, scutari püspök levele. 
Nádasdy Boldizsárnak. Pécs, 1750. május 10. Hojcsy úr megválasztását köszönte meg levelében Batthyány Lajos, a 
későbbi nádor: MNL OL P 507. Series B, VIII. tétel. No. 106. Vegyesek. 41. f. Rohonc, 1750. július 14. Batthány 
Lajos levele Nádasdy Boldizsárnak.  
170Dőry Ádám (1715–1799) Sopron vármegyei család, amely 1727-ben települt át Tolnába. 1737-ben elvégezte a a 
bécsi egyetem jogi karát, ekkoriban Tolna vármegye jegyzője, 1753 és 1777 közt a vármegye alispánja, 1777–1785 
között a Királyi Tábla királyi ülnöke. Királyi táblai tisztségére: SEBŐK 2012. 43.  A pénzügyleteire: ULRICH–
POZSONYI 2009. 87–88. Tolna vármegyei betelepedésükre és alispánságára: GLÓSZ 1991. 9–10. 
171Perczel József (1699–1768) a Veszprém megyében birtokos Perczel Tamás és Eőry Zsófia fia. 1725-ben a 
vármegye börtönfelügyelője. Dobos Gyula szerint 1727-ben telepedett le Tolna vármegyében, amelynek 1727–1732 
között aljegyzője, majd jegyzője. 1736-tól 1753-ig, lemondásáig a vármegye alispánja. 1735-ben a vármegye 
concursusi, majd 1741-ben és 1751-ben diétai követe. 1745-ben Mária Teréziától nova donatiot nyert addigi 
birtokaira és a bonyhádi előnevet is megkapta. Életére: DOBOS 2001. 15–17. és MNL TML XIII.6. Perczel család 
levéltára. Perczel I. József iratai. Hadnagy Albert levéltáros jegyzetei. 4–9.  
172MNL OL P 507. Series B, VIII. tétel. No. 106. Vegyesek. (27. f.) Óbuda, 1750. június 1. Sajnos nem tudok róla, 
hogy kérését teljesítették-e. Valószínűleg ugyanarról a Beniczky Istvánról van szó, aki később Turóc vármegyét 
képviselte a következő évi országgyűlésen.  
173MNL OL P 507. Series B, VIII. tétel. No. 106. Vegyesek. (36. f.) Tapsony, 1750. július 1.  
174MNL OL P 507. Series B, VIII. tétel. No. 106. Vegyesek. (19–22. ff.) Veszprém, 1750. május 26. A királyi biztos 
tartózkodó válaszából kiderült, hogy jelölését inkább Baranya vármegyében tartja lehetségesnek, de különösebben 
nem pártfogolta Gaált.  A válasz: ugyanott, Pápa 1750. május 26. 
175MNL OL A 1. Magyar Kancelláriai Levéltár. Originales referade. 1750. év. No. 94. Nádasdy Lipót kancellár 
jelentése a vármegyei tisztújításokról. A jelentés szerint Zólyomban és Turócban a protestánsok arra törekszenek, ha 
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vármegyegyűlés leváltotta Palics Mártont, a korábbi katolikus jegyzőt, mire Nádasdy Lipót 

kancellár utasította öccsét, hogy jelöljön egy alkalmasabb katolikus nemest a leváltott helyére, 

megakadályozandó a protestáns jelölést.176 

A megyékben székelő főispánokra a kormányzat – a nyomásgyakorláson túl, ami nem 

lehetett túl erős – elsősorban mint informátorokra számított. Az 1751-es diéta előkészítésekor, a 

királyi előterjesztések hatékonyabb megszerkesztése érdekében a Magyar Udvari Kancellária a 

királynőnek tett felterjesztésében javasolta, hogy mivel a Helytartótanácsnak több főispáni 

méltóságot viselő tagja is van – akik a követek kiküldésekor és a követutasítás összeállításakor a 

megyegyűlésen amúgy is jelen vannak – ezért kérni kell őket, hogy jó előre tudósítsák a 

kormányszerveket a megyék összeállított sérelmeiről.177 Az 1752-ben kiadott főispáni utasítás is 

ezt az uralkodói törekvést tükrözi vissza. 

A diétán megvitatandó ügyek, vagyis a királyi előterjesztések összeállítására a 

Helytartótanács ideiglenes bizottságot küldött ki Erdődy György országbíró elnökletével, 

amelynek tagja volt a két főnemesi, két köznemesi és egy egyházi tanácsos. (A két köznemes, 

Barinay László, a levélíró, Szuhányi Márton és Galgóczy János esztergomi kanonok.)178 Ennek 

részleteire a fent idézett kancelláriai jelentés mellett a levélíró és Károlyi-kliens, Szuhányi 

Márton Károlyi Ferenc grófhoz írt levelei vetnek fényt. A bizottság a levelek szerint november 

végén és december elején három alkalommal ült össze. Mint tervezetéből kiderül, Szuhányi 

helytartótanácsos létére sokkal inkább a hagyományos rendi követeléseket képviselte az 

országgyűlés előkészítésének kapcsán. Először a törvénybe foglalt, de végre nem hajtott 

rendelkezések végrehajtását sürgette volna, másfelől az előző diétán is beadott, de nem orvosolt, 

és harmadrészt az azóta újonnan keletkezett sérelmekkel foglalkozott volna. Ahogy erről írta: 

„azokat, a mik el maradtak […] sok ezerekben kerültek már a Státusoknak, s leendő Diétára 

reyciáltattak”. Itt külön kiemeli a Partium és a Temesi Bánság visszacsatolásának ügyét, 

amelyek iránt patrónusa, Károlyi Ferenc levelezése alapján különös figyelemmel viseltetett.179 

Negyedszer az ország biztonsága érdekében vethette volna fel az uralkodó a hadiadó emelésének 

                                                                                                                                                                                           

már a – Carolina Resolutio miatt – ők hivatalt viselni nem tudnak, akkor a tisztikart olyan katolikusokkal töltsék fel, 
akik tőlük függenek. A következő évi diétán ez a Palics Márton képviselte Zólyom városát a diétán. 
176MNL OL P 507. Nádasdy család levéltára. 22. doboz. 1. sorozat. Series B., VIII. tétel, No. 101. Nádasdy Lipót 
Flórián levele testvéréhez, Boldizsárhoz címzett levelei (94–95. ff.) Bécs, 1750. június 2.  
177A Kancellária itt egy Helytartótanács által elküldött véleményre reflektált: MNL OL A 37. Magyar Udvari 
Kancellária Levéltára. Conceptus referadarum. 1750. év.  No. 168. „Circa representatatas per Consilium Regium 
Locumtenent. quaspiam materias in futura Regni Diaeta pertractandas”. Bécs, 1750. december 14.  
178MNL OL P 398. Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek. 164. doboz. 73726. levél. Pozsony, 1750. 
november 25. Szuhányi Ferenc levele gróf Károlyi Ferenchez. 
179MNL OL P 398. Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek. 34570. sz. Kanizsa, 1751. március 31. Károlyi 
Ferenc gróf levélfogalmazványa ismeretlenhez. Ebben Erdély és a Partium visszacsatolása mellett érvel a közelgő 
diétára tekintettel. 
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ügyét. A reincorporatio ügyében kiküldött bizottság költségeit ne az adófizetők által lerótt 

hadiadóból, hanem a sóalapból fizessék ki – javasolta. A sóból származó jövedelmeket az 

országgyűlés vegye saját kezelésébe, és ennek adminisztrációjára hozzanak létre egy 

thesauriatust.180 Mindebből támogassák az Althann váci püspök által Vácott építtetett akadémia 

befejezését. A bizottság végül – a királyi érdekeknek megfelelően – az adóemelést vette első 

helyre, a sérelmek orvoslásával együtt. A második tárgyalási pont a hadiadó fizetését 

megkönnyítő intézkedések sorát javasolta: „a kereskedés könnyíttessék, a mundurok az 

országban készíttessenek, az ingyen való forspontozások, szekerezések, tolláltassanak és az 

excessusuok breviori manu complanáltassanak”. Ezentúl a katonaság által követelt ajándékok, 

vagyis „Discretiok” és „egyéb Dabisok” is eltöröltessenek.181 A harmadik pont a jogügyi 

„systema”, vagyis a bíráskodási és jogrendszer reformját tartalmazta volna.182 

A Helytartótanács fent említett javaslatai alapján állította össze a Kancellária december 14-i 

ülésén a közelgő diéta napirendjére tűzendő ügyeket.  Így fontossági sorrendben az első helyre 

került természetesen az egymilliós adóemelés, második helyen a sérelmek orvoslása következett. 

A Kancellária javasolta, hogy bizonyos sérelmi ügyeket az uralkodó a diétai tárgyalások 

megkönnyítése végett (pro facilitando Diaetali tractatus) vegye fel az előterjesztésekbe, és 

támogassa ezeket. Ezek közül a magyar agrártermékeknek az osztrák tartományok, a német 

birodalmi városok és Velence felé irányuló kereskedelmének pártolása, illetve a vámok 

csökkentése állt első helyen a javaslatban. Ezentúl a Magyarországon állomásozó katonaság 

ruházata hazai gyártásának az 1741. évi országgyűlés óta előtérbe került ügyének támogatása, 

illetve a magyar tisztek felvételének követelését a hazai sorozású ezredekbe. A contributio 

kivetésének megkönnyítése érdekében a Helytartótanács folyamatosan vezessen az 

adóalanyokról nyilvántartást, ahogy az 1715., az 1722–1723. évi diéta is rendelkezett erről. 

Felveti az adófizető nép részéről felgyülemlett panaszok miatt a katonai szabályzat 

(regulamentum militare) revíziójának szükségességét, de hangsúlyozza, hogy ez uralkodói 

                                                           
180Az 1741. évi diéta rendi kívánalmai között például felmerült a kamarai szervezettől független országos kincstár 
felállításának ötlete, amelynek pénzügyi alapját a só árának 15 krajcárral való felemelése képezte volna. Erre: 
HORVÁTH 1873. 235. 
181Vagyis a kereskedelem helyzetének javításának, a katonai egyenruhák magyarországi gyártásának támogatását, 
illetve a lakosság által a katonaság számára ingyen teljesített előfogat- és fuvarnyújtási kötelezettség eltörlését és a 
kihágások rövid úton való orvolását kívánták elérni a tanácsosok.  
182MNL OL P 398. Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek. 164. doboz. 73725. irat. Pozsony, 1750. 
december 19. Szuhányi Márton levele Károlyi Ferenchez. 
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felségjog: csak „Őfelsége kegyétől függ”, hogy kíván-e könnyíteni a „szegény teherviselő 

népen”.183 

Összességében megállapítható, hogy a diéta előkészítése során a kormányzat arra törekedett, 

hogy a jövőben újra kiújulni látszó háborúk finanszírozására az országgyűlés magasabb 

adóösszeget szavazzon meg. Magyarországon nem kerülhetett sor a rendi intézményrendszer 

olyan szintű reformjára, mint a Haugwitz-reformok során az osztrák örökös tartományokban. A 

Habsburg-kormánypolitika legjelentősebb személyiségei (mint Bartenstein is) felismerték a 

magyar rendeknek a Monarchián belül most már egyedülállóan erős privilégiumait, és az ezek 

által élvezett kedvezményeket visszaélésnek minősítették, ám a hivatalos kiadmányokban 

kerülték a konfrontációt: a Monarchia két felének a béke fenntartásában való 

egymásrautaltságára hivatkoztak. Bécsben a királynő tanácsadói a rendek 1741-ben ismételten 

körülbástyázott előjogainak megnyirbálására, így a nemesi földek teljes adómentességének 

fölszámolására és az insurrectio reformjára komolyan nem gondoltak – ahogy azt a korábbi 

szakirodalom állítja –, ám az ország nagyobb anyagi tehervállalásra bírása szándékukban volt.184 

Ennek eszközeként egyfelől a törvények kétséges jogértelmezése révén a nemesi tulajdonú 

puszták vagy a nemesség által zálogban, vagy inscriptio révén bírt telkek megadóztatása, 

másfelől az adóigazgatás korszerűsítése és az adófelosztás igazságosabbá tétele kínálkozott. A 

kormányzat képviselői terveik legnagyobb ellenlábasainak – az előző diéta tanulságaképpen – a 

vármegyei követeket tartották, míg a mágnásokat igyekeztek megnyerni a megyei közélettel 

kapcsolatban informátoraiknak és országgyűlési szószólóiknak. Ugyanakkor a magyar 

kormányszervek által a királyi propositiók tartalmáról írt felirataikban törekedtek a rendi 

követelések leszerelésére a főbb sérelmek tartalmának „kormányprogrammá emelésére”, hogy a 

lehetséges diétai konfliktusokat tompítsák. Ezek közül – mint később látjuk – a legtöbb papíron 

maradt ígéret lett, míg mások tényleges tárgyalásokon mérettek meg. A tervezetekben ismételten 

felmerült az igény arra, hogy a főispánok politikai nyomást fejtsenek ki vármegyéjükben, vegyék 

ki a részüket a megyei közigazgatási feladatokból, és szűrjék ki a vármegyében aktív, ellenzéki 

szószóló jómódú középbirtokos nemességet. A diéta előtti tisztújítások is arra mutatnak, hogy a 

Kancellária megpróbált az üresedésben lévő főispánsággal bíró megyékben az uralkodói 

céloknak engedelmeskedő, elvárásainak megfelelő és szakszerűen működő tisztikart 

                                                           
183MNL OL A 37. Magyar Udvari Kancellária Levéltára. Conceptus referadarum. 1750. év.  No. 168. „Circa 
representatatas per Consilium Regium Locumtenent. quaspiam materias in futura Regni Diaeta pertractandas”. Bécs, 
1750. december 14.  
184 Ember Győző szerint Mária Terézia Magyarországgal kapcsolatos politikájának egyik fontos jellemzője az volt, 
hogy intézkedéseit és reformjait lassan, fokozatosan kívánta megvalósítani. Ebbe az irányvonalba véleményem 
szerint jól illeszkednek azok a tervezetek és állásfoglalások, amelyek az 1751. évi diéta kapcsán a kormányzat 
képviselői részéről felmerültek. Erre: EMBER 1982. 49. 
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kialakítani.185 A választásnak közvetve hatása volt az általában ebből a szűk körből kikerülő 

országgyűlési követek személyére. Ennek nem mond ellent, hogy sok esetben a régi 

nagybirtokosok is igyekeztek érdekeiket érvényesíteni, saját uradalmi alkalmazásban álló 

embereiket, akár más uradalmak rovására vármegyei pozícióba juttatni.186 Sőt a főnemesek-

főpapok függő viszonyban álló követekben is nagyobb bizalma lehetett a nehézségektől félő 

udvarnak. 

 

3.3 A vármegyei követküldések lefolyása 

 

Ebben a fejezetben a 18. századi országgyűlések történetének egyik elfeledett szeletére, a 

vármegyei követküldési gyakorlat jellegzetességeire kívánok rávilágítani, különös tekintettel 

egyrészt a helyi hatalomgyakorlásnak az országgyűlések alkalmával megnyilvánuló, politika-, de 

társadalomtörténeti aspektusaira. A régi kormányzat- és igazgatástörténeti szakirodalom gyakran 

csak sommás megállapításokat hoz a követválasztási gyakorlatról, az országgyűlés-történeti 

szakirodalomban pedig periférikusan, egy-egy megyét kiemelve szerepel ez a téma (Salamon 

Ferenc, Eckhart Ferenc, Ember Győző, Degré Alajos, Grünwald Béla).187 Újabban Szijártó 

István országgyűlés-történeti kutatásai mutattak rá arra a politika- és társadalomtörténeti 

folyamatra, amelynek során a jómódú középbirtokos nemesség emancipálódik a főnemesség 

hatalma alól, és a 18. század közepére egyre inkább átveszi a vezetést a rendi politika fórumain, 

először a vármegyében, majd az országgyűlésen.188 Felmerül a kérdés, hogy a fent vázolt 

folyamat milyen területi eltéréseket és helyi jellegzetességeket mutat az egyes vármegyékben az 

1751. évi diéta folyamán.  

Forrásbázisomat az egyes vármegyék közgyűlési jegyzőkönyvei, közgyűlési és 

országgyűlési iratsorozatai alkotják. A kutatás kezdetén összesen 25, nagyrészt dunántúli, alföldi 

és északkelet-magyarországi vármegye gyakorlatáról rendelkezem teljes vagy részleges 

adatokkal. (Részleges adat alatt azt értem, hogy vagy a követutasítás hiányzik, vagy csak 

                                                           
185Szijártó István szerint a szaktudás a 18. századi vármegyékben, ha nem is domináns, de meghatározó 
ismertetőjegye lehetett a hivatali érvényesülésnek. Ezzel a fontos kérdéssel itt nincs módom foglalkozni: SZIJÁRTÓ 

2014. 1276.  
186A nagybirtok által dominált Baranya megyében a tisztújítások a 18. század első felében az itt jelentős hatalmi 
tényezőnek számító pécsi püspök és a káptalan, az Esterházyak és a Batthyányak összecsapásai voltak. 
Forrásadataim mutatják, hogy ez a század közepén sem lehetett másképpen. Erre: ÓDOR 1992. 69. 
187A vonatkozó irodalom: SALAMON 1889. 61–72.; ECKHART 1946.; EMBER 1946.; GRÜNWALD 2001. 295–302. 
188SZIJÁRTÓ 2005. 401–403.  
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jegyzőkönyvi, esetlegesen szakirodalmi adataim vannak a követek kiküldéséről.)189 Ugyanakkor 

az Felvidék északnyugati része szinte teljesen kimaradt a vizsgálatból. Következtetéseim tehát 

nem statisztikai érvényűek, célom e mélyfúrás-jellegű vizsgálattal inkább az eddigi szakirodalmi 

vélemények források alapján történő árnyalása. A 18. századi vármegyei követküldési gyakorlat 

jellegzetességei kapcsán a következő témákra igyekszem kitérni: a követek kiküldésére, az 

instrukció (esetlegesen a pótutasítás) kiadására, a jelentések jellegére, illetve az esetleges 

követutasítás-összeállító bizottságok összetételére, illetve a követi napidíjakkal kapcsolatos 

vitákra.  

 Mária Terézia az országgyűlést 1751. április 18-ra hívta össze Pozsonyba. Az 1635. évi 

79. törvénycikk szabta meg, hogy a diéta kezdete előtt hat héttel ki kell küldeni a királyi 

meghívókat. A gyakorlatban a meghívók kihirdetése a vármegyegyűléseken a követek 

kiküldésével együtt, a legtöbb esetben a törvényt betartva január–február során zajlott le. A 

királyi meghívólevél 1751-ben, mint már általában a 18. században, két követ kiküldését írta elő. 

A követek személyéről az 1625. évi 62. törvény rendelkezett úgy, hogy köztudomású birtokos 

nemest kell a vármegyének a diétára küldenie.190 Ez többnyire érvényesült is, azonban néhány 

esetben találunk kivételeket alacsonyabb státuszú, nem a jómódú középbirtokosok közé tartozó 

(armalista, taxalista származású, illetve kisbirtokos) nemesek alkalmazására. Lássunk erre a 

csoportra néhány kiragadott példát! Valószínűleg jogi szaktudása miatt választotta meg Ung 

vármegye az Ugocsa vármegyei péterfalvai armalista család sarját, Huszty István jogtudóst 

követévé 1751-ben.191 Az állítás valóságtartalma ugyan erősen megkérdőjelezhető, de Ugocsa 

vármegye követeiről – utalva alacsony társadalmi státuszukra – azt terjesztették megyebeli 

ellenlábasaik, hogy a megyében nem is rendelkeznek saját földbirtokkal, csak a főispántól kapott 

zálogbirtokokkal. Sőt, egyikük, Hagara Pál esetében egyenesen jobbágyi-paraszti származására 

is utaltak a denunciálók.192 Baranya megyében a helyi nemesi társadalom jellegzetességéből és a 

tisztviselőhiányból adódhatott, hogy Hersching Jánost, egy eredetileg uradalmi szolgálatban álló 

armalista nemest választottak 1750-ben alispánná, és küldtek ki 1751-ben az országgyűlésre 

követnek.193 Zala megye alispánja és követe, szalapatakai Nagy Mihály zalalövői taxalista 

                                                           
189A követutasítás és a követküldés folyamatára a következő megyékből rendelkezem forrásokkal: Baranya, Bihar, 
Borsod, Csanád, Csongrád, Fejér, Győr, Heves- és Külső-Szolnok, Moson, Nógrád, Sopron, Szabolcs, Tolna, 
Veszprém, Vas, Zala, Zemplén. Csak a követküldésről vannak információim Békés, Esztergom, Pest-Pilis-Solt és 
Szatmár, illetve Ugocsa megyéből. Csak a követutasítást (vagy annak kivonatát) ismerem Komárom, Somogy és 
Ung megyékből.   
190DEGRÉ 2004. 231–251. és ECKHART 1946. 257.  
191Huszty Istvánra: SZABÓ 1994. 81., 215–216. és SZIRMAY 1805. 123–125. 
192MNL OL P 1968. Perényi család levéltára. 1. tétel. Ugocsa megyére vonatkozó iratok (1676–1825) 188–196. ff. 
Fancsika, 1751. június 29. Ugocsa vármegye által felvett tanúvallatási jegyzőkönyv.  
193Életrajzi adatai: ÓDOR 1995. 256.; ÓDOR 1992. 86. 
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nemesi családból származott, de ekkorra birtokossá válva, „kisebb vagyonú tisztségviselőként” 

az esküdtségtől kezdve végigjárta a vármegyei hivatali ranglétrát, míg első alispán nem lett.194 

Szuhányi Márton, Károlyi Sándor titkára, fiának, Ferencnek a nevelője, később Szatmár 

vármegye jegyzője, alispánja, majd 1751-ben követe és egyben helytartótanácsos (is) lett. 1718-

ban nyert nemesi címet, feltehetően a Károlyi család pártfogásából és ajánlására.195 

Összességében elmondható, hogy – mint a 18. századi Angliában – a vagyontól és 

birtoknagyságtól függetlenül a poltikai nemzet tagjai viselték a vármegyei követi megbízásokat, 

akik a vármegyei színtéren már eleve jelentős pozícióval vagy presztízzsel, továbbá a közéleti 

szereplésnek megfelelő képességekkel és érdemekkel rendelkeztek.196 

Az alsótáblán a követküldés alapelve a 18. században már a képviseleti elv volt, de ennek 

gyakorlata megyénként eltért. A követek kiküldése az általam vizsgált megyékben 

háromféleképpen történhetett:  

A legtöbbször előforduló követküldési mód a közgyűlés jelölésével, communi omnium 

votóval, vagy acclamatióval, vagyis közfelkiáltással való választás volt. A szakirodalom által 

leírt és a források által is igazolt, általánosan elterjedt gyakorlat ez volt.197 

A második típus, amikor főispáni jelöléssel, és a követek közgyűlés általi megválasztásával 

történik a követek személyének kijelölése. Több megyében figyeltem föl erre a gyakorlatra. 

Néhány megyében a főispán hatalma – függetlenül attól, hogy a főispán a megyétől huzamosan 

távolabb is élt – továbbra is erősen érvényesült a követek kiküldésénél. Biharban a váradi 

püspök-főispán, Forgách Pál hat jelöltje közül választották a követeket.198 Moson vármegye 

rendjei a főispán, Esterházy Ferenc gróf kívánságára – ahogy a jegyzőkönyv hangsúlyozza – az 

1741. évi gyakorlat szerint küldték ki az alispánt és a jegyzőt.199 Sopron vármegyében a bécsi 

udvar követeként Nápolyban tartózkodó Esterházy Pál Antal herceg főispán a közgyűléshez 

intézett levelében megnevezett négy jelöltje közül választották ki az alkalmas személyt a 

                                                           
194Szalapatakai Nagy Mihály pályáját esküdtként kezdte 1724-ben, majd alszolgabíróként és 1738-tól adószedőként 
működött, 1747-ben másodalispánná, majd egy év múlva első alispánná választották, amely hivatalát 1756-ig 
viselte. Életére: TURBULY 2000. 39., 454. és DEGRÉ 1983. 48. Noha családja taxalista eredetű volt, de a korszakra 
már Zalalövőn és környékén számos birtokot szereztek: DOMINKOVITS 2003. 163., 174., 176., 178–180., 189.  
195 MNL OL A 57. Magyar Kancellária Levéltára. Librii Regii. 32. kötet. 48. Bécs, 1718. március 20. és MARCZALI 

1898. 106. Utóbbi tisztségeire: NAGY 1863. X. köt. 884. és EMBER 1940. 202. 

196A politikai nemzet (political nation) kifejezést és párhuzamát Sir Lewis Namier a 18. századi brit parlamenti 
képviselőiről írott klasszikus elemzéséből kölcsönöztem: NAMIER 1961. 7.  
197DEGRÉ 2004b. 180–181., ECKHART 1946. 270.  
198MNL HBML IV.a.1. Bihar vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 13. kötet. 556–
558. p. Váradolaszi, 1751. január 12.  
199MNL GYMSML ML IV.A. 502.a. Moson vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek 
(protocolla congregationum) 20. kötet. 
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vármegye rendjei.200 Zala vármegyében Althann János Mihály gróf főispán 1751. január 15-én 

Bécsben kelt levelében javasolta a vármegyének az alispán szalapatakai Nagy Mihály és 

Hertelendy Gábor jegyző országgyűlési követté választását, amelyet a megyegyűlés aztán 

egyhangúan el is fogadott.201 Zemplén megyében a főispáni adminisztrátor, Klobusiczky Antal 

gróf a rendek elé terjesztette azt a három jelöltet, akik közül a „második követet” 

megválasztották a rendek az alispán mellé, akit – úgy tűnik – hivatalból küldtek ki.202 

Ugyanekkor Heves vármegyében a püspök-főispán, Barkóczy Ferenc gróf lemondott a 

követjelölési jogáról a közgyűlés javára. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a főispán ne tudta 

volna befolyásolni az országgyűlési követek személyének kiválasztását vagy a követek 

országgyűlési munkájának menetét, mivel a követnek választott jegyzőt nem sokkal korábban 

nem a közgyűlés választotta meg, hanem a főispán nevezte ki.203 

A harmadik eset, amikor a követeket a főispán nevezte ki, és a közgyűlés erősítette meg. 

Csongrád megyében Haller István, a vármegye legnagyobb magánbirtokos családjának, a 

Károlyi grófoknak a rokona volt a főispán.204 Ő levelében elrendelte a közgyűlés számára, hogy 

Labády Ádám alispánt és Marsovszky György jegyzőt válassza meg, amit az készségesen meg is 

tett.205 Zsilinszky Mihály megyetörténeti munkájából egyébként kiderül, hogy nemcsak ezen a 

diétán, hanem már a század eleje óta Csongrádban a főispáni kinevezéssel történő követállítás 

gyakorlata dívott.206 Ennek oka a feltehetően a megye és a tágabb régió sajátos gazdasági-

társadalmi viszonyaiban gyökerezett: vagyis a nagybirtok erős túlsúlyában. Békés megyében is a 

főispáni kinevezés gyakorlata érvényesült: itt 1751. január 27-én Harruckern Ferenc báró a neves 

ügyvédet, Lehotzky Dánielt nevezte ki vármegyei követté.207 A dél-tiszántúli régió megyei 

tisztikaráról – a hiányzó kutatások ellenére is megállapítható, hogy az itt nem őshonos (döntően a 

Felvidék északnyugati részéről származó armalista) nemesi családokból verbuválódott, és a 

                                                           
200MNL GYMSML SL IV.1.a. Sopron vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek 
Nemeskér, 1751. február 25. 5. p.  
201MNL ZML IV.1.a. Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési és részgyűlés jegyzőkönyvek 13. 
kötet. (1751–1752) 5–7.  Egerszeg, 1751. február 4. és ugyanott IV.1.b. Közgyűlési iratok (1751. év). Bécs, 1751. 
január 15. Althann János Mihály gróf főispán levele a vármegye Zala vármegye rendjeihez.  
202MNL BAZML SL IV.2001.a. Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének, bizottmányának és Haynau-féle 
közigazgatásának iratai. Közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek. 42. kötet. 139. Varannó, 1751. február 11.  
203SZEDERKÉNYI 1893. 230–243. 
204Haller István gróf (1715–1756): Haller Gábor és Károlyi Klára fia, Károlyi Sándor unokája: ÉBLE 1913. VI. tábla.  
205MNL CSML SZL IV.A.1.a. Csongrád vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek. 
6. kötet, 347–348. p. Haller István levele bemásolva (Éradony, 1751. január 27.) és elintézése (354. p.)  
206ZSILINSZKY 1898. II. köt. 69.   
207HÉJJA 2009. 362.  
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hivatalviselőik karrierjét e nagybirtok dominálta megyékben az uradalmak jelentősen 

elősegítették.208 

Meg kell jegyezni, hogy a szakirodalom a követválasztások kapcsán hangsúlyozza, hogy az 

inkább jelölés vagy felkérés volt, mint valódi választás. Sőt Salamon Ferenc azt is írja, hogy a 

követi megbízatásért nem álltak sorba a jelentkezők, a korteskedést ekkor nem azért folytatták a 

nemesemberek, hogy megválasszák őket (mint a reformkorban), hanem inkább azért, hogy 

elkerüljék a sok költséggel és fáradsággal járó kiküldetést.209 Sőt, állítólag voltak megyék a 18. 

században, ahol alig tudtak országgyűlési követet választani, mert senki sem kívánta vállalni a 

hosszú távollétet.210 A követküldési gyakorlat azt mutatja, hogy az egyik követ szinte minden 

esetben „hivatalból” az első vagy másodalispán, a második követ vagy a jegyző, vagy egy 

táblabíró volt. 1751-ben négy megye esetében fordult elő, hogy egy-egy központi 

kormányhatóság tisztviselőjét választották meg vármegyei követté (Hont, Sáros, Szatmár, Ung 

vármegyékben).211 Ez a diétákon néhány esetben megfigyelhető kettős kötődés – némileg 

meglepő módon – még a reformkorban is jellemző maradt.212 Noha valószínűleg ez a jelenség 

egyre csökkenő mértékű lehetett időben előrehaladva: a politikai választóvonalak megmerevedni 

látszanak a legújabb kutatások szerint, vagyis az ellenzékiség és a kormányzattól függő (fizetett) 

hivatal vállalása immár egymást kizáró opcióként jelent meg.213 A századvégi politikai 

gyakorlatra alapozva a kortársak úgy tartották ugyanis, hogy a dikasztériumi hivatalnokok a 

királyi (központi) hatalmat képviselik, amely összeférhetetlen a rendi jogok védelmét ellátó 

vármegyei funkció vállalásával.214 Az 1751. évi országgyűlésen is megfigyelhető jelenség oka 

abban rejlik, hogy a vármegyék megpróbálták egy-egy, megyéjükben is birtokos 

kormányhatósági hivatalviselő Pozsonyban és Pesten is meglévő befolyását felhasználni saját 

vármegyéjük érdekében.215 Sáros vármegyében a század folyamán gyakorlattá vált, hogy a 

                                                           
208A régió (Békés, Csanád, Csongrád, később Temes vármegyék) 18–19. századi nemességének társadalmi 
viszonyairól: SZABÓ 2008. 37–41. 
209SALAMON 1889. 61.  
210POÓR 1992. 116.  
211Erről bővebben a vármegyei követek rekrutációjáról szóló fejezetben lesz szó! 
212Az 1825 és 1848 közötti hat rendi országgyűléseken részt vevő vármegyei követek 1,87%-a (12 fő) vállalt 
helytartótanácsosi, 1,09%-a (7 fő) viselt országos bírói (hétszemélynöki, királyi táblai ülnöki) pozíciót követségével 
egy időben. Erre: PÁLMÁNY 2011. 49. 
213SZIJÁRTÓ 2016a. 200. 
214 Az 1792. évi országgyűlés kapcsán a szakirodalomban is közismert nádori leirat alapján a helytartótanácsi 
hivatalnokokat kizárták például a megyei követi megbízások elvállalásából: MÁLYUSZ 1926. 130., 478–479. 
215Pálmány Béla szerint a jelenség oka sokrétűbb: „a vármegyéhez kötődő családi gyökerek, nagy birtokok, vagy a 
korábbi követi tisztség közmegelégedésre méltó betöltése azonban ezt a jogi kérdést is okafogyottá tette”. Erre: 
PÁLMÁNY 2011. 49. 
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Királyi Táblán hivatalt vállaló pécsújfalusi Péchy család valamely tagját választotta meg minden 

alkalommal követté (1741, 1751, 1764–1765).216 

A követutasításokról szólva – most nem térve ki azok részletes tartalmi jellemzőire –, 

megállapítható, hogy sok esetben a korábbi követutasítások orvoslást nem nyert sérelmeit, vagy 

végre nem hajtott követeléseit emelték át az új instrukcióba.217 Nemcsak Somogy megyében volt 

ez a gyakorlat tapasztalható.218 Veszprém megyében például a közgyűlés még azt is deklarálta, 

hogy az új követutasítást az előző diéták iratainak és sérelmeinek pontjaiból kompilálják 

össze.219 Sopronhoz hasonlóan Biharban a megyegyűlés meghatározta, hogy az előző, 1741. évi 

diéta követutasítását és sérelmi listáját kell kijavítani, vagyis aktualizálni a tíz évvel későbbi 

viszonyokra és a követek számára kiadni.220 Fejér megyében a jelenlévő rendek az előző diéta 

instrukcióját vették elő, és a közgyűlés alkalmával a jelenlévő rendek észrevételeinek 

beépítésével adták ki az új utasítást.221 

A szakirodalomban gyakran felmerülő kérdés a követutasítások szigorúsága, illetve a 

követek beszámoltatásának problémája. A követutasításról a kortársak – az 1764–1765. évi 

országgyűlés szereplői – is úgy nyilatkoztak, hogy az nem köt, csak irányt mutat.222 A vármegyét 

uraló köznemesség politikai öntudatra ébredése is csak a század közepétől figyelhető meg. A 

szakirodalom szerint ezt jelzi, hogy 1741-től jelentek meg az egyre részletezőbb és a partikuláris 

sérelmek helyett egyre inkább az országos problémákat középpontba helyező követutasítások.223 

A század elején, de még a század közepén is előfordul az a sablonformula, amely az egyes, az 

utasításban nem részletezett ügyekben való eljárásmódjára vonatkozik, nevezetesen, hogy „a 

követ urak ügyességére és bölcsességére” bízza a diétai ügyek elintézését.224 A század első 

felében a vármegyék legtöbbször csak arra hívták föl a követek figyelmét, hogy vegyék 

figyelembe a vármegye főispánjának, illetve az ország főurainak akaratát és ügyeljenek a rendi 

kiváltságokra. 1751-ben már több, egyébként vezető szerepet játszó törvényhatóság esetében 

előfordul, hogy a közgyűlés a többi vármegyei követtel való együttműködésre szólítja föl a 
                                                           
216 A vármegyei követek személyéről szóló (külön nem hivatkozott) adatok a 18. századi országgyűlések történetét 
vizsgáló Diéta kutatócsoport internetes adatbázisából származnak: http://szijarto.web.elte.hu/segitseg.htm (2014. 
május 31-i letöltés).  
217SZIJÁRTÓ 1997a 164. 
218SZIJÁRTÓ 2005. 388–391., különösen 390.  
219MNL VEML IV.1.a. Veszprém vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek. 5. 
kötet (1747–1756). 286–287. p. Veszprém, 1751. február 8.  
220MNL HBML IV.1.a. Bihar vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 13. kötet. 556–
558.p. Váradolaszi, 1751. január 12.  
221MNL FML IV.1.a.  Fejér megye nemesi közgyűlésének iratai. Köz-és kisgyűlési jegyzőkönyvek. 12. kötet (1749–
1756). Fehérvár, 1751. január 26. 229–230. p. 
222HORVÁTH 1868. 408. 
223Erről újabban egy forráskiadvány bevezetője: KISS–NAGY–KAPITÁNY 2015. 16.  
224Idézet Borsod vármegye követutasításából: MNL BAZML IV.501.b. Borsod vármegye nemesi közgyűlésének 
iratai. Közgyűlési, iratok. 51. d., Pol. Act. Mat. V. Fasc. I., No. 287. Követutasítás. Miskolc, 1751. február 15.   
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követeket a rendi kiváltságok védelmét érintő ügyekben (pl. Baranya, Borsod, Győr, Nógrád, 

Somogy, Veszprém). Már konkrét együttműködést mutat, hogy 1751-ben a felső-magyarországi 

tiszai vármegyék egy része (Zemplén, Borsod, Szabolcs, Ung) az országgyűlés előtt 

követutasítását egymásnak elküldte, és körleveleikben politikai álláspontjuk egyeztetésére hívták 

föl egymás figyelmét. A jelenség azért is érdekes, mert 1751-ben hasonlót az ország más részein 

nem tapasztaltam, sőt a vármegyék közötti (országgyűlésen kívüli) diéták előtti magasabb szintű 

egyeztetés is csak 1790-ben válik (újra) jellemzővé.225 

A politikai öntudatosodás jeleit mutatja, hogy 1751-től előfordulnak azok a kitételek az 

instrukciókban, amelyek előírják a követek rendszeres beszámolási kötelezettségét a küldőik 

irányába, illetve kötelezővé teszik az utasításban nem említett ügyekre nézve a vármegye 

útmutatását vagy hozzájárulását. Borsod vármegye például utasította követeit, hogy az „ország 

státuszát” érintő közügyeket a vármegye plénuma elé is terjessze be.226 Baranya vármegye 

instrukciója pedig kötelezte a követeket, hogy időről időre informálják a vármegye közönségét a 

tárgyalásra vett minden, nemesi előjogokat sértő ügyről.227 A vármegye egyetlen ismert 

pótutasításában éppen az adóügyben kérte arra követeit, hogy a dunai vármegyékkel 

együttműködve a megyére eső adóösszeg növelését akadályozzák meg.228 Bihar követei – noha 

ezt az utasítás nem írta elő nekik – a diéta alatt négy magyar nyelvű jelentésben számoltak be 

küldőjüknek a diétai eseményekről.229 Mindhárom esetben a közgyűlés érdemben tárgyalta is az 

előterjesztett ügyeket, alkalmanként pótutasítást is adott a követeknek.230 Sőt, Sopron megyében 

– noha az utasítás nem rendelkezik erről – a követek kötelességüknek érezték, hogy a 

kormányzati adóemelés kérdésében a „szegény teherviselő nép” védelmében kérjék ki a 

vármegye véleményét.231 

                                                           
225Itt egy korábbi, a Nyugat-Dunántúlon 17. század második felétől megjelenő, de országos szinten is meglévő 
gyakorlat újjáéledéséről lehet beszélni: DOMINKOVITS 2014. 118. 
226MNL BAZML IV.501.b. Borsod vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési, iratok. 51. doboz. Fasc. I., 
No. 287. Borsod vármegye közgyűlési iratai. Követutasítás. Miskolc, 1751. február 15. 49. pont.  
227MNL BAML IV.1.a. Baranya vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Baranya vármegye közgyűlési 
jegyzőkönyve (1750–1753). 147.p. 
228MNL BAML IV.1.a. Baranya vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Baranya vármegye közgyűlési 
jegyzőkönyve (1750–1753) 192. Pécs, 1751. június 26.  
229MNL HBML IV.1.b. Bihar vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési iratok. 46. doboz. Bihar vármegye 
közgyűlési iratai. 1751. május 12.: anni 1751. Fasc. V., No.1.; 1751. június 9: anni 1751. Fasc. VI., No. 1.; 1751. 
augusztus 25.: uo., Fasc.VIII., No. 15. és MNL HBML IV.a. Bihar vármegye nemesi közgyűlésének iratai. 
Közgyűlési jegyzőkönyvek. 13. kötet., 887–889.  
230OSZK Ktt. Fol. Lat. 3102. Nagy Gábor: Collectio actorum publico-politicorum… 13–14. ff. Bihar vármegye 
nemesi közgyűlésének levele Ferdényi Ferenc és Bossányi Ferenc vármegyei követeknek. Váradolaszi, 1751. június 
16.  
231MNL GyMSL SL IV.1.b. Sopron vármegye közgyűlési iratai. Közgyűlési iratok (Acta congregationum) 46. 
doboz. 1751. No. 13. Festetics Pál és Pászthory László országgyűlési követek levele a vármegyéhez (Pozsony, 1751. 
május 31.) 
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Az előbbi példák annál inkább figyelemre méltóak, mert a szakirodalom szerint Tolnában és 

Somogyban a diéta végeztével, a követek munkáját összegző igényű első végjelentések csak a 

század végeztével, 1791-ben születettek, bár feltételezhető, hogy a 18. században korábban is 

voltak ilyenek, ám ezek nem lelhetőek föl.232 1751-ben még a szóbeli végjelentések voltak 

általában jellemzőek, aminek a tényét, ritkán egy-két mondatban tartalmát (pl. Veszprém) a 

közgyűlési jegyzőkönyvek is rögzítik. 1751-ben hosszabb magyar nyelvű végjelentés maradt 

fönn Nógrádból,233 Biharból, latinul Csanád vármegyéből.234 Ugyan nem maradt fönn korunkig, 

de egy jegyzőkönyvi bejegyzésből kiderül, hogy a kicsiny Esztergom vármegye követei is a diéta 

végeztével írásbeli jelentést adtak be a közgyűlésen.235 Szatmár vármegye egyik követének 

leveléből tudjuk, hogy ő – pozsonyi hivatali elfoglaltságára hivatkozva – írásbeli jelentést küldött 

a vármegyének (főként adóügyi témákban), míg követtársa – jelen lévén a megyegyűlésen – 

szóban számolt be a diétán történtekről.236 Az utasítás szerepének felértékelődése és a közgyűlési 

kontroll erősödése a diétai színtéren is megmutatkozott. Az 1751. évi vármegyei követek a június 

12-i vita során arra hivatkoztak, hogy a királyi előterjesztésekben előirányzott adóemelés 

megszavazása mind kapott instrukciójukkal, mind lelkiismeretükkel ellentétes.237 Az újonnan 

szabad királyi városi címet nyert helységek országgyűlési képviseleti és szavazati joga körül 

kibontakozott vitában, július 10-én a vármegyei követek azzal érveltek, hogy utasításuk van 

arról, hogy a diétán ezen városok jogainak becikkelyezésével szálljanak szembe.238 

A követutasítás kiadásának módja a szakirodalomban kevésbé tisztázott kérdés. A 

szakirodalom szerint erre nem fordítottak ekkor még túl nagy gondot: a követek saját maguknak 

állították össze a követutasítást vagy esetleg – ahogy Tolnában 1751-ben – a jegyző a követek 

számára.239 Mivel a követek a magisztrátusból, vagy a megye és az ország dolgait jól ismerő 

táblabírákból kerültek ki, természetes volt, hogy részt vettek az utasítások kidolgozásában, 

ahogyan egyébként is végeredményben valamennyi kérdésben egy szűk réteg döntött és 

intézkedett, részben közigazgatási tapasztalatának, részben befolyásának köszönhetően. Sőt, 
                                                           
232HORVÁTH 1978. 100. és SZIJÁRTÓ 2005. 382 
233MNL NML IV.1.f. Nógrád vármegye nemesi közgyűlési iratai. Országgyűlési iratok. Relatio actorum Diaetalium. 
Fasc. E., Ao 1751.  
234Csanád vármegye követeinek írásos végjelentése a jegyzőkönyvbe bemásolva: MNL CSML IV.A.1.a. Csanád 
vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Kis- és közgyűlési jegyzőkönyvek. 2. kötet. Battonya, 1751. szeptember 20. 
744–750. p. 
235MNL KEML IV.1.a. Esztergom vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Köz- és kisgyűlések jegyzőkönyvei és 
jegyzőkönyvi fogalmazványok 5. kötet. 394. p. [mikrofilmen MNL OL X 496] Esztergom, 1751. október 6.  
236MNL OL P 398. Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek. 164. doboz. 73729. levél. Pozsony, 1751. 
szeptember 29. Szuhányi Márton levele Károlyi Ferenc gróf szatmári főispánhoz.  
237OK 700.462. Acta Diaetae per Sacram Caesareo Regiam Majestatem… (Bernáth György-féle napló) 49. p. 
238OK 700.468. Diarium Generalis I. Regni Hungariae. 424–425. p. 
239A Tolna megyei példa: HORVÁTH 1978. 103. Pest megyében pl. 1741-ben az alispán elnökletével lényegében a 
jegyző és a két követ által alkotott bizottság állította össze az instrukciót: MNL PML IV.1.a. Köz- és kisgyűlési 
jegyzőkönyv (1740–1741) 19. kötet, 413. p. 
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önmagában az sem feltétlenül különös, ha nincs tudomásunk arról, hogy az utasításokat 

bármilyen formában tárgyalták volna, akár bizottságot küldtek volna ki az ügyben, hiszen a 

közgyűlések működésére vonatkozó forrásaink egyéb tekintetben is igen szűkszavúak. 

Feltételezésem szerint azonban a követutasítás-összeállító bizottság kiküldése a fejlődés egy 

következő szakaszát jelzi. Akkor küldik ki, amikor a középbirtokos nemesség egyre inkább 

érdekeltté válik az országos politika formálásában, és ezzel együtt a társadalmi érdekegyeztetés 

és -ütköztetés egy új formáját jelenti. Zala megyében pl. először 1722-ben állítanak föl egy 

kilenctagú bizottságot erre a célra.240 Vannak olyan vármegyék, mint pl. Pest vagy Esztergom, 

illetve Győr, ahol még 1751-ben sem jelölték ki név szerint a bizottság tagságát (csak az 

elnököket), csupán annyit írtak elő, hogy a tisztikar a földesurak, tehát az uradalmak 

képviselőivel együtt állítsa össze az utasítást.241 A vizsgált vármegyék kevesebb, mint felében 

(10 vármegye: Baranya, Bihar, Borsod, Heves, Moson, Nógrád, Sopron, Veszprém, Vas, 

Zemplén) a közgyűlés a bizottsági tagokat név szerint is kijelölte. A tagság összetételéről 

megállapítható, hogy ide a tisztikar képviselőin kívül néhány, a bene possessionatihoz tartozó 

táblabíró és az uradalmak képviselői kerültek be. A vármegyebeli bizottságokban, illetve a 

követeket kiküldő megyegyűlés résztvevői között előfordulnak a Királyi Tábla tagjai és 

családtagjai, mint megyebeli birtokosok, akik a diétán is szerepet játszottak a kormánypárt 

oldalán, pl. Borsodban báró Dőry Ferenc királyi táblai báró, Sopron megyében felsőbüki Nagy 

Pál személynöki ítélőmester, Tolnában és Fejérben Rudnyánszky József királyi táblai ülnök, 

Esztergomban Terstyánszky József alnádor. Az utóbbi vármegyében az alnádort – aki a 

megyében viselt évtizedekig hivatalt – delegálták az utasítás-összeállító bizottság elnökévé, 

miután fiát, Terstyánszky Józsefet táblabíróvá és országgyűlési követté választatta.242 

Azokban a megyékben, ahol a nagybirtok dominanciája kiemelkedő volt, ott az uradalmi 

alkalmazottakat is beválasztották a bizottságba, akik jelentős mértékben befolyásolhatták a 

döntéshozatali mechanizmust is. Csak két példát hadd említsek! Mosonban az utasítást 

összeállító bizottság kilenc tagjából négy fő uradalmi alkalmazott volt.243 Tolnában – itt nem 

küldtek ki külön utasítás-összeállító bizottságot – a követeket kiküldő közgyűlésen (a tisztikar 

tagjain kívül) 4:5, az utasítást elfogadó gyűlésen 2:4 arányban voltak jelen a megyebeli birtokos 

                                                           
240DEGRÉ 2004b. 231. 
241MNL PML IV.1.a. Pest-Pilis-Solt vármegye nemesi közgyűlési iratai. Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyv (1749–
1756) 21. kötet, 181. p. és MNL KEML IV.1.a. Esztergom vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Köz- és 
kisgyűlések jegyzőkönyvei és jegyzőkönyvi fogalmazványok. 5. kötet. Esztergom, 1751. március 8. 373–374.p. 
242Terstyánszky János alnádorról és fiáról: PROKOPP 1976. 171–176. 
243Moson vármegye birtokviszonyaira és nemesi társadalmára: DOMINKOVITS 1997. 203–218. 
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nemesek és az uradalmak képviselői (prefektusok, provizorok, inspektorok).244 Ahol az egyházi 

nagybirtok jelentős volt, illetve a főpásztor volt a főispán, ott jelentős szerepet játszottak a 

középpapság képviselői (kanonokok, prépostok, apátok) is, több esetben bizottsági elnökként.245 

Így volt ez pl. Baranyában, ahol a pécsi, Borsodban az egri káptalan, Biharban a váradi 

püspökség és káptalan, Győr megyében a pannonhalmi apátság, Sopronban a csornai prépostság 

képviselői, Fejérben a veszprémi káptalan követei jelentős erőt képviseltek.246 Ennek a rétegnek 

a kiemelkedő jelenléte a megyei bizottságokban összefüggésben állhat nemcsak az adott megye 

területén fekvő egyházi nagybirtok gazdasági-társadalmi súlyával, hanem az alsótáblai klérusnak 

a megyei közéletben vagy a diétán jelentkező szerepvállalásának a század közepétől érzékelhető 

erősödésével is (pl. adómegajánlások megszavazásánál).247 A klérus eme tagjai hosszabb-

rövidebb közéleti szerepet vállaltak, sőt az adott egyházi testület legaktívabb képviselői voltak. 

Fonyó Sándor pécsi kanonok, scutari címzetes püspök, 1751-ben káptalani követ, továbbá a 

Hétszemélyes Tábla ülnöke az ekkor üresedésben lévő pécsi egyházmegye helynöke volt a 

Berényi Zsigmond pécsi püspök halálát (1748) követő időszakban egészen Klimo György 

kinevezéséig.248 (Helyi tekintélyét mutatta, hogy 1751-ben az országgyűlés alatt mind a pécsi 

káptalan, mind Baranya vármegye közgyűlése őt ajánlotta az uralkodónak a pécsi püspöki 

méltóságba.)249 Borsod megyében az utasítás-összeállító bizottságban is helyet kapott az egri 

káptalan képviseletében – a  diétai naplók tanulsága szerint – később az 1751. évi 

országgyűlésen a kormányzati adóemelés mellett felszólaló Gusztinyi János és Hubert Mátyás 

                                                           
244MNL TML IV.1.a. Tolna vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési iratok (protocolla congregationum) 
9. kötet (1747–1753) Szekszárd, 1751. január 4.  295.: 1751. április 14.: 305. 
245Mária Terézia 1767 és 1770 között készült úrbéri összeírása, amely országos szinten közöl adatokat a korabeli 
birtokviszonyokról, magyar holdban adva meg az úrbéres jogállású földek nagyságát. Bihar megyében a váradi 
káptalan 23315 holdat, a váradi püspökség ugyanitt 40371 holdat, az egri káptalan Borsod megyében 19767 holdat, 
a pécsi káptalan Baranyában 16442 holdat, a pannonhalmi apátság Győr megyében 6748, míg a győri káptalan 
ugyanitt 7337 holdat, Sopron megyében a csornai prépostság 2748 holdat birtokolt. Az egyházi birtokok súlya az 
egyes megyéken belül változott: az egri káptalan például nemcsak az ország harmadik legnagyobb egyházi földesura 
volt, hanem Borsod megye második legjelentősebb földbirtokosa is. A nagy területű Biharban az egyház a Magyar 
Kamara mellett a második legnagyobb földesúr. A pannonhalmi apátság és a győri káptalan a Győr megyei 
birtokállománynak összesen kb. 58%-át adta. Ehhez képest a csornai prépostság Sopron megyei 2%-os, illetve a 
veszprémi káptalan Fejér megyei egy falu nagyságú részesedése csekélynek tűnik. A fenti adatok: FÓNAGY 2013. 
[DVD-melléklet] 
246Nyugat-dunántúli forrásadatok alapján feltételezhető, hogy a káptalani középréteg jelenléte az amúgy is egyházi 
birtokok által dominált vármegyékben a követküldésnél az előző században is meghatározó volt: pl. 1630-ban Győr 
vármegye 14 fős instrukció-összeállító bizottságából 3 fő a középpapságot képviselte: különösen DOMINKOVITS 

2014. 106.  
247Erre: SZIJÁRTÓ 2005. 166.  
248FEDELES 2005. 226–227. 
249MNL OL A 1. Magyar Udvari Kancellária Levéltára. Originales referadae. 1751. No. 90. (mikrofilmen: X 4384., 
9975. tekercs.) 
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egri kanonok.250 Orosz Pál veszprémi nagyprépost, anzári címzetes püspök, a veszprémi káptalan 

országgyűlési követe, illetve Dravecz József címzetes veszprémi kanonok és fehérvári főesperes 

Fejér vármegye követválasztó közgyűlésén is részt vett 1751 januárjában.251 Biharban az 1728–

1729. évi diétán a pasquillusok által ellenzéki szónokként emlegetett Keczer János (más forrás 

szerint István) kanonok, ekkor nagyprépost is tagja volt a deputációnak.252 Győr megye utasítás-

összeállító bizottságának elnöke volt a több diétát megjárt, 1722–1723. évi országgyűlésen 

naplót is vezető Sajghó Benedek pannonhalmi főapát.253 A bencés rend, és személyesen Sajghó 

Benedek érdeklődhetett Fejér megye közügyei iránt is, mivel levéltári anyagában fennmaradt a 

megye országgyűlési követutasításának egyik másolata is.254 

Hatalmi szempontból az sem volt érdektelen, hogy az adott megyének ki volt a főispánja, 

illetve a legjelentősebb nagybirtokosai, illetve fontos szempont volt, hogy ezek a megyében vagy 

azon kívül élnek-e. A kormányzat a 18. században a főispánokat mindvégig arra ösztönözte, 

hogy a követválasztó és a követutasítást kidolgozó megyegyűléseken jelenjenek meg, és 

személyes jelenlétükkel az uralkodó számára kedvezően befolyásolják a döntéshozatalt.255 Nem 

volt ez egyedülálló jelenség a térség politikatörténetében. Például a Magyar Királysághoz 

hasonló nemesi túlsúlyú Lengyelországban is gyakorlat volt, hogy a király felhívta az adott 

vajdaságban birtokos szenátorokat (a lengyel felsőház tagjait), hogy menjenek el a szejmikekre 

(kvázi megyegyűlésekre), és használják fel befolyásukat az állam és a korona érdekében.256 

A korszakban érezhető kormányzati szándék azonban a mindennapi gyakorlatban ekkor még 

alig tudott érvényesülni. A kormányszervek a valóságban kevésbé a megyegyűlések 

befolyásolására törekedtek, hanem inkább csak információszerzésre. Az 1751-es diéta 

előkészítésekor, a királyi előterjesztések hatékonyabb megszerkesztése érdekében a Magyar 

Udvari Kancellária a királynőnek tett felterjesztésében javasolta, hogy mivel a 

Helytartótanácsnak több főispáni méltóságot viselő tagja is van – akik a követek kiküldésekor és 

a követutasítás összeállításakor a megyegyűlésen amúgy is jelen vannak – ezért kérni kell őket, 

                                                           
250 MNL BAZML IV.501.a. Borsod vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 24. kötet. 
891–892. l. Miskolc, 1751. január 22. A káptalani követek felszólalásairól részletesebben lásd az adóvitákról szóló 
fejezetet! 
251 MNL FML IV.1.a. Fejér megye nemesi közgyűlésének iratai. Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek. 12. kötet. 
1749–1756. Fehérvár, 1751. január 26. 229–230. A veszprémi egyházmegye helynökeiről és kanonokjairól: 
HERMANN 2014. 238., 244., 253–254. és HERMANN 2010. 179–225. 
252HECKENAST 2005. 125. A személyére vonatkozó pasquillusok: OSZK Ktt. Fol. Lat. 3987. 6. f. és OSZK Ktt. 
Quart. Lat. 445. 4–6. ff. 
253MNL GYMSL GyL. IV.1.a. Győr vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek (protocolla 
congregationum) 1751. március 31-i bejegyzés és SZEKÉR 2012. 437–455. 
254PL Acta aniquiora, Fasc. 75. Acta publica, Nr. 11. Fejér vármegye követutasítása (1751) 
255SZIJÁRTÓ 2005. 185.  
256BARDACH 1985. 106–107. 
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hogy jó előre tudósítsák a kormányszerveket a megyék összeállított sérelmeiről.257 Az 1752. évi 

főispáni utasítás a főispánok vármegyei közigazgatáson belüli szerepkörét erősítette és a megye 

kormányzati végrehajtó szervvé tételét célozta.258 Pálffy Miklós gróf kancellárnak az 1750-es 

években politikai gyakorlatát tükröző emlékirata szerint a főispánoktól függ a megyékben a 

tisztségek betöltése és az adóügyre is nagy befolyásuk van, de az uralkodó nyomást tud 

gyakorolni rájuk a főispáni utasítás, levelezés, az udvarba hívás kegye, illetve a nádor és a 

prímás révén.259 Nógrád megye 1751. évi követutasításában panaszolta, hogy a főispánok 

jogellenes módon nem választással, hanem kinevezéssel töltetnek be egyes megyei tisztségeket 

(így jelölik ki a diétai követeket is), ahová általában saját bizalmasaikat ültetik.260 A megyék 

többségében azonban a főispáni hatalom ilyen téren inkább formális lehetett, s kevésbé tudott 

megfelelni a kormányzati igényeknek. A szakirodalom szerint például Somogy az abszentista (a 

megyéjüktől távol élő) főurak megyéje volt, ahol politikailag hamar megerősödött a jómódú 

középbirtokos nemesség.261 Somogyhoz hasonló adottságokkal rendelkezett Tolna megye, ahol 

az 1751. évi követutasítás a helyi köznemesség panaszát jelenítette meg, miszerint a vármegyei 

földbirtokok 2/3 része megyén kívüli nagybirtokosok (Esterházy herceg, földvári, szekszárdi, 

battai apátság) kezén van, akik jövedelmeiket a megyehatáron kívül költik el.262A megyei 

közélet keretfeltételeit adott esetben az is befolyásolhatta, hogy éppen volt-e üresedés az adott 

megye főispáni székében. 1751-ben még az országgyűlés alatt – talán nem függetlenül a politikai 

eseményektől – tíz új főispán kinevezésére is sor került.263 

Néha azonban az abszentista főúr is hasonlóan alaposan foglalkozott vármegyéje ügyeivel, 

mint a helyben lakó, amint azt a Csongrád megyét a Bihar megyei Éradonyból irányító Haller 

István gróf, vagy a Sopron megye ügyeit még nápolyi diplomataként is szívén viselő főispán, 

Esterházy Pál Antal herceg példája mutatja. Kivételes eset volt Barkóczy Ferenc egri püspöké, 

                                                           
257A Kancellária itt egy Helytartótanács által elküldött véleményre reflektált: MNL OL A 37. Magyar Udvari 
Kancellária Levéltára. Conceptus referadarum. 1750. év.  No. 168. „Circa representatatas per Consilium Regium 
Locumtenent. quaspiam materias in futura Regni Diaeta pertractandas”. Bécs, 1750. december 14.  
258Az utasítás szövegét kivonatosan ismerteti: HORVÁTH 1873. 312–314.  Nemcsak a háromévenkénti tisztújítást, a 
főispán megyén belüli lakását, az igazságszolgáltatás felügyeletét írta elő, hanem a kormányszékek rendeleteinek 
pontos végrehajtatását, illetve az adózó nép, vagyis az adóalap védelmét tette a főispánok kötelességévé. 
259MARCZALI 1884. 17. 
260MNL NML IV.1.f. Nógrád vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Országgyűlési iratok. 1751. évi iratok. 
Instructio. Losonc, 1751. március 15. 8–9. p. (16. pont). 1750 óta a főispáni tisztség Forgách Ferenc halála óta 
üresedésben volt, így valószínűleg az ő és/vagy közvetlen elődei korában tapasztalt visszaélésekre utal vissza az 
utasítás: FALLENBÜCHL 1994. 87. 
261SZIJÁRTÓ 2006. 100–142., különösen 141.  
262MNL TML IV.1.a. Tolna vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési iratok (protocolla congregationum) 
9. kötet. (1747–1753) 308–309. p. (1751. április 14.). Tolna vármegye uradalmairól: ARADI 2013. 247–263. 
263 Fallenbüchl Zoltán szerint Mária Terézia e kinevezéssora beleilleszkedett a főispáni tisztség és a megye 
adminisztráció jobbítását célzó reformintézkedéseinek sorába, amely aztán az 1752. évi főispáni utasításban 
csúcsosodott ki. A kinevezett főispánok névsorát is közli: FALLENBÜCHL 1994. 15–16. 
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aki Heves- és Külső-Szolnok vármegye főispánjaként személyesen elnökölt a követválasztás 

alkalmával.264  Arisztokraták nem szerepeltek a követutasítás-összeállító bizottságban, ellenpélda 

Heves megyéé, ahol két jelenlévő nagybirtokos katonatisztet, Orczy Lőrinc bárót és Haller 

Sámuel báró tábornokot is beválasztották a deputátusok közé.265 Fejér megyében személyesen is 

jelen voltak a követek kiküldésekor Nádasdy Lipót gróf főispán és a megye világi nagybirtokosai 

(kivéve a legjelentősebbeket, az Esterházy és a Zichy grófokat, akik provizoraikat küldték), de ez 

feltehetően csak annak volt köszönhető, hogy ugyanazon a gyűlésen került sor a tisztújításra 

is.266 Vas vármegye főispánjának a rendekkel szembeni erős hatalmi helyzetére utal, hogy a 

közgyűlés a követutasítás-összeállító bizottság munkálatait (ti. a kidolgozott utasítás anyagát) a 

következő közgyűlésen való közzététel előtt Batthyány Lajos gróf főispánnak is elküldte 

jóváhagyásra.267 A szakirodalom szerint Szabolcs vármegye 18. század közepén hivatalban lévő 

főispánjai például alkalmilag megjelentek ugyan megyéjükben, de nem avatkoztak be a 

tisztújításokba, illetve a megyei adminisztráció menetébe sem.268 Az 1751. évi országgyűlés 

kapcsán végzett levéltári kutatás viszont azt mutatja, hogy Barkóczy Imre szabolcsi főispán is 

belefolyt a megyei követküldés folyamatába, megakadályozta Vay Ábrahámnak, a tiszai 

protestáns nemesség egyik vezéralakjának megválasztását.269 

A vármegyei követküldés kapcsán döntött a közgyűlés a követek munkájának díjazásáról. A 

diétára kiküldött követek napidíjra való jogát törvény garantálta (1715. évi 47. törvénycikk), 

ennek mértékét azonban törvények nem rögzítették, ami vármegyénként eltérő gyakorlatot 

eredményezett. A Helytartótanács azonban már működése kezdeti időszakától (1726-tól) – a 

                                                           
264MNL HML IV.1.a. Heves-Külső Szolnok vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési, részgyűlési és 
törvénykezési jegyzőkönyvek. 20. kötet. 608–609. p. Eger, 1751. február 15.  
265MNL HML IV.1.a. Heves-Külső Szolnok vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési, részgyűlési és 
törvénykezési jegyzőkönyvek. 20. kötet. 608-609. Eger, 1751. február 15. A két nagybirtokos birtokállománya a 
vármegyében jelentős volt: Orczy Lőrincnek 1770 körül 11703, Haller Sámuelnek 17745 úrbéres hold nagyságú 
birtoka volt csak Heves vármegyében. Erre: FÓNAGY 2013. II. köt. 990–991., 1226–1227.  
266MNL FML IV.1.a. Fejér megye nemesi közgyűlésének iratai. Köz-és kisgyűlési jegyzőkönyvek. 12. kötet, (1749–
1756). Fehérvár, 1751. január 26. 223–225. p. Jelen voltak többek között a Nádasdy, Schmidegg, Széchényi, 
Cziráky, Styrum-Limburg család tagjai közül néhányan. A világi nagybirtokok képviselői közül a tatai és gesztesi 
Esterházy-uradalom, a palotai és adonyi Zichy, és a móri Hochburg-féle uradalom alkalmazottai képviseltették 
magukat.  
267MNL VaML IV.1.a.Vas vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek. 11. kötet, 
(1749–1753). 640. p. Szombathely, 1751. február 15. 
268Ez igaz gróf Zichy Miklós (1726–1747), Barkóczy Imre (1748–1759) és részben még Barkóczy János 
főispánságára (1759–1782) is: BALOGH 2000. 223. 
269Vay Ádám Prónay Gáborhoz írott, 1752. május 7-én datált levelében hangot adott annak a feltételezésének, hogy 
a Jármy Ferenc alispán halálával megüresedett alispáni poszt betöltetését a főispán gyanús módon vallási okból 
halogatta. A nagy lélekszámú döntően református nemesség által lakott megyében összehívta ugyan a közgyűlést, de 
a levélíró szerint a tisztújítást ennek végére halasztotta el, mire a megjelent vármegyei rendek egy jó része – 
megunva a hosszas ülésezést – hamar hazatért otthonába, így a főispán könnyebben tudta saját akaratát a gyűlésen 
érvényesíteni. A levelet közli: PRÓNAY–STOMP 1905. 469–471.  
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visszaélések elkerülése végett – szabályozni kívánta a vármegyei napidíjak mértékét.270 A 

szakirodalom korábban általánosságban jelezte az 1751. és 1764–1765. évi országgyűlés 

kapcsán, hogy a Helytartótanács resolutiója által előírt napidíj mértékén felüli különbözetet a 

megyéknek vissza kellett fizetniük.271 A Helytartótanács a rendi közigazgatás ellenőrzését és 

modernizálását feladatának tartotta, de ekkor még kevés sikerrel, ezt a két ellenzéki vármegye 

(Veszprém, Borsod) tiltakozása mutatta meg az 1751. évi diéta utáni napidíj visszafizetésével 

kapcsolatosan. Mindehhez tudni kell, hogy a korban a követi napidíjakat a házipénztárból 

fizették, azonban vármegyénként változott, hogy a fizetési kötelezettség kikre terjedt ki: a 

nemtelenek, vagy esetleg a nemesek is hozzájárultak a költségekhez. Borsod vármegyében az 

egyik legjelentősebb itteni birtokos, a közel 40 000 úrbéres holdnyi földterülettel rendelkező egri 

káptalan kérésére 1751-ben közgyűlési határozat mondta ki, hogy a napidíj összege a nemesi és 

egyházi birtokokra nem vethető ki.272 Veszprém megyében 1751-ben fele részben a 

jobbágynépességet, fele részben a nemeseket taksáltatták meg.273 

Megyénként tért el a napidíj mértéke is: Veszprém vármegye ugyanekkor kétszer annyival 

több napidíjat szavazott meg követeinek, mint amennyit a Helytartótanács megengedett (2543 Ft 

helyett 1135 Ft illette volna meg őket). A négy forintban megszabott napidíj helyett ötöt 

állapított meg a megye, illetve egyéb juttatásokkal (fuvardíj, honorárium, papírköltségek) 

próbálta kifizetődővé tenni a sok költséggel járó pozsonyi tartózkodást. A Helytartótanács végül 

fél sikerrel járt, csak a felvett összeg egy részét sikerült a követekkel visszafizettetni három év 

után egy királyi biztosi eljárás után.274 Veszprémhez hasonlóan Borsodban is a Helytartótanács 

által megszabott mértéken felül díjazták az 1751. évi diétára kiküldött követeket napidíjjal, 

fuvardíjjal és takarmánypénzzel, amit természetesen a kormányszerv vissza akart téríttetni. 

Ebben az esetben a vármegye – itt a végeredmény nem ismert – tiltakozott a rendelet ellen, és 

kérte a már kifizetett teljes pénzösszeg követeknél való meghagyását, hivatkozva azoknak az 

uralkodóház iránt tanúsított sokéves „fizetetlen” szolgálataira.275 Veszprém megyéhez hasonlóan 

félsikerrel járt a Helytartótanács eljárása a következő, 1764–1765. évi országgyűlésen Somogy 

megye esetében, amikor a két követ közül csak az egyik fizette vissza az engedélyezett napidíjon 

                                                           
270SZIJÁRTÓ 2006. 91–100. Szijártó István tanulmányában Somogy megye 1764–1765. évi országgyűlésre küldött 
követeinek adott napidíjai miatt a Helytartótanáccsal kirobbant konfliktust dolgozta föl.  
271SZIJÁRTÓ 2006. 95. 
272MNL BAZML IV.501.a. Borsod vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 24. kötet. 
891–892. p. Miskolc, 1751. január 22.  
273PEHM 1934. 112.   
274 MNL VEML IV.1.a. Veszprém vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek.5. 
kötet, (1747–1756). 334–335. p. 1751. szeptember 21. és HORNIG1903. 111–113., 125–126. 
275MNL BAZML IV.501.b. Borsod vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési iratok. 52. doboz. Pol. Act., 
Mat. V., Fasc. I. No. 289–295. Miskolc, 1752. október 12. 
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felüli összeget a házipénztárba.276 Vas megyében is a megengedett mértéken felül 5 forintos 

napidíjat utaltak ki a követeknek. Ezenfelül az anyacsászárnő, Erzsébet Krisztina halála miatt a 

következő összegeket szavazta meg a közgyűlés: az elrendelt gyászra elkészített gyászruhákra 

(100 forintot), az útiköltségre (24 forintot) és a diétai iratok lemásoltatására (50 forintot), de ez 

ügyben nem ismert a Helytartótanács reakciója.277 Mindezen példák a vármegyei elit jó 

érdekérvényesítő képességére, és a Helytartótanács megyékkel szembeni eszköztelenségére 

mutatnak rá. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a követküldési gyakorlatban a század közepén 

megfigyelhető apró intézménytörténeti változások is rámutatnak egy politikai és társadalmi 

színtéren történő struktúraváltásra a rendi politikában. A követutasítás szerepének növekedése, a 

pótutasítások egyre gyakoribb feltűnése, az utasítás-összeállító bizottságok számának 

szaporodása, a vármegyék közti diétai vonatkozású, sűrűsödő gyakoriságú levélváltások, 

valamint a napidíjjal kapcsolatos visszaélések sikerrel történő eltussolása mind a bene 

possessionati politikai öntudati erősödésének indikátorai. A követküldésnél továbbéltek 

természetesen bizonyos helyi-regionális jellegzetességek, amelyek részint a vármegyék 

történelmi hagyományaiból adódnak, részint a birtokszerkezetből adódó társadalmi és hatalmi 

viszonyokból fakadnak (nagy-, közép- és kisbirtok aránya, egyházi-világi megoszlás, felekezeti 

megoszlás). A jómódú középbirtokos nemesség követállítási dominanciája ugyan szilárdnak 

tűnik, de a törvényi szabályozással és a szakirodalom véleményével ellentétben néhány esetben 

képességeiknek köszönhetően armalista és kisebb vagyonú, kevésbé nagy múltú családok sarjai 

is eljuthattak a pozsonyi diétára. Ezentúl a fent észlelt jelenségek megerősítik azt a vélekedést – 

Pierre Bourdieu fogalomkészletét kölcsönvéve –, hogy a követek társadalmi tőkéje talán nem 

elsősorban saját személyes súlyukon, hanem az általuk képviselt közösség (vármegye) 

szimbolikus hatalmán, ennek reprezentálásán nyugodott.278 Az átnézett megyékben az 

arisztokrata családok sarjai csak kivételesen (pl. Fejér, Heves) mutattak érdeklődést az országos 

politikával kapcsolatos vármegyegyűlések iránt, egyébként uradalmi alkalmazottaikkal 

képviseltették magukat jelentős számban (pl. Moson, Tolna). A Nyugat-Dunántúl megyéiben (pl. 

Sopron, Vas, Zala, Moson) és néhány kelet-magyarországi megyében (pl. Békés, Csongrád, 

Szabolcs) a vármegyék feltételezett többségéhez képest erőteljesebb főispáni érdekérvényesítés 

volt jellemző, talán nem függetlenül ezen megyék történelmi hagyományaitól és a legújabb 

                                                           
276SZIJÁRTÓ 2006. 92.  
277MNL VAML IV.1.a. Vas vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek. 11. kötet, 
(1749–1753) 716–717. p. Szombathely, 1751. szeptember 27.  
278BOURDIEU 2000. 442–443. A kérdés megnyugtató módon való tisztázására a vármegyei követek csoportjának – a 
század több országgyűlésre kiterjedő – prozopográfiai jellegű vizsgálata adhat lehetőséget.  
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kormányzati intencióktól, ám e jelenség okainak feltárása még alaposabb kutatásokat igényel.279 

Az egyháziak (kanonokok, apátok) kiemelt jelenléte az instrukció-összeállító bizottságokban 

visszautal arra a diétai vitákon megmutatkozó jelenségre, amelyet a káptalani követek 

kormánypárt oldalán való aktivizálódása fémjelez 1751-ben, de ami aztán 1764–1765-ben is 

érvényesült. A vármegyei politika szintjén mind a kormányzat, mind az ellenzék helyi 

exponensei is jelen vannak, azonban annak jele még nincs a forrásokban, hogy – önös érdekeik 

képviseletén túl – a követválasztásnál az országos politikával kapcsolatos érdekellentétek 

ütköznének. Erre a század végéig, illetve a reformkorig kell majd várni.280 

 

4. A nádorválasztás az 1751. évi országgyűlésen 

 

Az 1751. évi diétán az első nagyobb vitát a nádorválasztás váltotta ki.281 Jelen fejezetben a 

nádorválasztást vizsgálom családi levelezések, a fennmaradt országgyűlési naplók és 

pasquillusok segítségével. Igyekszem bemutatni a nádorválasztás során szemben álló főúri 

érdekcsoportokat, illetve a megválasztott Batthyány Lajos politikai kapcsolathálóját. Először a 

18. századi nádorválasztások gyakorlatát és az ezzel kapcsolatos általános szakirodalmi 

álláspontot mutatom be, majd ehhez képest Batthyány megválasztásának különlegességét 

próbálom érzékeltetni Festetics Pál Sopron megyei követ apjához írott levelei és Batthyány 

Fekete Györggyel való levélváltása alapján.282 Választ próbálok találni arra is, hogy kik, és 

miben segítették Batthyány megválasztását az országgyűlés során. 

A vármegyék többsége követutasításában a Pálffy János halálával megüresedett nádori 

tisztség betöltését is kérte. Az 1608. évi 3. törvénycikk értelmében a nádort, az ország első rendi 

méltóságát az uralkodó 2-2 katolikus, illetve protestáns jelöltje közül az országgyűlés választotta. 

A királyi biztosok a választás előtt a jelöltek nevét tartalmazó borítékot a prímásnak adták át, aki 

azt felbontotta és a tartalmát felolvasta. A szakirodalom ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy 

a diétán nem volt a rendeknek valódi választási lehetősége: a négy jelölt közül csak egynek volt 

reális esélye a tisztség elnyerésére, a rendek egyhangúlag választották meg az udvar jelöltjét. A 

                                                           
279Az 1752. évi főispáni utasítás és az országgyűlés alatti fejlemények közötti összefüggések feltárása is további 
kutatómunkát igényel majd. 
280Érdekfeszítő párhuzamként mutatkozik a 18. századi helyi politika tekintetében a korabeli angol parlamenti 
választások példája, ahol – a mára klasszikussá vált parlamenttörténeti monográfia szerint – a helyi választásoknál 
az országos politikai kérdések alig merültek föl egészen a század utolsó negyedéig (1784-ig). Erre: NAMIER–
BROOKE 1985. 9.  
281Erről a kérdésről már egy korábbi tanulmányomban bővebben írtam: NAGY 2012. 323–341. 
282Festetics Pál rövid életrajzát lásd ugyanitt: NAGY 2012. 323–324.  
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protestáns kandidálók az uralkodó és a katolikus többségű országgyűlés előtt eleve esélytelennek 

számítottak. A még versenyben maradó katolikus ellenjelölttel szemben az elnök (leggyakrabban 

a személynök vagy a tárnokmester) a vegyes ülésen, vagyis a felső- és alsótábla együttes ülésén 

az udvar esetleges jelöltjét támogatta a választás során. 1741-ben például a másik valóban 

esélyes jelölt, Esterházy József horvát bán maga is elállt a versenytől az udvar jelöltje, Pálffy 

János javára, sőt egy őt dicsőítő beszédet is mondott az országgyűlésen.283 A választás mindig 

közfelkiáltással történt: ilyenkor a többséget az elnök állapította meg. Ugyancsak az elnök volt, 

aki a kandidált személyét méltató beszédet mondott a választás előtt. Az elnök személyének 

állásfoglalása, ’elővivátozása’ is erősen befolyásolhatta a választás kimenetelét. A szakirodalom 

szerint az ebben az eleve lefutott játszmában nem is volt igazán korteskedés.284 

Festetics Pál, Sopron megye alispánjaként és követeként a kormányzatot támogató 

ambiciózus fiatalemberként, a Batthyány családdal a 17. században még familiárisi-szervitori 

kapcsolatokat is ápoló család sarjaként érkezett a diétára. Tudósítása szerint a felsőtáblán a 

mágnások között vetélkedés és meghasonlás uralkodott, többek között a nádori címért való 

versengés miatt.285 A levélíró az országgyűlési szóbeszédből megtudta, hogy négy vagy öt főúr is 

pályázott a nádorságra, de csak hármat nevesített ezek közül. Megemlíti Esterházy Ferenc gróf 

tárnokmestert, Erdődy György országbírót és Batthyány Lajos egykori kancellárt és 

főpohárnokot, de hangsúlyozta, hogy a nádor személyét „az Udvar választja el”. Festetics levelei 

tudósítanak az országgyűlési közvéleményről, pletykákról: azt beszélik – írja –, hogy az udvar 

Erdődyt kívánná nádornak, helyére országbírónak Esterházy Ferencet, Grassalkovich Antal 

kamaraelnököt tárnokmesternek és az ő pozíciójába Batthyány Ádámot kamaraelnöknek. 

Szerinte Erdődyt az országgyűlés nem választaná meg „acclamatióval”, mivel nincs elég 

támogatottsága. Kitér a személynökre, Fekete Györgyre, aki szerinte nagyon Erdődy ellen van, 

„holott eő neki köszönheti az miben vagyon”. Fekete György Batthyány Lajost támogatta a 

nádori pozíció elnyerésénél, akit Festetics a legerősebb támogatottsággal rendelkező jelöltnek 

tartott.286 A klérus nagy része állítólag Erdődy Györgyöt támogatta a nádori tisztség 

betöltésében.287 A klérus kiállása Erdődy György oldalán nem véletlen: Erdődy György 

testvérével, az 1744-ben elhunyt Erdődy Gábor egri püspökkel együtt a katolikus egyház 

                                                           
283BÉRENGER–KECSKEMÉTI 2008. 164.  
284SZIJÁRTÓ 2005. 297–300. 
285MNL OL P 243. 2. csomó, 6. tétel. Fetetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. április 24. 10. f.  
286MNL OL P 243. 2. csomó, 6. tétel. Fetetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. április 29. 18. f. A 
levélben említett Batthyány Ádám gróf feltehetően azonos az 1703–1782 között élt koronaőrrel és tárnokmesterrel. 
A megválasztott nádornak ő csak távoli rokona, másod unokatestvére volt. Családi kapcsolataira: KOLTAI 2012. 
531–532. 
287MNL OL P 243. 2. csomó, 6. tétel.  Fetetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. május 10. 23–24. fol.  
A levél szerint „az Kalocsai Érsek az Papságnak nagyobb részével Judex Curiae részéről vannak”.  
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érdekeinek állhatatos védelmezője volt.288 Mindketten az erőszakos ellenreformáció élharcosai 

voltak: földesúrként számos protestáns templom elfoglalása és országgyűlési politikusként 

jónéhány protestánsellenes felszólalás fűződik a nevükhöz.289 Erdődy György országbíró bátyja, 

az 1736-ban elhunyt László Ádám nyitrai püspök viszont a bécsi udvar nemzetközileg is elismert 

és befolyásos személyisége volt I. József és III. Károly uralma idején.290  

Esterházy Ferenc tárnokmestert a lőcsei városi követek levelezése említi esélyesként a 

nádori pozícióra.291 Őt családi kapcsolatai, karrierje miatt az ország legbefolyásosabb politikusai 

között tarthatjuk számon. A Rákóczi-szabadságharc alatti törhetetlen Habsburg–hűsége, magas 

katonai rangja és érdemei mellett az is sokat nyomhatott a latban, hogy az elhunyt nádor lányát, 

Pálffy Kata Szidóiniát vette feleségül.292  

A nádorválasztást a levelek tanúsága szerint Erdődy György részéről lázas szavazatszerzés 

előzte meg: egyfelől a királyi kegyet akarta elnyerni azzal, hogy az udvar Pozsonyba érkezésekor 

súlyos betegsége dacára lóháton fogadta a királynőt, továbbá, hogy a diéta megnyitása utáni 

magyar nyelvű beszédében a királyi propositiókat méltató beszédet mondott.293 Másfelől a diétai 

résztvevők között akart szavazatot szerezni: a bécsi küldöttségből hazaérkező követeknek 

ünnepélyes lakomát adott, az országgyűlések ülései idején, hogy megszerezze „az Palatinusi 

Dignitást, s verbóválókat, s – azok között gaz embereket is fogadott, kik votumot szereztenek”.294 

A szavazatszerző „gaz emberek” között megemlít egy Matulai nevűt, az országbíró praefectusát, 

Dubrovay Imrét és titkárát, Bezerédy Mihályt.295 Maga az országbíró pedig a városi követekkel 

                                                           
288Erdődy György Lipót (1680–1759), Erdődy Kristóf kamaraelnök fia. 1708-tól árvai főispán, 1723 és 1759 között 
helytartótanácsos, 1715-ben az országgyűlés által kiküldött jogügyi bizottság tagja, 1730 és 1748 között a Magyar 
Kamara elnöke. 1732-től Bars vármegye főispánja. 1741-ben titkos tanácsossá és koronaőrré nevezik ki, noha egy 
pasquillusból kiderült, hogy a horvát bánságra pályázott. Pályája csúcsán, 1748-ban elnyerte az országbíróságot. 
Családja presztízsét növelte azzal, hogy feleségül vette Esterházy Teréziát, herceg Esterházy Pál lányát. 1720-ban 
hitbizományt alapított Galgóc központtal. Életrajzi adatai: KÁLLAY–PANDULA 1992. 22. Birtokszervezői és 
mecénási szerepére: BUBRYÁK 2005. 550., 553–556.  
289Erre: Erre: MARCZALI 1898. 125–127. Protestánsellenes országgyűlési fellépésükhöz leginkább az 1728–1729. 
évi országgyűlésen történtek köthetőek. Erdődy György másik leghírhedtebb protestánsellenes cselekedete a galgóci 
evangélikus gyülekezet tagjainak 1723. évi bebörtönzése és megverettetése volt.  
290Erdődy László Ádám (1679–1736) nyitrai püspök volt 1706-tól. Élete nagy részét Bécsben élte le. 1720-ban – a 
magyar főurak közül először – követi megbízást kapott, méghozzá a varsói udvarba. Személyéről újabban: 
KÖKÉNYESI 2016b 223–254.  
291 ŠA LE MML III. 131. Pozsony, 1751. április 24. 
292 Életrajza máig feltáratlan, személyére legújabban: FAZEKAS 2014a 5.  
293A lóháton való május 5-i fogadásra: MNL OL P 243. 2. csomó, 6. tétel. Festetics Pál Festetics Kristófhoz, 
Pozsony, 1751. május 7.  21–22. fol. Erdődy országbíró május 10-i országgyűlési beszédére: SZIJÁRTÓ 2005. 63.  
294Az országbírói ebédre: MNL OL P 243. 2. csomó, 6. tétel. Festetics Pál Festetics Kristófhoz. Pozsony, 1751. 
május 7. 20. fol., Az országbíró szavazatszerzési akciója kapcsán figyelemre méltó az ebéd leírása: „mai napon 
Gróff Judex Curiaenél voltunk ebéden valakik Bécsben voltunk deputálva, 52. ültünk az asztalnál, az asztal egy T 
raepresentált, azt kölletett volna néki jelenteni Theresia”. 
295 Az előbbi első, április 24-i levelében, utóbbi kettő az apjának elküldött latin nyelvű naplójában tűnik fel: MNL 
OL P 245. Festetics II. Pál iratai. Diarium domesticum (1751) 26. fol. (DAB 2303. rekord): Dubrovay Imre, gróf 
Schilern távollévő mágnás alsótáblai követe volt 1751-ben. Bezerédy Mihály (1728–1790) 1749-től volt Erdődy 
György országbíró titkára, majd 1752-től Győr megye jegyzője, majd alispánja, 1765-től a Királyi Tábla ülnöke 
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és a távollévő mágnások követeivel is szóba elegyedett, sőt „csókollya még az absens 

ablegatusokat, s nékik magát gratiajokban ajánla, meghnevezvén az Palatinalis Dignitást”.296 

Erdődy valószínűleg módszeresen készült a nádori pozíció megszerzésére és a nemesi 

közvélekedés az ő személyét látta esélyesnek Pálffy nádor utódaként. Még élt a régóta 

betegeskedő nádor 1750 decemberében, amikor úri társaságokban már felmerült Erdődy neve –

az ágyhoz kötött Pálffy János esetleges halála után – mint annak legesélyesebb utódja. Volt, aki a 

leendő országgyűlésen már Erdődy György megválasztást jósolta előre és nádorként éltette.297 

Az ellenjelölt, Batthyány Lajos megválasztása mellett sorakozott fel a főméltóságok nagy 

része: a személynök, Fekete György, a kamaraelnök, Grassalkovich Antal, az egri püspök, 

Barkóczy Ferenc és a Batthyány-rokonság. Batthyány mellett szólt az is, hogy a korszak egyik 

legtekintélyesebb vagyonát felhalmozó főura volt és a nagybirtokos arisztokrácia egyik 

legnagyobb hitelezője volt: a magyarországi főnemesi famíliák egy része (pl. Esterházy, Zichy, 

Pálffy család) adósa, tehát lekötelezettje volt.298 Az udvar részéről sokat nyomhatott a latban, 

hogy majd másfél évtizedes magyar udvari kancellári szolgálata idején már bizonyította hűségét. 

Batthyány Lajos a kancellári hivatalról való 1746-os lemondását követően visszavonultan élt 

birtokain.299 Beiktatása után elmondott beszédében saját szavai szerint jövőbeli szándéka is az 

volt, hogy „életemnek hátra lévő kevés napjait óhajtott nyugodalomban és csendességben már 

tölteni fogom”.300 Az országgyűlés kezdetén (1751. április 28-án) még Rohoncon tartózkodott, 

amikor levelet intézett Fekete György személynökhöz. Ebből derült ki, hogy betegsége dacára 

vállalta a nádorságra való jelölést a királynő felkérésére és rossz egészségügyi állapota ellenére 

elindult Pozsonyba a diétára.301 A királyi szándék olyannyira váratlanul érhette a főurat és 

környezetét, hogy a főispánsága alatt álló Vas vármegye követeit sem értesítette szándékáról, 

                                                                                                                                                                                           

volt. Az 1764–65. évi országgyűlésen már Győr vármegye követeként vett részt. 1766–1776 között a Tábla 
köznemesi ülnöke volt, majd 1779–1785 között a Hétszemélyes Tábla ugyancsak nemesi ülnökeként 
tevékenykedett. Erre: RL B/15. Johannita Levéltár, Daróczy Zoltán geneológiai gyűjteménye, 10. doboz. Bezerédy 
család és SEBŐK 2012. 15–50., különösen 39., 43.  
296Erre: MNL OL P 245. Festetics II. Pál iratai. Diarium domesticum (1751) 26. fol. és MNL OL P 243. 2. csomó, 6. 
tétel. Fetetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. április 24.  10. fol. 
297 ŠNA Erdődy család levéltára, Erdődy György Lipóthoz intézett levelek. 156. doboz. Bezerédy Mihály levele 
Erdődy Györgyhoz. Tevel, 1750. december 2. 1–3. Szegedy Antal, Veszprém megyei nemesúr a következőképpen 
üdvözölte a levél címzettjét, amit titkára tolmácsolt neki tudósításában: „Istentül óhaitya, hogy Excellentiádnak a’ 
jövő Diaetára erőt, s’ egésséget adjon, szegény Magyar Hazánk oltalmára, s- boldogulására. A Méltóságos 
Palatinus Urunkrulis jó emlékezettel vagyon, de distinctive és sine formidine tsak azt prédikállya, hogy tota salus 
Regni, post Deum &ejus S. Matrem virginem Maria in Excellentia vestra posita est”. 
298MÓRICZ 2005. 19. és BAKÁCS 1965. 133. 
299MÓRICZ 2006. 150 
300OK 700.768. Diarium generalis inclyti regni Hungariae. 7980. 1751. május 12. 7. ülés.  
301MNL OL E 584. 15. csomó. A galánthai Fekete család levéltára. Fekete Györgyhöz intézett levelek. Rohonc, 
1751. április 28. Batthány Lajos gróf levele galánthai Fekete György személynökhöz és lásd ugyanott: Rohonc, 
1751. május 3-i levelet.  
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akik nem is fáradoztak uruk érdekében, amiért később állítólag megrovást is kaptak tőle.302 

Közben testvére, a kitűnő hadvezér és horvát bán, Batthyány Károly ugyanekkor az udvarban járt 

közben bátyja megválasztása érdekében.303 Fekete György személyes jó viszonyát a 

megválasztott nádorhoz az a tény is mutatja, hogy Batthyány saját méneséből a diéta előtt egy 

hátaslóval ajándékozta meg.304 

A május 11-i nádorválasztás alkalmával a jelöltek neveit tartalmazó lepecsételt borítékot a 

két királyi biztos adta át a kalocsai érseknek, aki a hercegprímást helyettesítette ekkor e 

szerepben.  A levél felbontása után kiderült, hogy a nádorjelölteket megnevező királyi leiratban 

Batthyány és Erdődy neve mellett két protestáns, Zay Imre és Révay Pál is szerepelt, de ezek 

esélytelenségét mutatja, hogy Festetics leveleiben meg sem említi őket.305 A rendek ekkor az 

esemény ünnepélyes voltára tekintettel mixta sessióra, vagyis a két tábla együttes gyűlésére 

jöttek össze, aminek elnökségét nádor hiányában és az országbíró személyes érdekeltsége miatt a 

tárnokmester, Esterházy Ferenc vezette le.306 Tehát a közhiedelemmel ellentétben nem a 

személynök elnökölt. A választás napjára a Batthyány-párt már előzetes forgatókönyvvel 

rendelkezett, ami egy előző napi levélből is kiderült: a horvát bán, Batthyány Károly öccsét a 

rendek figyelmébe ajánlva kivonult a teremből összeférhetetlenségére hivatkozva. Majd a 

kalocsai érseknek az országbírót méltató felszólalását követte Barkóczy egri püspöknek a 

Batthyányt dicsőítő beszéde. Ugyanilyen értelemben szólalt fel Grassalkovich Antal, végül a 

személynök és „az Statusok közülis egy az ki magát resolvállya”. A levélben leírt tervezet ilyen 

formában is valósult meg.307 Ez az említett megyei követ, az események aktív részese, maga a 

levélíró Festetics Pál lehetett. Erről annak kapcsán értesülünk, hogy Festetics, főleg kártyajáték 

közben szerzett adósságait nem törlesztette, ezért nyilvánosan rossz hírét terjesztették. Az őt ért 

rágalmak elhárításáért később Batthyány nádorhoz folyamodott segítségért. Ekkor hivatkozott a 

nádorválasztás során szerzett érdemeire. Ebből derül ki, hogy Festetics volt az, aki a testvére 

                                                           
302MNL OL P 245. Festetics II. Pál iratai. Diarium domesticum (1751) 26. fol. Ilyen értelemben utasította Batthyány 
Lajos Vas vármegye főispánjaként a vármegye követeit is. Sallér István, az egyik követ később, amikor közeledett a 
választás, s fény derült Batthyány jelölésére, mégis megrovást kapott főispánjától, mivel nem terjesztette ura nádori 
ambícióit „Sallér igen el rontotta az Fő Ispánya dolgát, mert eleinte azt hitelte [híresztelte], hogy nem vallalta 
magára az Palatinusságot”. 
303Batthyány Károly (1697–1772) udvari befolyását nem becsülhetjük alá, mert (a horvát–szlavón báni és somogyi 
főispáni tisztségén túl) 1749-től József főherceg főudvarmestere és nevelője, 1750-től konferenciaminiszter is volt. 
Sőt, 1752-ben Lipót és Károly főherceg nevelésére is megbízást kapott. Később elnyerte az Aranygyapjas Rendet, a 
Szent István Rendet és élete végén, 1764-ben a birodalmi hercegi címet is. Életére újabban: KÖKÉNYESI 2016. 74., 
KÖKÉNYESi 2016b. 100.; KÖKÉNYESI 2017. 163–182. 
304MNL OL E 584. 15. csomó. A galánthai Fekete család levéltára. Fekete Györgyhöz intézett levelek. Rohonc, 
1751. április 28. Batthány Lajos gróf levele galánthai Fekete György személynökhöz. 
305SZIJÁRTÓ 2005. 298.  
306SZIJÁRTÓ 2005. 111.  
307A kérdéses levél: MNL OL P 243. 2. csomó, 6. tétel. Fetetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. 
május 10. 23–24. fol. 
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érdemeit ecsetelő és az ülésről személyes érdekeltsége miatt távozni készülő Batthyány Károly 

bánt maradásra késztette és megéljenezte.308 Festetics latin nyelvű diariumában rögzítette Fekete 

személynök erdetileg magyarul elhangzott, Batthyány Lajost éltető felszólalását és 

„elővivátozását”, amit a rendek hangos éljenzése követett.309 A Vas megyei követek egyik levele 

is megerősíti ezt az elsöprő lelkesedést, olyannyira, hogy Batthyány megválasztása 

végeredményben hallható ellenszavazat nélkül ment végbe.310 Egy országgyűlési naplóból az 

derül ki, hogy a másnapi nádori beiktatáskor a jelenlévő mágnás ifjak az ünnepelt Batthyány 

székét háromszor felemelték, és őt az egész házat betöltő, falrengető ’viváttal’ köszöntötték.311 

A nádorválasztás utózöngéjét jelentette, hogy a megválasztott Batthyány Lajos nemcsak a 

királynőre, hanem férjére, a német–római császárra, tehát Lotharingiai Ferencre is felesküdött, 

ami némi csalódottságot okozott a rendek körében, de senki nem mert az ország alkotmányos 

különállását sértő aktus ellen nyilvánosan tiltakozni.312 A küzdelemben alulmaradt Erdődy 

Györgyöt Ferenc császár május 30-án a pozsonyi várkápolnában az aranygyapjas rend lovagjává 

ütötte.313 Családjából fia, Miklós a zólyomi, Antal az árvai főispánságot, addig Sándor és Kristóf 

a tiszteletbeli kamarási kulcsot kapta meg. Erdődy János ugyanakkor helytartótanácsosi 

kinevezést nyert. Id. Esterházy Ferenc tábornagyi kinevezést kapott.314 A vesztes fél kárpótlása, 

egyfajta konszenzuskeresés, jellemző volt a rendi politikában: pl. 1741-ben az előző diétán az 

udvar Esterházy József grófnak, a nádorválasztáson kudarcot vallott jelöltnek juttatta az 

országbíróságot.315 

                                                           
308MNL OL P 243. 2. csomó, 6. tétel. Fetetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. június 13. 34–35. fol. 
A kérdéses levélrészlet is utal arr, hogy a nádor és a bán ügyében pártját fogták, tekintettel korábbi szolgálataira: 
„ezt pedigh úgy érdemlettem tőlök, hogy Palatinus választáskor, az midőn az Bán ki ment a sessiobul, senki nem 
marasztotta, hanem én kiáltottam föl, hogy az Statusok kivánnyák hogy bent maradjon, és az többi ugy 
conclamaltak”. Festetics Pál családját évszázados szervitori kapcsolat fűzte a Battyányakhoz, erre: POLGÁR 2008. 
83–97. 
309Fekete személynök felszólalásának utolsó szavait Festetics szó szerint rögzíti: MNL OL P 245. Festetics II. Pál 
iratai. Diarium domesticum (1751) 26. fol.: „az T Statusok megh nyugosznak Groff Batthyány eő Excellentiaja 
meritumin, azért talán egyéb nemis szükséges hanem mindnyájan kiáltsuk vivat”.  
310MNL VaML IV.1.b. Vas vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési iratok. Pozsony, 1751. május 11. 
Sallér István levele Vas vármegye nemesi közgyűléséhez.  
311 OK 700.768. Diarium generalis inclyti regni Hungariae. 74–75. és MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. 
Acta diaetalia I. 20. kötet. Diarium diatale anno 1751. május 12-i ülés. 
312 MNL OL P 243. 2. csomó, 6. tétel. Fetetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. május 24. 25–27. fol.: 
„az Palatinus az Császár nevéreis megh esküdöt, ezért sok Musitatiok vannak alattomban, de senki sem meri 
föltátttani az Száját”.  
313 ÖStA HHStA, Oberhofmeisteramt, Hofzeremonielldepartement, Zeremonialprotokolle, Band 23., 185–187. fol.  
314 OK 700.470. 123. Utóbbiak július 3-án nyerték a kinevezést; MNL OL N 114. Kovachich Márton György 
gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás 
nélkül] 1751. május 13-i ülés. 
315SZIJÁRTÓ 2005. 297–300. A kortárs Brunswick Antal visszaemlékezésében is egyfajta kompenzációt látott abban, 
hogy az 1751-es nádorválasztást követően Erdődy György országbíró családját különös figyelemben részesítette az 
uralkodó. Erre utalt Erdődy Antal árvai főispáni kinevezése kapcsán is. Erre: OSZK Ktt. Duod. Lat. 110. 
Memorabliora vitae Antonii Brunczvik filii Michaelis. Memorabliora vitae per Antonium Brunszvik conscripta. 1. 
köt. 111. p. (56. fol.) 
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Szeretnék még külön kitérni arra, hogy milyen volt a nádor megválasztásának visszhangja az 

országgyűlési közvéleményben. Erre a korabeli forrásadottságokat figyelembe véve az 

országgyűlési pasquillusok, vagyis az országgyűlési versek műfaja ad lehetőséget. A róla szóló 

versek nagy része a már megválasztott Batthyányt élteti nádori pozíciójában. A nádorok 

pasquillusokban történő ábrázolása ellentmondásos, irodalmi képükben egyfajta kettősség 

érvényesül, ami a nádorok hivatali funkciójának jellegéből adódott. Egyrészt tisztükből fakadóan 

közvetítők voltak a király és a nemzetet képviselő diéta között, másrészt a felsőtábla elnökeiként 

az uralkodói akarat érvényesítői, a „kormánypárt” itteni vezetői voltak. A diétai politizálás 

hangsúlyának az alsótáblára tolódásával utóbbi szerepük egyre inkább háttérbe szorult, addig a 

bécsi udvar és a magyar rendek közötti közvetítő feladatuk egyre fontosabbá vált.316 A nádor, 

mint a rendi alkotmányosság védelmezője a pasquillusirodalom egy jellemző toposzává vált e 

versezetekben. Az Ad Palatinum című vers is hangsúlyozza a nádor kettős kötődését: hivatalában 

nemcsak a haza, vagyis a magyar rendek, hanem a királynő gyakran egymással szembenálló 

érdekeit kell képviselnie. Ahogy a vers mondja, ha „a hazának pártfogója leszel, az a Terézia 

sérelme lesz / ha a királynak, akkor a nép ellensége leszel”. Az elhunyt előző nádor, Pálffy János 

itt már követendő példaképként jelenik meg, a szerző szemében ő „az ország dísze” akit a haza 

népe könnyes szemmel sirat meg, mivel ha most élne, akkor biztosan nem menne bele az udvar 

által kezdeményezett „többmilliós” adóemelésbe”.317 A Suavis allocutio Mariae Theresiae 

Augustae Reginae ad Hungaros status suos című kollektív pasquillusban Batthyány Lajos nádor 

felkiált: „mindkét részről körbevettek engem!”, ami utal arra, hogy a nádor pozíciójánál fogva 

közvetíteni volt kénytelen az uralkodó és a rendi országgyűlés ellenzéke között.318 A In 

Palatinum Regni című versben Hunnia a jelenlegi szomorú helyzetben minden bizalmát az 

igazságnak atyjába, „a pannonok reményébe” és az „ország dicsőségébe” helyezi, akinek 

megválasztásával az ország öröme meg fog újulni.319 Faludi Ferenc, a neves jezsuita költő – 

akinek felmenői között is találunk Batthyány szervitorokat – is írt egy magyar nyelvű költeményt 

Batthyány Lajos dicséretére Méltóságos gróf Batthyány Lajosnak mikor palatinussá lett, 1751. 

esztendőben címmel. Ebben a család címerállatának, a fiókáit vérével tápláló pelikánnak a 

tulajdonságaival ruházta fel a leendő nádorispánt. A nádor tehát magánérdekét aláveti a 

közérdeknek, ebben hivatali elődje, Pálffy János példáját követi:  

„Egy vitéz orszlányt metszet pecsétjére,  

Irgalmas pelikánt annak tetejére.  

                                                           
316SZIJÁRTÓ 2005. 46–47.  
317OSZK Ktt. Quart. Lat. 445. Ad Palatinum, 16–17. fol.  
318OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 8.  
319OSZK Ktt. Quart. Lat. 445. 24. fol.  
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A vadak királlya kardot tart körmével.  

Pelikán fiait táplálja vérével, 

Ebbül Magyarország reménységet vehetsz,  

Benne bizakodván bátorságban lehetsz,  

Tudja, akarja is hasznát hazájának,  

Előmenetelét tartja sajátjának”.320 

Batthyány Lajos sajtója – mai szóval élve – jó volt: a diétán nádorként a szélsőséges anyagi-

adóügyi követeléseket megfogalmazó mágnások és a minden adóemelést ellenző rendi ellenzék 

között lavírozott, többnyire sikeresen, ahogyan erre a Vas megyei követek jelentései és a diétai 

naplók is utalnak.321 Az újonnan megválasztott nádor a diéta szünetében – ellenfelei megnyerését 

is szolgálandó – nagy lakomát adott az országgyűlés résztvevőinek az ország házában. Erre utal 

egy augusztus 17-i datálású latin nyelvű vers (talán pohárköszöntő) is, amelyben a nádort az 

ismeretlen szerző e vendégeskedés alkalmával számtalan dicsérettel felmagasztalja és 

köszönti.322 

Nemcsak a hazai, hanem az udvari nyilvánosság előtt is méltóképpen szerepelhetett a 

Batthyány család, amelyre a diéta idején az uralkodócsalád és az udvar pozsonyi jelenléte adott 

alkalmat. Az udvari ceremóniákat nyilvántartó kötet, a Zeremonialprotokoll számol be arról, 

hogy július 17-én a pozsonyi várkápolnában végezte el első miséjét a nádor fia, Batthyány József 

(a későbbi kalocsai érsek és esztergomi prímás) az udvari méltóságok jelenlétében és a kalocsai 

érsek asszisztenciájával.323 Lajos nádor családjának többi tagja is aktívan jelen volt az udvarban 

az 1750-es években: elég említenünk fiát, Ádámot, aki ( nagybátyjának, Károlynak 

köszönhetően) 1751-ben már József főherceg udvartartásában teljesített kamarási szolgálatot.324 

Az udvari nyilvántartások szerint Ádám öccse, Tódor 1752-ben kamarási kulcsot nyert el.325 

Az 1659. évi 76. törvénycikk értelmében a mindenkori nádor volt Pest-Pilis-Solt vármegye 

főispánja is. A kialakult gyakorlat szerint azonban a főispánok még a saját beiktatásukon sem 

jelentek meg megyéjükben, hanem egy küldöttség előtt tették le esküjüket.326 Elődeihez 

hasonlóan 1751-ben ugyanígy cselekedett Batthyány Lajos is. Feltehetőleg Pest megye is egy 

                                                           
320FALUDI 1985. 103–104. 
321MNL VaML IV.1.a. Vas vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyv 1749–1753. 11. kötet. 
699. Pozsony, 1751. június 10. Vas vármegye követeinek jelentése a vármegyéhez.  
322MNL OL A 95. Magyar Udvari Kancellária Levéltára. Acta diaetalia I. 20. kötet. In neo electum Regni Hungariae 
palatinum Ludovicum e comitibus de Batthyán. [oldalszámozás nélkül]  
323ÖStA HHStA, Oberhofmeisteramt, Hofzeremonielldepartement, Zeremonialprotokolle, Band 23., 202.fol. 
324 Kökényesi Zsolt személyes közlése és KÖKÉNYESI 2017. 173.  
325 ÖStA HHStA, Oberstkämmereramt, Kämmerer-Ernennungen betreffende serie I. Geschäftsbücher. 
Kammererindex (4. köt.) 
326KISS 2012. 11. 
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bizottságot menesztett Batthyány Lajos nádorhoz rohonci kastélyába: ennek alkalmával október 

31-én hangozhatott el báró Barkóczy Sándor kalocsai prépostnak a vármegye nevében a 

főispánhoz intézett üdvözlő beszéde is.327 

Összegzésképpen elmondható, hogy az 1751. évi országgyűlésen a szabad nádorválasztás, 

bár több tényező, – leginkább az uralkodó akarat – jelentősen korlátozta ennek érvényesülését, 

mégis valódi téttel bíró választás volt. Ezek a korlátozó tényezők voltak a királyi jelöltállítási 

jog, a protestáns követek esélytelensége és a közfelkiáltással történő szavazás jellege. A nádor 

közvetítő szerepet vitt a magyar rendek és az uralkodó között a rendi politikában, így 

személyének megválasztására – a meglévő korlátok mellett is – komoly súlyt fektetett az ország 

politikai elitje. Komolyabbat legalábbis, amit a szakirodalom ennek korábban tulajdonított. 

Batthyány Lajost családjának évszázados Habsburg-párti hagyományai, saját korábbi hivatali 

karrierje, birtokaiból adódó és hitelezőként is megjelenő gazdasági súlya, továbbá famíliájának 

kiterjedt bécsi és magyarországi kapcsolatrendszere, különösen jó viszonya a Dunántúl birtokos 

köznemesi társadalmához szinte predesztinálták arra, hogy az ország első rendi méltóságára 

emelkedjen. A nádor irodalmi képe egyértelműen pozitív: ő a pasquillusszerzők szerint a rendi 

alkotmányosság bástyája. A rendek számára ő, a „nemzeti nádor” testesítette meg a 

folytonosságot: a garanciát arra, hogy az udvar nem él erőszakos, a rendi kiváltságokra veszélyes 

eszközökkel. A kormányzat, illetve az udvar számára a személye azért volt fontos, mert a 

rendeket személyes fellépésével meg tudta győzni az adóemelés szükségességéről. Főispánként 

pedig az udvar számára reprezentálni tudta az új, közjót szeme előtt tartó, vármegyéje viszonyait 

szemmel tartó és kliensi kapcsolatrendszerével azt befolyásolni is tudó hivatalnokot.328 

 

5. A kereskedelemügyi sérelmek az 1751. évi országgyűlésen 

 

A tractatus diaetalis, vagyis az országgyűlési alkufolyamat részeként az adók összegéről és 

milyenségéről folytatott vitáktól, vagyis az uralkodói előterjesztések leggyakoribb tartalmától 

mindenkor elválaszthatatlan volt a sérelmek ügye.329 Az 1751. évi diéta kapcsán a szakirodalom 

arról ír, hogy ennek tárgyalásait – az előző vallásügyi, illetve a háborús előkészületek 

                                                           
327MNL PML IV.1.d. Pest-Pilis-Solt vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közigazgatási iratok. 7. doboz. No. 5. 
Pest, 1751. november 20-i particularis gyűlés. 
328 Vas megye követeiről és a főispánnal való viszonyukról: NAGY 2017a 44–48. 
329A tractatus diaetalis fogalmáról: SZIJÁRTÓ 2005. 30–31.  
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megszervezésével foglalkozó országgyűlésekhez képest – uralta a financiális kérdés.330 A rendek 

országgyűléseken felmerülő kereskedelmi jellegű sérelmei és gazdaságpolitikai elképzelései 

általában homályban maradnak e narratívában, noha a külkereskedelem ügye közjogi, sőt 

összbirodalmi jelentőséget adott a kérdésnek. Jelen fejezetben az 1751. évi országgyűlés 

sérelmeinek vizsgálatán keresztül próbálom érzékeltetni: mik voltak a rendek 

kereskedelempolitikai elképzelései a 18. század közepén, illetve az adott diétán, a konkrét 

helyzetben milyen sajátságos bel- és gazdaságpolitikai tényezők hatottak az uralkodó, illetve a 

rendek állásfoglalására. Felmerül a kérdés, hogy mely régiók, vármegyék, városok kereskedelmi 

jellegű problémái és követelései artikulálódtak az országgyűlési sérelmekben? Befolyásolhatta-e 

az országgyűlés kimenetele, illetve végzései a szakirodalom és a népszerűsítő irodalom által az 

1754. évi vámrendelethez kapcsolt Habsburg-gazdaságpolitika alakulását? Ha igen, akkor 

hogyan, és kik voltak a korabeli magyar kereskedelempolitika alakító érdekcsoportjai, esetleg 

politikusai?331 

Az osztrák kameralizmus gondolkodói a kormányzat számára már a 17. század második 

felében kidolgozták a birodalom egységes gazdasági irányításának elméleti alapelveit – 

adaptálva a helyi viszonyokra – a Nyugat-Európában elterjedt merkantilizmust.332 Az új 

gazdaságelméleti gondolkodás képviselői szerint az állam a közjó érdekében korlátozhatja a 

szabad kereskedelmet. A merkantilitsa gazdaságpolitikában nemcsak az áruk típusát határozhatja 

meg az állam, hanem azt is, hogy a kereskedelmet mely társadalmi rétegek űzhetik.333 A 

vámokat, a kiviteli tilalmakat és az egyes magánszemélyeknek vagy kereskedőtársaságoknak 

adott monopóliumokat a kereskedelem szabályozásának eszközének tekintették, továbbá 

támogatták a manufaktúra-alapításokat.334 Az I. Lipót korában fellépő osztrák kameralisták 

(Johann Joachim Becher, Phillipp Wilhelm Hörnigk, Wilhelm Schröder) és a Monarchia vezető 

politikusai (Kollonich Lipót) is a Habsburg Birodalmat, benne a Magyar Királysággal gazdasági 

egységként próbálták kezelni, addig a magyar rendek továbbra is Magyarország gazdasági-

                                                           
330SZIJÁRTÓ 2005. 248.  
331A teljesség igénye nélkül: ECKHART 1922. 5–7., 14–16.; KOMORÓCZY 1942. 51–52.; BARTA 1984. 152–155.; 
EMBER 1989a. 664–665.; KOSÁRY 1990. 75–77.  
332A merkantilizmus általános jellemzői és esélyei a Habsburg Monarchiában: MEZEY 2011. különösen 181. A 
merkantilizmus „eredeti”, francia változatára: HAJNAL 1988. 424–436. A merkantilista alapú, de Magyarországra – a 
birodalmi érdek miatt – felemásan alkalmazott kormányzati politika 17. századi gyökereire jó példa a Kollonich 
Lipót nevével fémjelzett „berendezkedési tervezet”: Einrichtungswerk, 2010. Ugyanezen kötetben Varga J. János 
bevezető tanulmánya tér ki erre: VARGA 2010. különösen: 67.  A merkantilizmus kereskedelemfelfogására: 
KOMORÓCZY 1944. 24–28. 
333KOMORÓCZY 1944. 28.  
334KRENN–HIRSCH 2004. 259–260. 
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pénzügyi önállósága mellett törtek lándzsát.335 Tudniillik a Habsburg Monarchia vezető 

gazdasági szakértői úgy vélték, hogy míg a magyar mezőgazdasági termékek és bányakincsek 

kivitelét az örökös tartományokba az uralkodónak támogatnia, alacsony vámtételekkel 

könnyítenie kell, addig a birodalmon kívülre nagy vámtételekkel el kell vágnia ezen áruk 

külkereskedelmét. A külkereskedelem növeli a pénzkiáramlást a birodalomból és a gazdasági 

függőséget a külföldtől.336 Eközben a magyarországi rovására a Lajtán túli ipart fejleszteni kell 

és ezt a nyugati birodalomfél gazdaságának felvevőpiacává kell tenni – gondolták.337 Az eszmék 

azonban a gyakorlatban ritkán érvényesültek ennyire vegytisztán: a dinasztia gyakori háborúi, a 

gazdasági trendek, a rendek ellenállása vagy az egyes kormányszervek partikularizmusa miatt 

nem alakult ki egy egységes, következetesen végigvitt gazdaságpolitika.338 

A téma tárgyalása során először a kérdéskör kutatástörténetét mutatom be, majd 

rekonstruálni próbálom a tractatus diaetalis folyamatába illesztve a kereskedelemüggyel 

kapcsolatos panaszokat. Nem tartom feladatomnak a korabeli Habsburg-gazdaságpolitik(ák) 

bemutatását, viszont a diétai forrásanyagban előbukkanó kereskedelemügyhöz kapcsolódó 

kérdéseket a vonatkozó gazdaságtörténeti irodalom megállapításaival kívánom ütköztetni. A 

sérelmek feldolgozása számtalan forráskritikai nehézséget tartogat a kutató számára. A 

forrástípusról elmondható, hogy azok tendenciózusan a magyar rendek szemszögéből, tekintet 

nélkül a nagyobb összbirodalmi érdekekre közelítenek meg egyes gazdasági problémákat. Az 

országos sérelmi listák a kerületi (dunántúli–, dunáninneni–, tiszántúli– és tiszáninneni) 

sérelmekből, azok pedig a megyei-városi követutasításokból, gravamenekből építkeznek. Több 

diéta gravameneit áttekintve pedig megállapítható egyes pontokról, hogy azok a korábbi 

országgyűlések orvosolatlan, továbbra is aktuális gravamenjeinek mechanikus ávételei. Ennek 

ellenére úgy gondolom, hogy az aktuális politikai kontextus vizsgálatával ezek a források is a 

magyar rendiség és a bécsi kormányzat közti anyagi-pénzügyi jellegű küzdelem egy szeletétét 

dokumentálhatják. Ennek különösen azért van jelentősége, mert pont ugyanebben az időszakban 

zajlik le az örökös tartományokban az a folyamat, amelynek során a tartományok által kivetett 

                                                           
335A kameralizmus 18. századi bécsi kormányzati körökben való hosszú távú hatására: OTRUBA 1963. 29. és 
KLINGENSTEIN 1994. 191.  
336A pénzkiáramlás megakadályozása az országból az osztrák kameralisták egyik legfontosabb célja volt: 
SANDGRUBER 1995., illetve EINRICHHTUNGSWERK, 2010. 141–142., 225.   
337EMBER 1989. 664–665.; KOSÁRY 1990. 75–77. 
338A Habsburg-gazdaságpolitika improvisztikus alkalmazására: EMBER 1989b. 504–505., ECKHART 1922. 5–7.; H. 
BALÁZS, 1987. 24.  
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(belső) vámok uralkodói kézbe kerülnek, és a vámokért ezentúl már nem az egyes tartományok 

lettek a felelősek.339 

A magyar gazdaság- és politikatörténet-írást már intézményesülésének kezdetei óta 

foglalkoztatta a Habsburgok – Berzeviczy Gergely óta használt kifejezéssel – Magyarország 

számára sok szempontból előnytelen, a szerzők által ún. „gyarmatosító” gazdaságpolitikájának 

kérdése.340 Horváth Mihály 1841-ben megjelent, az Ipar és kereskedés története 

Magyarországon című művében már foglalkozott az országgyűlés kereskedelmi sérelmeivel. 

Ebben megállapította, hogy Magyarország külkereskedelme az osztrák tartományok 

kereskedelmi politikájának függvénye volt: leginkább a vám- és harmincadrendszer 

Magyarország számára legtöbbször előnytelen jellege határozta meg.341 Majd fél évszázaddal 

később Marczali Henrik a 18. századról szóló összefoglaló munkájában Horváth Mihály 

értékelését vette át, de hangsúlyozta a korabeli magyar nemesi mentalitás antikapitalista jellegét, 

kereskedelemtől való ódzkodást is.342 Eckhart Ferenc 1922-ben jelentette meg művét a Habsburg 

Monarchián belüli Magyar Királyság gazdasági problémáiról. Interpretációja szerint az osztrák 

örökösödési háborút (1740–1748) követően Mária Terézia elvesztette iparilag is legfejlettebb 

tartományát, Sziléziát, ezért az állami bevételek növelésének érdekében reformokat kívánt 

bevezetni a Habsburg Monarchiában.343 Eckhart a bécsi kormánykörök Magyarországot sújtó 

gazdasági diszkriminációjának legfőbb okát a nemesi adómentesség fennmaradásában találta 

meg. A közteherviselés a Haugwitz-féle reformok során az örökös tartományokban 1748–1749-

ben megvalósult modelljét Magyarországon a királynő nem akarta bevezetni. Az adóreform, 

illetve az adóemelés elmaradásából származó jövedelmeket az uralkodó a Magyarországot 

ellehetetlenítő vámok, illetve vámrendszer kidolgozásával látta biztosítottnak – vélte Eckhart és 

nyomában Szekfű Gyula is.344 Az 1970–1980-as években Kosáry Domokos több írásában, Benda 

Gyula egy rövidebb cikkében, majd Heckenast Gusztáv több összegzésében foglalt állást 

amellett, hogy Magyarország függősége és alárendelt fejlődése a Habsburg Monarchia nyugati 

felének gazdaságilag fejlettebb területeitől már a 16. századtól számítható. Magyarország 

döntően agrárország volt és maradt, amely élelmiszerbázisként és nyersanyagforrásként is 

                                                           
339A legújabb osztrák vámtörténeti munka említi, hogy éppen 1750–1751 folyamán zajlottak le azok a bizottsági 
tárgyalások az udvari kamarai tanácsosok, illetve a Miniszteriális Bankbizottság tanácsosainak részvételével, 
amelyek ebben a kérdésben változást hoztak. Erre: KRENN–HIRSCH 2004. 271. 
340Magyarország, mint osztrák gyarmati kérdésről: H. BALÁZS 2005. 255., 264.   
341HORVÁTH 1841. 156.  
342MARCZALI 1898. 320–325. Vele együtt kortársa Grünwald Béla is hangsúlyozta eredetileg 1888-ban megjelent 
(történetpolitikai jellegű) könyvében a magyar nemesség antikapitalista mentalitását, de elismerte, hogy „kevés 
műveltebb politikus” azért felszólalt az országgyűlésen a kereskedelem fejlesztése érdekében. Ezzel együtt is 
törekvéseik eredménytelenek maradtak. A mű új kiadása: GRÜNWALD 2001. 204.  
343ECKHART 1922. 5–7.  
344ECKHART 1922. 203.; SZEKFŰ é. n. 315–316.  
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szolgált az örökös tartományok számára. Strukturális helyzetén a 18. századi merkantilista 

Habsburg-gazdaságpolitika érdemben változtatni nem tudott, legfeljebb azon némely ponton 

módosított.345 A fenti szerzők azonban megegyeznek abban, hogy a magyar (birtokos) nemesség 

az 1750-es évek kormányzati reformjai során sikeresen őrizte meg nemcsak adó-, hanem (saját 

termékeire vonatkozó) vámmentességét is. A magyar parlamentarizmust vizsgáló legújabb 

monográfiában Jean Bérenger – velencei követjelentéseket vizsgálva – hangsúlyozta, hogy a 

kereskedelmi sérelmek az 1751. évi diétán fontos szerepet kaptak, mivel a kritikus pillanatokban 

a rendek az adóemelés megszavazásáért cserébe a magyar agrártermékeket sújtó magas kiviteli 

vámok feloldását kérték a kormányzattól.346 A szerző két évvel később megjelent francia nyelvű 

monográfiájában aláhúzva (és némileg eltúlozva) a kérdéskör fontosságát, utalt arra, hogy a 

magyar rendek és a Habsburg-uralkodók viszonyában a legnagyobb konfliktusforrást a nemesi 

adómentesség mellett a Habsburg Monrachia vámpolitikája képezte.347 

 

5.1 A Kereskedelmi Főigazgatóság és a Magyar Udvari Kancellária kereskedelemügyi 
tárgyalásai 1751-ben 

 
A kereskedelmi kérdéskomplexum fontosságával az uralkodó és a bécsi kormánykörök már 

az országgyűlés megnyitása előtt tisztában voltak. Koller Ferenc kancelláriai tanácsos 1750-es 

datálású tervezete is a régi törvények alapján sérelmesnek tartja a magyar bor kivitelének magas 

vámok által történő ellehetetlenítését.348  Noha 1737-ben már a Haditanács delegáltjai az udvari 

kamarai tanácsosokkal tárgyaltak a vámügy reformjáról, de eredmény nélkül. Most – tartva a 

rendek jogos felháborodásától – a Magyar Udvari Kancellária az illetékes udvari kollégiummal, 

a Kereskedelmi Főigazgatósággal készül tárgyalni a kereskedelemügy rendezése tárgyában. 

Ugyancsak ennek fontosságára utal, hogy a diéta előkészítésére 1750. november 5-re összehívott 

bécsi udvari értekezleten, ahol a Magyar Királyi Udvari Kancellária tanácsosai is részt vettek, a 

magyar tanácsosok kifejezték félelmüket, hogy az adóemelést kérő királyi előterjesztésekre a 

rendek sérelmeik előadásával, többek között a marhakereskedelmet érintőekkel fognak fellépni. 

A királynő azonban már ekkor kikötötte, hogy csak az örökös tartományokra nem sérelmes rendi 

                                                           
345KOSÁRY 1975.; HECKENAST 1974. 502–506.; HECKENAST 1991. 4–5., 11–12. Benda Gyula – az előzőktől némileg 
eltérő véleménye szerint a Habsburg-vámrendeleteknek – a gazdasági-társadalmi viszonyok adott fejlettségi fokán – 
nem volt számottevő hatása az ország gazdasági életére. Benda egy vitacikkében hangsúlyozta, hogy a magyar 
gazdasági élet fokmérője a 18. században még – az akkori népességszám és termelés technikai szintjén – nem az 
iparosodás, hanem a mezőgazdaság és a kézműipar regenerálódása volt. Erre: BENDA 1975. 99–101.  
346BÉRENGER–KECSKEMÉTI 2008. 171–173. André Trou bécsi velencei követ pozsonyi országgyűlésről írott 
jelentéseit a szerző hosszasan ismerteti.  
347BÉRENGER 2010. 332. 
348MNL OL I 57. Hoffinanz-Ungarn. Landtagsakten. 14. doboz. Iratok 1719–1764. 427–445. ff. 
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követeléseket fogja jóváhagyni.349 Hogy a válasza mögött rejlő jogi alapokat megértsük, talán 

érdemes lehet hosszú távon is megvizsgálni a korábbi diéták végzéseit! Több országgyűlés 

törvényei között is olvashatóak ugyanazok a törvénycikkek, amelyek utalnak az ilyen vagy 

hasonló témájú korábbi törvénycikkek végrehajtatlanságára, vagyis a királyok részéről a 

kereskedelmi sérelmek orvoslásának elmulasztására. Sokszor egymásnak is ellentmondanak ezek 

a törvények.350 Egy-egy országgyűlési törvény végrehajtása csak azon múlott, hogy a királyi 

hatalomnak érdekében állt-e az abban foglaltak megvalósítása.351 A törvények legtöbbször csak a 

pillanatnyi politikai erőviszonyokat tükrözik, céljuk az uralkodók részéről a rendek 

megnyugtatása, jogaik biztosítása.352 Az uralkodók fő érve volt a legtöbb esetben, hogy a magyar 

külkereskedelmi követelések sértik, vagy legalábbis érintik az örökös tartományok gazdasági 

érdekeit, ezért ezeket az ügyeket mint „vegyes ügyeket” az uralkodó közvetítésével és az 

illetékes központi kormányszervek bevonásával lehet csak tárgyalni.353 Ennek alapján a 

külkereskedelmi tárgyúakat nem tekintette a diéta illetékességébe tartozónak. A diéta jogkörének 

bővítése céljából a magyar rendek 1655 óta többször kívántak közvetlenül az osztrák rendekkel 

tárgyalni a kereskedelem és a vámügy tárgyában. (Erre találunk példát korábbról: az 1715. évi 

91., az 1723. évi 117. és 119., illetve az 1729. évi 2., továbbá az 1741. évi 27. törvénycikkekben 

is.)354 Érdemes megemlíteni, hogy a vámtarifák ekkor még tartományonként különbözőek voltak 

a Habsburg Birodalom területén.  A tartományonként eltérő belső vámok helyét a 18. század 

közepétől kezdték el felváltani az egyre szaporodó fogyasztási adók.355 A központi 

szabályozásra, egy egységes, az osztrák és cseh tartományokra kiterjedő egységes vámunió 

létrejöttére 1775-ig még több mint két évtizedet kellett várni.356 Sőt, a Magyar Szent Korona 

Országain belül is négy vámterület létezett ebben az időben: a legszorosabb értelemben vett 

Magyarországé, Horvátországé, az Erdélyi Fejedelemségé és a Bánságé.357 

A magyarországi kereskedelem problémáinak megvizsgálására és az országot is érintő 

vámrendszer reformjának előkészítésére – a korábbi diéták végzéseitől sarkallva – Mária Terézia 
                                                           
349HORVÁTH 1878. 300–301.  
350KOMORÓCZY 1944. 58. Komoróczy így jellemzi a kora újkori országgyűlési törvényeket: tele vannak 
ellentmonásokkal, a hatóságok sem tudtak sokszor következetes álláspontot elfoglalni.  
351EMBER 1933. 41.: „valamely országgyűlési végzés gyakorlati jelentősége attól függött, hogy az államhatalmat 
jelentő királyi hatalom meg akarta-e valósítani vagy sem”.  
352SZIJÁRTÓ, 2005. 30–32.  
353A Habsburg-uralkodók érvelésükben támaszkodhattak az 1569. évi 38. törvénycikkre, amely elismerte azt, hogy a 
had- és pénzügyek nem tisztán magyar ügyek, hanem vegyes ügyeknek minősülnek. Erre: NAGY 1971. 14–15. 
354Az említett 1715., 1723., és 1729. évi törvények: MT 1900. 512–513., 648–649., 667–668.; az 1741. évi 27. 
törvénycikk: MT 1901. 36–37.  
355KRENN–HIRSCH 2004. 264. 
356ECKHART 1922. 10–11., KRENN–HIRSCH 2004. 391. A 18. század közepén az osztrák örökös tartományok sem 
alkottak még gazdasági egységet, a korban a hét tartomány hét önálló vámterületet alkotott. Az egységesülés 1753-
ban vette kezdetét, amikor Cseh- és Morvaország, illetve Osztrák-Szilézia területét vonták össze egy vámövezetté.  
357SZEKFŰ, é. n. 314.  
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1741-ben egy külön udvari bizottságot küldött ki, de ennek munkája ekkor még eredménytelenül 

zárult le. 1751-ben aztán a magyar vámügy rendezését az uralkodó saját hatáskörében rábízta az 

1746-ban felállított Kereskedelmi Főigazgatóságra (Universal-Kommerz-Directorium, 

Oberkommerzdirektorium, Commerzdirectorium), amelynek létrejöttétől fogva feladata volt a 

vámügy birodalmi szintű reformja, a külkereskedelem és ipar fejlesztése.358 A magyar 

szakirodalomban nem ismert, de Adolf Beer egyik munkájából tudható, hogy a kormányszerv 

még az országgyűlés kezdete előtt, 1751. február 8-i ülésén napirendjére vette a magyar 

kereskedelemügy rendezését.359 

Ekkor vették kezdetét aztán a magyar vámrendelet kidolgozását célul tűző, a Kereskedelmi 

Főigazgatóság és a Magyar Udvari Kancellária képviselőiből létrejött vegyes bizottság 

tárgyalásai. A diéta előtt összesen három alkalommal (február 8., február 27., március 31.) ültek 

össze a két kormányszerv képviselői.360  

A február 8-i ülésen a legfőbb vitatéma a rendek vámmentessége körül zajlott. Az ülésen a 

bécsi Hofkammer képviselői (köztük magyarként felsőbüki Nagy István) mellett részt vettek a 

Magyar Udvari Kancellária tanácsosai Koller Ferenc, Nedeczky Károly) is. Míg egyesek (főként 

a jelenlévő magyar tanácsosok) szerint a vámmentesség az összes kivitelre és behozatalra szánt 

termékre vonatkozik a régi törvények alapján, a jelenlévő többség szerint ez viszont csak a 

nemesség saját házi használatra vagy allódiumában termelt áruira értelmezendő.361 Míg a 

Helytartótanács az általa szerkesztett, az ülésre benyújtott elaborátumában a rendek 

harmincadvám alóli mentessége mellett érvelt, addig az osztrák kormányszékek, illetve felsőbüki 

Nagy István, udvari kamarai tanácsos e privilégium jövőbeli megszüntetését javasolta.362 (Mária 

Terézia – az iratra felvitt széljegyzetének tanúsága szerint – végül amellett döntött, hogy a 

vámmentesség csak az allodiális terményekre értelmezhető.)363  A jelenlévők már ekkor 

                                                           
358FOURNIER 1887. 332–333. 
359BEER 1893. 237–326., a magyar ügyekről szóló tárgyalások: 280–281.   
360 A feldolgozott és alább részletesen hivatkozott 1751-es bécsi konferenciajegyzőkönyvek az MNL OL-ban is 
megtalálhatóak: MNL OL A 93. Acta particularia. Nr. 180. Az Universal Kommerzien-Direktorium fellállításával 
kapcsolatos iratok (684817. ff.) 
361ÖStA FHKA, Kommerz, Kommerz-Ungarn. Fasc. 22., No. 36. 1–11. ff. „Protocollum concertationis mixtae inter 
Directorium supremum Commerciale aulicum et Cancellariam Hungaricam Regio-Aulicam die 8. Februarii 1751 
habitae das neue hungarische Vectigal und Tariffe betreffend.” 
362A szövegben szereplő – a magyar rendi felfogással élesen szembemenő véleményt nyilvánító – csak Nagy 
vezetéknévvel említett udvari kamarai tanácsos feltehetően azonos a Sopron vármegyei jómódú középbirtokosi 
családból származó felsőbüki Nagy Istvánnal (1701–1766), akit a családtörténeti irodalom kancelláriai referensként 
nevez meg: SZLUHA 2012. 174–175. A bécsi Hofkammer magyar tanácsosaként említi Dickson monográfiája (1754-
ben és 1763-ban) és Nagy István hivataltörténete is: DICKSON 1987. I. k., 452., 454., NAGY 1971. 171. Családi 
kapcsolataira újabban: FAZEKAS 2014. 1153. 
363BEER 1893. 281. Beer a királynői bejegyzést idézi: „nachdeme die camer bis hierher und würklich in possessione 
ist, wäre es also continuiren wegen bezug deren allodialen ohne in dem patent was davon der auszudrucken, das 
Patent sehete gern, wan bartenstein es verfasset.” 
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leszögezték, hogy a harmincadvám a királyt megillető regáléjövedelem, amelynek szabályozása 

uralkodói előjog és nem tartozik országgyűlési hatáskörbe. (Mint később a sérelmek 

benyújtásakor bebizonyosodott, hogy félelmük indokolt volt: a rendek megpróbálták diétai 

hatáskörben rendezni a vámtarifákat.) Ugyanezen az ülésen még további vitát generált a 

melléktartományok vámjainak ügye: korábban Szlavónia és Erdély is – kormányzati különállása 

miatt is – önálló vámterületet képezett saját vámhatárral. Egyetértés született, hogy a néhány 

évvel korábban a Határőrvidéktől Magyarországhoz visszacsatolt Szlavónia különálló vámjai a 

visszacsatolás után szűnjenek meg. A Temesi Bánság és Erdély esetén – a Helytartótanács 

támogatta volna a Magyarországgal való vámuniót, a Fejedelemség és a Temesköz igazgatási 

különállása ellenére, addig a Magyar Udvari Kancellária a szokásjogi különbségek miatt 

elvetette azt, és egyelőre a status quo megőrzését javasolta.364 A tárgyaló felek végül ez utóbbi 

álláspontot fogadták el.365 

A következő, február 27-i ülésen továbbra is a különböző rendi jogosultságokat és 

visszaéléseket tárgyalták meg. A Főigazgatóság képviselői kétségbe vonták a szabad királyi 

városok és a plébánosok vámmentességét, illetve a rendi státuszú személyek közti vámhelyeken 

átvitt ajándékok vámmentességét. (Ezekről nem rendelkezett ugyanis az általuk sokszor 

hivatkozott 1723. évi 14. törvénycikk.)366 Mindhárom tanácskozáson a Főigazgatóság részéről 

elhangzó állítás volt, hogy a Magyarországon kereskedelmet üzők nagy része nemesember, akik 

kiváltságaik révén nagyon megrövidítik a kincstári, így a vámjövedelmeket, sőt még maguknak – 

szokásjogi alapon újakat – vindikálnak.367 

A legutolsó ülésen (március 31.) merült föl Nedeczky helytartótanácsos részéről, hogy a 

nemesember akarata ellenére nem vethető alá vámvizsgálatnak, sőt meg sem bírságolható, ami a 

bécsi tanácsosok szerint különösen jó melegágya lehet a visszaéléseknek. Az ülésre a Magyar 

Kancellária két tanácsosa (köztük a már említett Koller Ferenc) és Nagy István udvari kamarai 

tanácsos különvéleményt nyújtott be, amelyben kérték a vámügy országgyűlési hatáskörben való 

rendezését. Mivel terményeik itthon eladhatatlanok, külföldön kell értékesíteniük, ám ezekre az 

                                                           
364A Teleki László gróf vezette erdélyi rendi ellenzék reformer szárnya 1751 tavaszán az erdélyi országgyűlés egyik 
bizottsági munkálatában – a pozsonyi Helytartótanács véleményével egyezően – támogatta volna az Erdély és 
Magyarország közötti vámuniót: TRÓCSÁNYI–MISKOLCZY 1989. 381. Tervezetük azonban nem nyerte el 
konzervatív többségű erdélyi országgyűlés tetszését, ezért lekerült a napirendről. 
365 ÖStA FHKA, Kommerz, Kommerz-Ungarn. Fasc. 22., No. 36. 1–11. ff. „Protocollum concertationis mixtae inter 
Directorium supremum Commerciale aulicum et Cancellariam Hungaricam Regio-Aulicam die 8. Februarii 1751 
habitae das neue hungarische Vectigal und Tariffe betreffend.” 
366 ÖStA HHStA, Alte Kabinettsakten, Finanzen, Kt. 6., E 13. No. 50. 157–192. ff. „Continuatio Protocolli. 
Concertationis mixta inter Directorium supremum Commerciale Aulicum et Cancellariam Hungaricam Regio- 
Aulicam die 27ma Februari habita, das neue Hungarische Vectigal und Tariff betreff.” 
367Megjegyzem, hogy a részletes szabályozás ellenére sem lehetett elkülöníteni a saját használatú/célú vagy 
haszonszerzési célú árukivitelt és bevitelt. 
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országhatáron kívül a szomszéd örökös tartományok hatalmas vámokat vetnek ki, tekintet nélkül 

arra, hogy azok allodiális jogállásúak voltak-e. Beterjesztésükben egyszerre jelenik meg tehát az 

egységes vámterület vágya, másfelől a rendi kiváltságok egy részének megőrzésére való 

tradicionális igény.368 Az egységes vámügyi igazgatás gondolata a központi kormányhatóságok 

tisztviselőiben is felmerült, amint ezt Rudolph Chotek gróf 1751 októberében kelt előterjesztése 

is mutatja.369 

A birodalmon belüli munkamegosztás tekintetében a korabeli udvari tanácsadók számára 

egyértelmű az elképzelés, hogy Magyarország az iparilag fejlődő nyugati területek nyersanyag-

beszállítója és éléskamrája, illetve késztermékeinek felvevőpiaca. Gazdasági egységként 

tekintettek a Habsburg Monarchiára, amelynek részei (két fele) kölcsönösen kiegészítik egymást 

eltérő adottságaiknál fogva.370 Az országgyűlés alatt Mária Terézia a birodalmi legfelső szintű 

pénzügyi tanácsadó hatósága, a Miniszteriális Bankbizottság véleményét is kikérte a benyújtott 

kereskedelemügyi sérelmekről.371 A július 6-i datálású tudósításban a kormányszerv számos 

ponton árnyalta a magyar rendek által festett képet az ország kereskedelmével kapcsolatban. A 

bizottság javaslata alapján az osztrák manufaktúrák számára szükséges ipari nyersanyag 

Magyarországról beszerezhető, így ezeket alacsony vámokkal kellene csak terhelni, ugyanúgy az 

örökös tartományokból származó iparcikkek magyarországi terjesztését a magyar és birodalmi 

kereskedők számára egyaránt alacsony tarifákkal lehetne megkönnyíteni (13. pont). Az osztrák 

tartományokban nem gyártott árufélék külföldről való behozatalára is alacsony vámokat 

szükséges megállapítani –terjesztette elő a kormányszerv. Így például a magyar kereskedőket az 

osztrák tartományok vámjai nagyban gátolták a Habsburg Monarchián kívüli kereskedelemben: 

az örökösödési háború és azt követő kölcsönös „porosz–osztrák vámháború” tette tönkre a 

szászországi és sziléziai áruforgalmat. Itt leginkább Boroszló és Lipcse vásárai jelentettek 

korábban jelentős forgalmat (pl. a marha eladása és a fűszerek, illetve bizonyos iparcikkek 

                                                           
368 ÖStA HHStA, Alte Kabinettsakten, Finanzen, Kt. 6., E 13 No. 50. 158–168. ff. „Votum trium consiliarium, ex 
parte Cancellariae Regiae Hungaricae Aulica Deputatorum Nomine ejusdem Cancellariae exhibitum; in quo qouad 
Capitis Primi Paragraphum Primum noviter elaborati Vectigalis tricesimalis opinioni Consilii Regii eatenus datae 
insiflitur ez rationibus subnexis” 
369ÖStA FHKA, Kommerz, Kommerz-Ungarn. Kt. 1502. Fasc. 22., No. 36. 335–344. ff. Rudolf Chotek gróf 
kamaraelnök votuma. (Bécs, 1751. október 27.) A bécsi Kereskedelemügyi Főigazgatóság elnöke úgy vélte, hogy 
Magyarországon érdemes lenne bevezetni az osztrák területekre is érvényes vámszabályozást és a 
harmincadhivatalok irányítását is a Magyar Kamara kezéből a saját maga által vezetett bécsi hatóság jogkörébe 
szerette volna utalni. Valószínűleg a Magyar Kamara feltételezett jogsérelme miatt terve nem valósulhatott meg. 
370Ezt az álláspontot képviselte Mária Terézia egyik legbefolyásosabb tanácsadója, kabineti titkára, Johann 
Christoph von Bartenstein báró: ÖStA HHStA, Staatskanzlei, Vorträge, Kt. 66., 1751. VII. Konferenzprotokolle und 
Referate. 67–68. ff. Bartenstein levele Mária Teréziához. Pozsony, 1751. július 21. Bartenstein gazdaságpolitikai 
javaslataival külön alfejezet foglalkozik.  
371ÖStA HHStA, Ungarische Akten, Comitialia (1730–1752) Konvulut A., Fasc. 407. 104–139. ff. „Kurzer Begriff 
deren von denen unfar. Stände angebrachten Beschwerden, welche hauptsächlich des Commerziale betreffend” 
(Wien, 1751. július 6.) 
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révén). A kormányszerv a szükséges külkereskedelmi termékek beszerzése miatt fontosnak 

tartotta a nyugat-európai piachelyek, – mint az előbbi kettő, illetve az iratban említett Nürnberg 

vagy Hamburg – magyar kereskedők számára való megtartását. Ezzel egyébként ellentmondott 

pl. Chotek grófnak is, aki javaslatában ennek a kereskedelmi útvonalnak az ellehetetlenítését 

kívánta az új vámrendszer révén elérni.372 

A július 6-i javaslatokban azonban nyomát nem találni annak, hogy a magyar iparcikkekre 

vonatkozóan valamilyen diszkriminatív intézkedést javasolt volna.373 Annál inkább többször 

előforduló kívánalom, hogy a marhakivitelnél Bécs és az osztrák tartományok húsellátását kell 

prioritásnak tekinteni és a kiviteli tilalmakkal, illetve a magas vámokkal a Habsburg Monarchián 

kívülre irányuló exportot csökkenteni. Épp ezért kerültek a rendek ellentétbe az uralkodóval, 

mivel a török alattvalók Balkánról szerzett olcsó marháikkal megfojtották magyar társaikat, és 

ezzel erős versenyhelyzetbe hozták őket. Az egyébként túlnyomóan délszláv és örmény 

kereskedők Boszniából, Moldvából és Havasalföldről szerezték be az amúgy még távolabbról 

(Bulgáriából, Görögországból, sőt Örményországból származó) sovány marhát, amit 

Magyarországon hizlaltak föl és értékesítettek Velence és az osztrák örökös tartományok felé (2. 

pont). Pártolja a javaslat a nem sokkal korábban létrehozott trieszti kereskedelmi társaság révén a 

tengeri kereskedelmet: így a magyar borkivitelt Hollandiába és Anglia felé.374 (Ezt a hatóság 

annál szívesebben vette, mert az osztrák tartományok – jelentős bortermelők révén – erősen 

féltek, és magas vámokkal korlátozták a lajtántúli magyar borkivitelt.)375 A tengeri kereskedelem 

elősegítése érdekében veti fel annak az ötletét a Banco Deputatio (amely a III. Károly-kori 

rendszeres országgyűlési munkálatokban merült föl először), hogy a Tisza–Duna–Száva 

összekötésével Vukovár és Bród között épüljön csatorna (17. pont).376  

                                                           
372ÖStA FHKA, Kommerz, Kommerz-Ungarn. Kt. 1502., Fasc. 22., No. 36. 335–344. ff. Rudolf Chotek gróf 
kamaraelnök votuma. (Bécs, 1751. október 27.) 
373A gyermekcipőben járó, a hazai szükségleteket ellátni alig-alig képes, többnyire céhes keretekben dolgozó 
magyarországi termelés konkurenciát nem jelenthetett az örökös tartományok ipara számára. Ez a későbbi, a 19–20. 
század fordulójának gazdasági viszonyait visszavetítő tétel Eckhart Ferenc nyomán vált ismertté szélesebb 
közvéleményben, de a 18. század közepére nem gondolom megalapozottnak. 
374Az állam által támogatott trieszti kereskedelmi társaság gondolata nem volt új, tulajdonképpen a III. Károly-kori 
kezdeményezések felújításáról van szó. Akkor azonban az angol és holland tőke bevonását a bécsi kormányszervek 
vezetői még elutasították, félve az angol iparcikkek beáramlásától. Most azonban – feltehetően a Monarchia 
megromlott politikai és gazdasági helyzetére való tekintettel – már támogatták az együttműködés egy más formáját. 
A III. Károly-kori tengeri kereskedelmi kezdeményezésekre: KALMÁR 1987. 32., 36. 
375ÖStA HHStA, Ungarische Akten, Comitialia (1730–1752) Konvulut A., Fasc. 407. 104–139. ff. „Kurzer Begriff 
deren von denen unfar. Stände angebrachten Beschwerden, welche hauptsächlich des Commerziale betreffend” 
(Wien, 1751. július 6.) 
376 ÖStA HHStA, Ungarische Akten, Comitialia (1730–1752) Konvulut A., Fasc. 407. 104–139.ff. „Kurzer Begriff 
deren von denen ungar. Stände angebrachten Beschwerden, welche hauptsächlich des Commerziale betreffend” 
(Wien, 1751. július 6.) 
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Kutatásaim során rátaláltam IV. Vilmos hollandiai helytartó egykori bécsi udvarba küldött 

különleges megbízottja, William Bentinck gróf által kézben tartott, a magyar borkivitelre 

szerveződött holland kereskedelmi társaság francia nyelvű levelezésére is.377 A kezdeményezők 

– a bécsi központi kormányszervek támogatásával – az országgyűlés alatt kíséreltek meg főrangú 

beszállítókat találni a magyar urak és mágnások közül, úgy tűnik, nem sok sikerrel.378 A 

kezdeményezés – a nagy távolság, a korabeli szállítási-pénzügyi viszonyok, a magyar főurak 

húzódozása miatt – feltehetőleg hamar hamvába holt.379  

 

5.2 A rendek június 3-i sérelmi listájának kereskedelmi és gazdasági vonatkozásai 

 

Még mielőtt a diéta összeült volna, az országos hatóságok elé került egy partikulárisnak 

tűnő, de a kereskedelemügyi kérdések politikai súlyát előrejelző ügy. 1750 őszén Zala vármegye 

Helytartótanácshoz intézett feliratában a Stájerország határán, a stájer rendek által szedett accis 

nevű fogyasztási adó eltörlését kérte a hadiadó könnyebb teljesítése érdekében.380 A megye 

szerint a Velence felé irányuló marhakereskedelmet nagymértékben visszaveti a tartomány által 

kivetett fogyasztási adó. Ennek bizonyítéka, hogy „egy éve egy marhát sem hajtottak Buccari 

kikötőjén keresztül Velence felé”. Így a kereskedelmi útvonal áthelyeződött a szomszédos 

tartományokba. A jövedelemkiesés miatt a népen a hadiadót már katonai végrehajtással lehet 

csak beszedni – sérelmezték. A Kancellária javasolta – félve a „következő diétán előterjesztendő 

panaszkodástól” – Mária Teréziának a „szabad kereskedelem” életbe léptetését Velence felé. 

Mária Teréziától ígéretet kapott arra, hogy a stájer rendek számára el fogja rendelni, hogy 

mérsékeljék a nemrégen felemelt fogyasztási adót.381 

                                                           
377Bentinck gróf személyére lásd a következő forráskiadvány Adolf Beer által írt bevezetőjét: BEER 1871. III.  
378Brunswick Antal ítélőmester naplójának is utal arra, hogy 1751. augusztus 18-án a nádor utasítására hirdették ki 
Bentinck gróf (holland követ) a magyar bor kivitelével kapcsolatos francia nyelvű levelének latin fordítását. Erre: 
SNA Brunswick–Chotek család alsókorompai levéltára. Idősebb Brunszkvik Antal hivatali iratai. 107. doboz. Diaeta 
anni 1751. [oldalszámozás nélkül] 1751. augusztus 18. A kezdeményezésnek valószínűleg megnyerhették Esterházy 
Ferenc tárnokmestert is, akinek levelezése között maradtak fenn az ügyre vonatkozó iratok: MNL OL P 200. 8. 
csomó, Fasc. 18., No. 21. (1751) Acta eductionum vini Hungarici in exterras provincias concernentia (93–98. f.) 
379 ÖStA FHKA, Neue Hofkammer, Kommerz-Ungarn. Kt. 1525. Fasc. 35. „Viehtrieb dann Getreide und Wein aus - 
und einführenden hungarische und siebenbürgische Länder”. Különösen a gróf pozsonyi útjáról: 71–74. ff. No. 10.  
W. Benting gróf francia nyelvű levele ismeretlennek (1751. április 14.).  
380MNL ZML IV.1.a. Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 12. kötet. 1748–
1750. 855–858. 1750. szeptember 10. A zalai vármegyei elit érdekeltségét jól jelzi a helytörténeti irodalom egyik 
utalása, miszerint szalapatakai Nagy Mihály alispán és követ családja már az 1750-es években kereskedelmi 
kapcsolatban állt radkersburgi (stájerországi) kereskedőkkel. Erre: DOMINKOVITS 1998. 180. 
381 MNL OL A 1. Magyar Kancelláriai Levéltár. Originales referade. 1750. év. No. 146. A Kancelláriára az ügy csak 
novemberre jutott el.  
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A rendek június 3-i felirata foglalkozott először és összefoglalóan a kereskedelemügyi 

panaszokkal.382 Feliratukhoz mellékelték az ország sérelmeit, amelyek orvoslására kérték Mária 

Teréziát. Ebben részletesen ecsetelték az ország gazdasági problémáit. A szokásos panaszlista az 

utóbbi évek dögvészéről, sáskajárásáról, a nagy árvizekről, máskor aszályokról, illetve a rá 

következő idők bő terméséről és az ennek következtében beálló nyomott terményárakról mind 

arra szolgáltak, hogy a rendek az ország számára kedvezőtlen vámrendszer lazítására rábírják az 

uralkodót. A rendek szerint a fenti csapások bármilyen nagyok is, mégis könnyebben 

elviselhetőek volnának, ha a kereskedelem nem pangana, és a termelőknek módjuk lenne 

gabonájukat, szarvasmarháikat és borukat külföldön eladni.383 A karok és rendek a panaszlista 

44. pontjában kérték a királyt, hogy a magyar vámrendszer reformját – 1715 óta a törvényekben 

többször felmerülő kérdést – a Helytartótanács javaslatának felhasználásával, az országgyűlés 

alatt és annak felügyeletével hajtsák végre.384 Felemlegették azt is, hogy a nemeseknek és a 

szabad királyi városok polgárainak saját szükségleteikre vásárolt termékek, illetve allódiumaik 

termékei után is – törvénytelen módon – vámot kellett fizetniük a harmincadhivataloknál (45. 

pont).385 A rendek vámmentessége a szakirodalom szerint ekkorra már inkább a belső vámokra 

volt érvényes, a külkereskedelmi vámok alól ekkor már csak kivételesen – eseti jelleggel – 

kaptak felmentést.386 Itt egy régi kiváltság felújítási kísérletéről, és a gazdasági élet új 

szegmenseire való kiterjesztéséről lehetett szó.387 

Az Erdély és a Bánsági Határőrvidék határán felállított vámsorompók ellen panaszkodtak a 

Tiszántúl déli részén fekvő vármegyék és városok a kerületi sérelmi listájukban.388 Érvelésük 

szerint ezek a külön kormányzott területek is a Szent Korona részei, így az itt szedett belső 

                                                           
382 MNL OL A 95. 10. tétel (13. doboz), 65–75. ff. Pozsony, 1751. június 3. A felirat bevezető részének tartalmát 
ismerteti: HORVÁTH 1878. 303–304.  A sérelmeket – noha a kancelláriai levéltárban lévő példányon dátum nem 
szerepel – az egyik országgyűlési napló datálása szerint ekkor fogadták el a rendek és adták át a királynőnek: OK 
700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 22. 
383HORVÁTH 1841. 157. Horváth Mihály fordításában a felirat indoklása így hangzik: „nincs gabona vagy bor 
eladására semmi alkalom, ezeknek semmi ára, semmi kelete, a kereskedés és közlekedés minden felől elzárva, a 
szomszéd tartományok mód felett felemelt vámjai által megakadályozva, mi okból, miután ezen ország kézművesek 
és gyárak hiányában szükségét csak a föld gyümölcseiből pótolhatja”.  
384MNL OL A 95. 10. tétel (13. doboz) 65–75. ff. 44. pont. A vármegyék közül pl. Csongrád utasította követeit, 
hogy sürgessék a diétán az 1729. évi diéta alatt kezdeményezett gazdasági munkálatokat („opus oeconomicum”). Itt 
feltehetően a hazai vámügy reformját sürgető 1729. évi II. törvényre utalt vissza az utasítás: MNL CSML SZL 
IV.1.b. 16. doboz Csongrád vármegye országgyűlési követutasítása. Csongrád, 1751. április 6. (3. pont). 
385 MNL OL A 95. 13. doboz, 10. tétel, 65–75. ff. 45. pont. Ugyanezen sérelmi lista, de pontos dátum nélküli 
fogalmazványa fennmaradt a Regnicolaris Levéltárban is: MNL OL N 54. 1. csomó, Diaeta anni 1751. Lad T., Fasc. 
EEE., No. 26. 
386KOMORÓCZY 1944. 75., MNL OL N 54. 1. csomó, Diaeta anni 1751. Lad T., Fasc. EEE., No. 26. 11. f., 47. pont.  
387A rendek vámmentességi jogával való visszaélésre, tudniillik, hogy minden általuk szállított áru után 
vámmentességet követeltek maguknak, már korábban az Einrichtungswerk is utalt, amit az összeállítók – mint a 
királyi fiscust nagymértékben megrövidítő kiváltságot – teljesen megszüntetendőnek tartottak: EINRICHTUNGSWERK 

2010. 225.   
388A tiszai vármegyék sérelmi listájában is előfordul: MNL OL N 54. Lad. T., Fasc. EEE., ad 28. (9–33. ff.) 
"Postulata et Gravamina I. Cottum Districtus Cis et Trans Tybiscum” (20. pont).  
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vámszedés törvénytelen, ezért megszüntetendő (48. pont).389 Arad vármegye rendjei – 

hivatkozva a vérrel szerzett nemesi kiváltságokra – nemcsak ezt, hanem „konyhai 

szükségletekre” vásárolt termékek utáni vámszedést is kárhoztatták: „ez nemcsak az adózókra 

sérelmes, hanem a kiváltságokra nézve is, kik az ősök nagy vérhullatással szerzett tulajdon 

földükön ily bánásmódban részesülnek.”390 Csongrád vármegye követutasításában is kiemelte, 

hogy a Tiszán Szegednél szedett harmincadvám szedése törvénytelen.391 Ugyanerre a problémára 

utalt Szeged szabad királyi város, amikor a Maros és a Tisza mentén felállított harmincadvám 

mint „második contributio összegnyi” nagyságú vám eltörlését kérte, amit a Temesi Bánát 

Magyarországhoz való visszacsatolásával látott volna összekapcsolhatónak.392 

Sérelmezték továbbá az ország rendjei, hogy az ország adóinak nagy részét, a harmincad- és 

bányajövedelmeket kiviszik az országból. Valószínűleg a köznemesség panaszát jeleníti meg az 

a passzus, hogy az egyházi és világi méltóságok birtokaik jövedelmét – mivel az országon kívül 

Bécsben laknak – külföldön költik el, ami hasonlóan károsan hat a magyar gazdaságra. 

Megállapítják, hogy az ország ipara fejletlen, ezért az iparcikkeket is külföldről kell vásárolniuk 

(6. pont).393 Régi követelés volt, hogy a katonaság ruházatát ne külföldön szerezzék be, hanem 

magyarországi manufaktúrák állítsák elő (17. pont).394 Az ipartörténeti szakirodalom feltárta 

ennek a sérelemnek a gazdaságtörténeti hátterét. Nevezetesen azt, hogy a 18. század elejétől az 

ezredtulajdonosok szabad kezet kaptak az egyenruha-ellátás terén, és többen alapítottak a 

magyar főurak közül az 1711 utáni két évtizedben katonaposztó gyártásával foglalkozó 

manufaktúrát. Ezek a vállalkozások rövid életűnek bizonyultak, egyikük sem érte meg az 1751. 

évi diétát. Végül az 1751. évi országgyűlés által kiadott regulamentum militare (katonai 

szabályzat) lehetővé tette a katonaposztó magyarországi gyártását és hazai beszállítók által való 

szállítását.395 A megyei követutasítások között találni olyat is, mint pl. Nógrád vármegyéjét, 

amely a szabad kereskedelem engedélyezése mellett tört lándzsát, és követelte selyem- és egyéb 

más textilgyárak felállítását.396 

                                                           
389MNL OL A 95. 13. doboz, 10. tétel, 65–75. ff. 6. pont.  
390Idézi: MÁRKI 1895. 373.  
391MNL CSML SZL IV.1.b. 16. doboz. Csongrád vármegye országgyűlési követutasítása. Csongrád, 1751. április 6. 
(4. pont)  
392MNL CSML IV.1003.a. 5. köt. Szeged város követutasítása. Szeged, 1751. április 5. (9. pont), illetve sérelmi 
listája ugyanott (2. pont). 
393MNL OL A 95. 13. doboz, 10. tétel, 124–125. p. 6. pont. 
394MNL OL A 95. 13. doboz, 10. tétel, 132. p., 17. pont. 
395ENDREI 1969. 54.  és HECKENAST 1989. 627–641., különösen 639.  A rendiség és a Regulamentum viszonyára az 
1751. évi országgyűlésen l. SCHRAMEK 2011. 110–113. 
396MNL NML IV.1.f. Nógrád megye nemesi közgyűlésének iratai. Országgyűlési iratok. Instructio. Losonc, 1751. 
március 15. (14. pont). 
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Az agrártermékek kivitele akadályokba ütközött a Német-római Birodalom irányába is, 

köszönhetően az osztrák örökösödési háború következtében beálló „vámháborúnak”.397 A 

szakirodalom megállapítása szerint a német tartományokkal való kereskedelem már az 1750-es 

években a poroszok által az újonnan elfoglalt Sziléziában bevezetett magas vámtételek, 

fogyasztási adók, behozatali tilalmak miatt megtört, illetve a porosz udvarral kezdeményezett 

tárgyalások 1750 táján sem vezettek eredményre.398 Ezek után nem meglepő, hogy a június 3-i 

sérelmi lista arról tudósít, hogy az örökös tartományok nagy, egy-egy ökör árának egyharmadát 

is kitevő vámtételei ellehetetlenítették a külkereskedelmet Augsburg, Nürnberg és más, főleg 

délnémet városok felé.399 A rendek számára „fájdalmas” – ahogy írják –, hogy amíg a magyar 

kereskedők Bécsen túl nem hajthatják marháikat, addig a bécsi kereskedők (és mészárosok) 

alacsony vámtételeket fizetve vásárolják föl a magyar állatállományt.400 Sőt, a Bécs felé tartó 

magyar kereskedőknek Bruck (Bruck an der Leitha) város árumegállító joga miatt kitérőt kell 

tenniük útjuk során.401 Moson vármegye követutasítása panaszolja, hogy különösen 1748 óta a 

kiviteli vámok nagyon megemelkedtek, így az Ausztriába irányuló borkivitel ellehetetlenült, a 

marhaexport pedig emiatt, és a már említett brucki kitérő miatt nagyon megdrágult. A marhákat 

– a hazaiak helyett – birodalmi kereskedők vásárolják össze és adják tovább a bécsi 

mészárosoknak. Mindezekért kérik a rendeket, hogy dolgozzanak ki egy új vámtarifát a magyar 

kereskedők számára a bor- és marhakivitel szabadságának biztosítására.402 A külkereskedelmi 

hitelezés szabályozatlansága is számos panaszra adott okot. Magyaróvár és Győr magyar 

marhakereskedői az országgyűléshez intézett magánlevelükben annak a panaszuknak adtak 

hangot, hogy az általuk hitelből összevásárolt marhákért a bécsi mészárosok nem fizetnek, ezért 

hitelezőik lefoglalják áruikat, sőt őket magukat is lefogatják.403 

Hogy a fenti sérelmek súlya érzékelhető legyen, érdemes hangsúlyozni, hogy a 

marhakereskedelem az ország gazdasági húzóágazata volt a korban: még a 18. század elején is a 

nemzeti összjövedelem 50–60%-a származott a marhahajtásból, bár ennek részesedése a 

későbbiekben csökkent. A 18. század első felében ez Magyarország külkereskedelmi 

                                                           
397A porosz udvar már 1741-ben magas fogyasztási adókkal gátolta a magyar borok bevitelét az újonnan 
meghódított Sziléziába. A porosz–osztrák viszonyt a magyar kereskedelem szempontjai alapján tárgyalja: FOURNIER 

1887. 336–337.  
398BEER 1898. 25., 55.  
399KOMORÓCZY 1942. 40. A nyugat felé tartó marhakereskedelmi útvonal a korban Magyaróvár–Bécs–Regensburg–
Augsburg-vonalon keresztül északnyugat irányban Strassburg felé, illetve észak felé Nürnberg irányába vezetett. 
400MNL OL A 95. 13. doboz, 10. tétel, 127. p., 8–9. pont.  
401MNL OL N 54. 1. csomó, Lad T., Fasc. EEE., No. 26. 10.f., 41. pont. 
402MNL GYMSML ML IV.502.b. 1. doboz. Moson vármegye országgyűlési követutasítása (1751) (fogalmazvány), 
10. pont.  
403MNL OL E 584. Fekete család levéltára. Fekete György iratai. Személynöki iratok. 23. csomó, 77–78. ff. Győri és 
magyaróvári kereskedők panaszlevele. H. n. 1751. április 5.  
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volumenének kb. 41–42%-át jelentette, ami a 18. század második felére 20%-ra esett vissza.404 A 

Bécsen túli hajtási tilalom egyébként elsősorban a birodalmi főváros élelemellátását szolgáló 

intézkedésnek tekinthető. Az uralkodók számára Bécs gabonával és hússal való ellátása volt az 

elsődlegesen fontos: míg a korszakban a város húsellátásának ¼-ét, ⅓-át Magyarországról 

biztosították. Moson és Pozsony vármegye gabonát exportált Bécs és Alsó-Ausztria piacaira. A 

vitathatatlan bécsi kereslet mellett megállapítható, hogy a többi örökös tartomány saját termelőit 

kívánta előnyben részesíteni az amúgy olcsóbb magyar árukkal szemben megemelt 

vámtarifáival.405 André Trou velencei követ jelentésében is utal arra, hogy a magyar rendeknek 

1741-ben tett ígéretet a királynő a Bécs felé vezető úton kivetett magas vámok csökkentéséről – 

az osztrák tartományok termelőinek érdekei miatt – tíz éven keresztül sem teljesítette.406 A 

forrásokban tapasztalt erőteljes osztrák érdekérvényesítés némileg ellentmond a kérdésről szóló 

összefoglalóknak. A szakirodalom Eckhart nyomán hajlamos volt visszavetíteni a dualizmus 

korának viszonyait a 18. század közepére, amikor azt állította, hogy az örökös tartományok 

iparilag fejlett területek voltak, és Magyarország agrártermékeire nagyarányú keresletet 

mutattak.407 A manufaktúraipar fejlődése itt még gyermekcipőben járt – kivétel talán Alsó-

Ausztriát és Csehország-Morvaországot, illetve a kicsiny Osztrák-Sziléziát –, ezek a területek 

ekkor még, mint a kora újkorban általában önellátóak voltak.408 

A sérelmek között előkelő helyet foglalnak el a borkivitellel kapcsolatos panaszok. Ezeknek 

a követeléseknek a hátterében az 1745 óta porosz kézen lévő Szilézia irányába történő magyar 

borexportra kivetett magas (ausztriai) vámok elleni tiltakozás állt. Emiatt a kivitel legnagyobb 

részét szolgáltató borvidékek, nevezetesen a pozsonyi (Modor, Bazin, Szentgyörgy) és a soproni 

(Sopron, Ruszt) hagyományosan erre a piacra termelő városainak bortermelői szenvedték el a 

legnagyobb kárt.409 Ennek magyarázata a fentieken túl, hogy az osztrák tartományok maguk is 

jelentős bortermelők voltak, ezért nem engedhették be versenytársaikat saját piacukra.410 Sőt, az 

osztrák borok nagyarányú magyarországi behozataláról is vallanak a források.411 Így Modor, 

Szentgyörgy és Bazin városok követei az alsótábla július 1-jei ülésén már azért tettek panaszt, 

                                                           
404N. KISS 1979. 85., 109–110.  
405BELITZKY 1932. 46., 64–66.  
406BÉRENGER–KECSKEMÉTI 2008. 171.  
407KOSÁRY 1990. 76–77.  
408Az osztrák örökös tartományok korabeli gazdasági fejlődésére: HECKENAST 1991. 6. és HECKENAST 1973. 202. 
Bővebben az osztrák gyáripar fejlődéséről közöl forrásokat és ad bevezetőt Gustav Otruba forráskiadványa: 
OTRUBA 1981. különösen: 30., 47.  
409TAKÁTS 1903a. 373–374. és TAKÁTS 1903b. 476–480.  
410TAKÁTS 1903a. 373. és ECKHART 1922. 204. A szakirodalom már a 17. századra is kimutatta az osztrák borok 
nyugat-magyarországi jelenlétét, amivel összefüggésben állt a soproni és szentgyörgyi borok iránti kivitel 
visszaesése: KOMORÓCZY 1944. 14–15.  
411TAKÁTS 1903a. 373–374. Takáts Sándor közlése szerint Mária Terézia alatt évenként már kétszer-háromszor 
annyi osztrák bor jött be Magyarországra, mint amennyi magyar az örökös tartományokba.  
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hogy az osztrák és a morvaországi borok Magyarországra való behozatala miatt saját boraikat 

eladni nem tudják, így az állami adóterhet is alig tudják fizetni. Az osztrák, illetve morva borokat 

importáló hazai földesurak saját szabadságjogaik sérelmének veszik – folytatják a naplók –, ha a 

külföldi borbehozatalt megtiltanák, ezért a városi követek csak arra kérték a diétát, hogy tegye 

szabaddá a magyar borok kivitelét.412 

A borkereskedelem problémájával sokat foglalkozott Zemplén vármegye követutasítása is. 

A neves tokaji aszú hírnevének megvédése érdekében követelte zsidó és görög „imposztorok”, 

vagyis azon kereskedők borainak elkobzását, akik földbirtokkal helyben nem rendelkeznek, 

mivel ezek más régiókból (Gyöngyös, Eger, Miskolc környékéről) hozott gyengébb minőségű 

borokkal vegyítik a tokajit, és olcsóbb áron adják el hegyaljai néven.413 Mindezzel – vonták le a 

következtetést – csak kárt okoznak a helyi birtokos nemeseknek.414 Tudnivaló ugyanis, hogy a 

zempléni birtokos nemesség (pl. Okolicsányi, Palásthy, Szentiványi, Szirmay, Sztáray családok 

stb.) maga is bekapcsolódott a borkereskedelembe.415 Tokaj-Hegyalján megérte a szőlővel 

foglalkozni, mert az ebből származó haszon a ráfordítások három-négyszeresét, szélsőséges 

esetben nyolc-tízszeresét is visszahozhatta.416 Nem lehetett ez máshogy Felső-Magyarország 

többi megyéjében sem. Zemplénben a század végén átlagban a nemesi jövedelmek kb. 15%-a 

származott a szőlő- és bortermelésből, sőt – a Tokaj-Hegyaljához tartozó településeken – ez akár 

a bevételek felét is elérte (ebbe még nem számítva bele a kb. 20%-nyi bormérésből és 

kocsmáltatásból származó vagyont).417 A vetélytársnak is tekintett görögök ellen nem először 

próbált fellépni Zemplén vármegye felsőbb fórumokon.418 Hasonlóan a felső-magyarországi 

nemesség borkereskedelemben való érdekeltségét jelzi Szabolcs vármegye 1751. évi 

követutasításának egyik pontja, amely nemcsak, hogy kizárta volna a görögöket a 

borkereskedelemből, hanem egyedül a nemesség számára privilegizálta volna ezt az értékesítési 

                                                           
412OSZK Ktt. Fol. Lat. 623. Diarium diaetale cum actis universis… 180. p. A tárgyalások kicsit részletesebb 
elbeszélése: OK 700.470. 89.  
413MNL BAZML SFL IV.2001.a. 42. kötet. Varannó, 1751. február 11. 21. pont. A borhamisításról: FEYÉR 1981. 
208–209. A hazai görögnek nevezett kereskedők magyar borkivitelben vállalt szerepét bemutatja: BÚR 1978. 281–
313. 
414Itt ugyan nem hivatkoznak rá, de az 1741. évi 29. törvénycikk végrehajtatásáról lett volna szó, vagyis a 
borhamisítók borainak elkobzásáról: ECKHART 1918. 360–361.  
415Sajnos a század közepének zempléni birtokviszonyaira vonatkozóan levéltári kutatást nem folytathattam, viszont 
a fellelt adatok kirajzolhatnak bizonyos hosszú távon is érvényes jellegzetességeket: FEYÉR 1981. 205. A 
szakirodalom is említi, hogy 1741-ben a Hegyalja egyik legjobb termést hozó helyéről a Szirmay-uradalom Bécsbe 
exportál bort 5400 forint értékben: FEYÉR 1981. 213. H. Balázs Éva Berzeviczy-monográfiájában utal egy 1775 
körül szerveződő felső-magyarországi nemesi családokból álló borkereskedelmi társaság tervére, amelyben a 
Zemplén megyében is birtokos Okolicsányi és Szirmay família tagjai is részt vettek: H. BALÁZS 1967. 36.  
416OROSZ 1999. 177–181. 
417BARTA 1997. 185., 188.  
418KOMORÓCZY 1944. 151. 
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formát.419 Figyelemreméltó, hogy Zemplén vármegye 1751. évi diétára küldött két követe 

(Okolicsányi János, Szirmay Ádám) is a fentebb említett borkereskedelemben is érintett 

famíliákba tartozott, így talán személyes-családi érdekeltség is megbújhat a követutasítás 

követelései között.420 Hasonlóképpen panaszkodtak utasításuk 21. pontjában a zempléni rendek a 

„moszkvaiak”, tehát az orosz cári udvar borszükségletét kielégítő tokaji Orosz Borvásárló 

Bizottság működése miatt.421 Az eredetileg 1733-ban alapított, orosz katonatisztek által irányított 

kolónia nemcsak a még tőkén lévő, de a későbbiekben a legjobb minőségű bort adó szőlőt 

vásárolta föl a szorult helyzetben lévő gazdáktól, hanem törvénybe ütköző módon szőlőföldeket 

is vett bérbe vagy zálogba a helyi birtokosoktól. Sőt, házakat, pincéket is zálogolt a tokaji 

kincstári uradalom területén.422 Továbbiakban panaszkodtak a zempléniek, hogy a lengyelországi 

kereskedőket – akik a tokaji bor legnagyobb vásárlói voltak – a tokaji aszú kivitelekor túl magas 

vámtételekkel terhelik meg, amit ezután csökkenteni kell. Ez a passzus arra az ellentétre utal 

vissza, ami a birtokos nemesség és a kincstár érdekei között feszült. Egyfelől a magyar 

birtokosok nem szívesen kereskedtek maguk, hanem sokkal inkább várták el, hogy a kereskedő 

házhoz jöjjön az árujukért. Másfelől tükrözte a kincstári uradalom érdekeit is, amely a külföldi 

faktoroktól a kincstár számára befolyó vámjövedelem növelésében volt érdekelt.423 

Az országos sérelmek és kívánalmak között szerepelt – az 1715. évi 117. évi törvénycikk 

végrehajtásaként – a magyar mezőgazdasági termények Buccari és Trieszt kikötőjén keresztül 

Észak-Itáliába, főként Velence felé való kivitelének szorgalmazása.424 III. Károly óta 

foglalkoztatta a kormányzatot a magyar agrártermékek tengeren keresztül való exportjának 

gondolata, de ez objektív okokból ekkor még nem sok sikert hozott.425 Ebbe a régióba 

szárazföldön keresztül a 16. század óta hagyományosan jelentős számú szarvasmarhát exportált 

Magyarország, azonban 1747-ben egy Milesi nevű itáliai kereskedő monopóliumot kapott 

Velence felé irányuló marhakereskedelemre. Közben a marhahajtási útvonalnak számító 

Stájerország és Karintia megemelte vámtételeit, aminek következtében a magyar marha itt 

eladhatatlanná vált. A velenceiek ezután jóval olcsóbban az Oszmán Birodalom területéről, 

                                                           
419Szabolcs vármegye követutasításának kivonatát közli: MNL BAZML SFL IV.2001.a. Zemplén vármegye nemesi 
közgyűlésének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 42. kötet. 203. 
420Szirmay Ádám borkereskedelmi tevékenységére: MNL OL P 1842. (1. cs.) 2. tétel. Szirmay család levéltára. 
Családtagok iratai. Szirmay I. Ádám tolcsvai és erdőbényei birtokaira vonatkozó iratok. Fasc. V., No. 36. 146–149. 
f. A majorsági borok kereskedelméből származó borok kereskedelméből származó jövedelmek (1758).  
421MNL BAZML IV.2001.a. 42. kötet. Varannó, 1751. február 11. 140–162. p., (21. pont). 
422A bizottság öt szőlőföldet, egy parlagföldet, három házat (pincével) vett zálogba Tokaj-Hegyalján. A külföldiek 
magyarországi birtokszerzését már az Aranybulla tiltotta, majd ezt az 1660. évi 30. törvénycikk is megismételte. A 
bizottság működésére: TARDY 1963. 110., 113–115. és V. MOLNÁR 1997. 3–4. sz., 568–578., különösen 577. A 
termés előfelvásárlására: FEYÉR 1981. 205.  
423KOMORÓCZY 1944. 46–47. 
424MNL OL A 95. 13. doboz, 10. tétel, 125–127. p. (7. pont). 
425A tengeri kereskedelmi próbálkozásokra utal: FOURNIER 1887. 354–355.  
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Albániából és Boszniából szerezték be hússzükségletüket. A rendek kérték az uralkodót, hogy 

lépjen közbe a Velencei Köztársaságnál a régi kereskedelmi kapcsolatok felélesztése érdekében, 

illetve a velenceieknek a törökökkel kötött szerződése miatt. Panaszukban a kincstár érdekeire 

hivatkoztak, hogy érdekeltté tegyék a kormányzatot a régi szisztéma megjavításában: 

Magyarországra a legutóbbi időkig a jószágkereskedelemből 600 000 forint folyt be évente, 

amiből 30 000 forint vámként a kincstárat gazdagította. Most a fenti változtatások miatt ez már 

nem folyik be, panaszolták. Kérték továbbá az osztrák örökös tartományokban megemelt 

vámtételek csökkentését.426 A rendeket annál inkább elkeseríthette a kormányszervek eljárása, 

mert Simon Milesi marhakereskedelmi monopóliumát 1751 májusában újabb négy évre 

meghosszabbították.427 A rendek azt is sérelmezték, hogy az Oszmán Birodalom alattvalóiként a 

görögöknek nevezett kereskedők – kihasználva a nekik nyújtott kedvezményeket – sok ezer 

marhát hajtottak a Balkánról Magyarországra.428 

A követutasítások tanulsága szerint a dél-dunántúli megyéket érintették leginkább e fent 

vázolt gazdasági változások. Baranya vármegye például a török alattvalókkal való kereskedelmet 

követutasításában károsnak nevezte. A vármegye szerint a kereskedőik – különösen az albánok – 

sok pénzt „juttatnak a pogányok kezére”, és visznek ki a Monarchia területéről. A vármegye 

ezért kérte e kereskedelemi forma megszüntetését.429 Ehhez tudni kell, hogy az 1699. évi 

karlócai béke óta a kereskedelmi egyezmények különös vámkedvezményt nyújtottak a Porta 

alattvalóinak, amit a Habsburg-uralkodók politikai-diplomáciai okokból nem mertek 

felfüggeszteni. A török alattvalók a magyarországi állatkereskedelmet kezükhöz ragadva olcsóbb 

árakkal versenyhelyzetbe kényszerítették a helyi kereskedőket – erre reagáltak Baranya megye 

rendjei.430 Hozzá hasonlóan a szomszédos Somogy vármegye instrukciójában sürgette a török 

alattvalók sertéskereskedelmének visszaszorítását.431 

                                                           
426MNL OL A 95. 13. doboz, 10. tétel, 125–127. (7. pont). 
427 ÖStA FHKA, Neue Hofkammer, Bankal Akten, Altes Bankale, Kt. 290. No. 10. 1751. május. Wien, 1751. május 
5. A Miniszteriális Banco Deputáció szerződése Simon Milesivel. 
428HORVÁTH 1841. 184–185.  
429MNL BAML IV.1.e. 1. doboz. 2. tétel. Követutasítások, követjelentések. Baranya vármegye 1751. évi 
követutasítása. Pécs, 1751. március 2., 11. és 14. pont (140–141. p.)  
430ECKHART 1918. 357–358., 369–370.; BÚR 1978. 286. 
431MELHÁRD 1906. 29–30. A régió sajátos gazdasági-társadalmi viszonyainak ismeretében ez a probléma tovább 
árnyalható. A dél-dunántúli régióban a 18. század elején-közepén a makkoltató disznótartásba és értékesítésbe az 
uradalmak (pl. Festetics, Czindery családok) mellett a módos parasztság is bekapcsolódott. Nemcsak konkurenciát 
jelentett számukra a görögnek nevezett kereskedőréteg jelenléte, hanem a Balkán felől nyugat-északnyugat felé 
haladó kondák a termést is veszélyeztették a térségen való áthajtás során. A sertéskereskedelem útvonala a Dráva 
mentén húzódott végig Baranya és Somogy megyéken keresztül: Mohács–Nagyharsány–Siklós–Vajszló–Sellye–
Darány–Babócsa–Kanizsa-vonalon haladt Stájerország felé. Somogy legfőbb sertéstenyésztő körzetei egyébként a 
Zselicben és a Dráva menti községek erdeiben voltak. ERRŐL: GŐZSY 2005. 12–14.; KISS 1993. 137–138.; SZILI 

1988. 142–143. 
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A királynő június 6-i válaszában kérte először a királyi előterjesztések, ezek közül is a 

legfontosabbnak, a contributio ügyének tárgyalását a diétától, cserében kilátásba helyezte a 

sérelmek orvoslását. Kiemelte ezek közül a hadi regulamentum újraszabályozásának, a 

harmincadvámok, illetve Trieszten és Buccarin keresztül bonyolítandó kereskedelemnek az 

ügyét, amelyekről azonban kikötötte, hogy mivel ezek az örökös tartományok alattvalóit is 

érintik, ezért az országgyűlésnek ezekről az „udvari kormányszervekkel” kell tárgyalni.432 Az 

uralkodó a rendi feliratra azonban tételes választ ekkor még nem adott. Június 27-én még egy, az 

adómegszavazást sürgető, és az országgyűlés mielőbbi befejezését kilátásba helyező leiratot 

küldött a diétának.433 A rendeknek szóló részletes válaszára július 24-ig kellett várni, aminek 

létrejöttében fontos szerep jutott az uralkodó bizalmasának, Johann Christoph von Bartenstein 

bárónak.  

 

5.3 Johann Christoph von Bartenstein báró kereskedelemügyi elképzelései434 

 

Mária Teréziának az 1751. évi diétához való viszonyulásában, illetve az uralkodói leiratok 

tartalmának megfogalmazásában jelentős szerep jutott Bartenstein bárónak, a Titkos Konferencia 

titkárának. Szerepe az eddigi országgyűlés-történeti szakirodalomban nem ismert, noha számos, 

az uralkodóhoz írott levele maradt fenn ebből az időszakból, amelyben a rendi sérelmek kapcsán 

számos kereskedelmi tárgyú javaslatot fogalmazott meg.435 Az osztrák szakirodalom is említi, 

hogy Mária Terézia számos alkalommal kérte ki tanácsát kereskedelmi kérdésekben.436 

Bartenstein először június 12-i levelében reflektált a rendek kereskedelmi tárgyú sérelmeire. 

Ebben azt tanácsolta a királynőnek, hogy az országgyűlés irányában egyrészt mutassa ki anyai 

gondoskodását a Magyar Királyság ügyei iránt, másrészt lépjen föl a rendek méltánytalan 

követelésével szemben.437 Kérte a királynőt, hogy információit jutassa el a Magyar Udvari 

                                                           
432MNL OL N 54. 1. csomó, Lad T., Fasc. CCC., No. 4. 13–14. f. Pozsony, 1751. június 6. 
433MNL OL N 54. 1. csomó, Lad T., Fasc. CCC., No. 5. Pozsony, 1751. június 27.  
434Johann Christoph von Bartenstein (1689–1767) straßburgi protestáns polgári családból származott. Straßburgi 
jogi tanulmányok után beutazta Európát, többek között járt Párizsban, Bécsben. 1715-ben magántisztviselőként 
Bécsbe telepedett, majd egy évvel később katolizált, hogy állami szolgálatba léphessen. 1727-ben a Titkos 
Konferencia titkára lett, amely hivatalában mindkét uralkodó bizalmasaként 1753-ig maradt, majd a Directorium 
alelnökévé emelkedett. Közben 1727-ben birodalmi, 1744-ben osztrák báróságot kapott. 1751-től a trónörökös, 
József főherceg nevelője is volt. Életpályára: ARNETH 1871a. 6.; MACARTNEY 1969. 24–25.; PEPER–WALLING 2009. 
177., 180–183. 
435A leveleket kötete függelékeként, de feldolgozatlanul, néhány lábjegyzetnyi kommentárral kiadta: HORNIG 1903. 
160–180. I–VIII. levél.  
436KLINGENSTEIN 1994. 194., BEER 1893. 281. 
437ÖStA HHStA, Staatskanzlei, Vorträge, Kt. 66., 1751. VI. Konferenzprotokolle und Referate. 67.f.  Bartenstein 
levele Mária Teréziához. Pozsony, 1751. június 12. 



  

87 
 

Kancelláriához. Úgy értékelte, hogy Magyarországra a marhák és más termények eladása révén 

az örökös tartományokból nagy vagyonok áramlottak, de a tartományok az osztrák örökösödési 

háború miatt anyagilag kimerültek, így ez a „benefícium”, vagyis a kedvező vámtételekkel való 

kereskedelem Magyarország számára egy időre megszűnt. Bartenstein a magyar törvényeket 

idézte érveléséhez, nevezetesen azt a kitételt, miszerint „Őfelsége többi örökös tartományai 

sérelme és elnyomása nélkül” hasznos lesz szem előtt tartani a kereskedelem szabályozásakor. 

Noha a magyar rendek a megszokott kereskedelmi szabályzatok szerinti fejlesztést kívánják, de a 

külföldieket kényszeríteni nem, hanem csak csalogatni lehet az országgal való kereskedelemre. 

Mindezért az uralkodó részéről amúgy is erősen támogatott trieszti kereskedelmi társaságot is fel 

kell virágoztatni, aminek nagy szerepe lehet a magyar agrártermékek kivitelének 

elősegítésében.438 

Bartenstein indítványa szerint a nagyon magas útvámokat, úgymint a kiviteli- és transito 

vámokat (harmincadvám) csökkenteni kell, amit Őfelsége már el is rendelt. A dunai borkivitelt 

akadályozó vámok mérséklése érdekében a bajor udvarral már hasonlóképpen zajlottak 

tárgyalások. Megállapítja, hogy alig ütközik akadályokba a marhahajtás a Velencei 

Köztársaságba, illetve a délnémet városokba, többek között Augsburgba és Nürnbergbe. 

Egyszóval a rendeket meg kell győzni, hogy a királynő szívén viseli a kereskedők közötti 

egyenlőség elvét, vagyis, hogy nem tesz különbséget a magyarországi és osztrák örökös 

tartományokból érkező kereskedők között. Őfelsége ezért még a diéta alatt tárgyalni fog a 

követekkel, nehogy az ügy a diéta végére halasztódjon, és az az országnak helyrehozhatatlan kárt 

okozzon. Bartenstein ezután kifejezte kívánságát, hogy néhány összehívott követ előtt ismertetni 

kell a fogalmazványt, és véleményt kell kérni tőlük a tervezetről. A magyarországi katonaság 

igényeit kielégítő hazai szövetek gyártása tárgyában azonban Rudolf Chotek grófot439 kell 

megkérdezni, vajon milyen mértékben lehet ezügyben a magyaroknak engedményt tenni. 

Összevetve a Bartenstein levelében foglalt javaslatokat a királynő július 24-i leiratával, 

megállapítható, hogy abba tanácsadója gondolatait, némely ponton annak megfogalmazásait 

vette át.440 

                                                           
438Mária Terézia tengeri kereskedelmi ígéretei nem voltak légből kapottak. Már 1750-ben levantei kereskedelmi 
társaság alakult Triesztben, amelyben holland és angol tőkések a magyar gabona, bor, méz, fa, viasz és osztrák 
posztó tengeren keresztül való kivitelére szerződtek. A vállalkozásban a királynő férje, Lotharingiai Ferenc császár 
is jegyzett részvényeket. Erre: FOURNIER 1887. 354–355., KOMORÓCZY 1944. 179–180.   
439Rudolf von Chotek gróf (1707–1771), a cseh helytartótanács referense, majd a Habsburg Monarchia 
kereskedelem- és gazdaságpolitikájának összehangolásáért felelős Universal-Kommerz-Directorium elnöke 1749-től 
és az ugyanakkor alakult adriai-tengeri kereskedelem fejlesztéséért felelős Hofkommission für Triest elnöke. 1761-
től főkancellár. Életrajzi adatait hozza és jellemzi: BEER 1893. 238–239., WALTER 1968. 88. 
440HORNIG, 1903. 167–169.; ÖStA HHStA, Staatskanzlei, Vorträge, Kt. 66., 1751. VII. Konferenzprotokolle und 
Referate. 67–68.ff. Bartenstein levele Mária Teréziához. Pozsony, 1751. július 21. 
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Bartenstein ezentúl július 21-i, az országgyűlés alatt íródott levelében értekezik a 

magyarországi kereskedelem fontosságáról, ugyanakkor több általános, a magyar politikai-

társadalmi rendszer elmaradottságát bíráló megjegyzést is tett. Úgy ítéli meg, hogy a 

hagyományos rendi-ellenzéki gondolkodás az országra nézve káros, ezért – noha az ország 

alkotmányos berendezkedését alapvetően fenntartandónak gondolja – szükséges az örökös 

tartományokkal való szorosabb és kölcsönösebb kapcsolat kiépítése. Ennek fő eszközét a 

kereskedelemben látja, amely nemcsak a nemesség, hanem az alattvalók számára is 

kézzelfogható haszonnal járhat. Magyarország olcsó terményeivel hasznára lehet a 

Monarchiának, mivel az örökös tartományok és a magyar területek kölcsönösen kiegészítik 

egymást gazdaságilag.441 Ezért különösen fontos a külkereskedelem fejlesztése Magyarország 

számára. Véleménye szerint minél több magyarnak kellene külföldön megfordulnia, az ottani 

viszonyokat megismernie, mivel ez annál nagyobb hasznára válhat az országnak. Viszont 

végtelenül károsak a csak Magyarországot ismerő és az azon kívüli világról semmit nem tudó – 

tegyük hozzá – maradi nemesek, akik – saját anyagi-hatalmi eszközeik által – hazájukban a 

nemzet (natio) tagjai között megkedveltetve magukat, hasznosnak hiszik magukat. Bartenstein 

levelében még néhány ponton – a felvilágosodás jegyében – minősíti a rendek magatartását. Így 

például a hadiadó emelése ellen az adófizető nép nyomorult állapotára hivatkozó, de 

visszaélésnek minősített kiváltságaihoz ragaszkodó magyar rendekről írt.442 Szerinte azzal 

lehetne a „lázító beszédek” elhangzását megakadályozni, hogyha az udvar támogatja a magyar 

kereskedelmi termények exportját az osztrák örökös tartományok felé, és ezekre alacsony 

vámokat szab ki.443 

Összességében Bartenstein javaslatai Magyarországgal szemben sokkal kevésbé voltak 

ellenségesek, mint Wenzel Kaunitz von Rietberg herceg államkancellár tíz évvel később, 1761-

ben papírra vetett gondolatai. Míg Bartenstein a gazdasági kapcsolatok kölcsönös fejlesztésében 

látta a dinasztia, az osztrák birodalomfél, illetve a magyar rendi politikai elit közötti megegyezés 

zálogát, addig Kaunitz – talán okulva az 1751. évi diéta kedvezőtlen tapasztalataiból is – már 

Magyarországgal szemben politikai téren diszkriminációt javasolt. Nem térve ki vótuma minden 

                                                           
441A birodalom gazdasági egységét később, 1762-ben kelt, a császárnéhez címzett emlékiratában is hangsúlyozta, 
nevezetesen azt a kameralista tételt, hogy a Habsburg Monarchia önellátó is tudna maradni. Magyarország felesleges 
agrártermékeit pedig a tengeri kereskedelem segítségével, Fiume és Trieszt kikötőin keresztül lehetne piacra vinni: 
ARNETH 1871. 209.   
442HORNIG 1903. 173–175.  
443Ez már a datálatlan iratok között maradt fenn: ÖStA HHStA, Staatskanzlei, Vorträge, Kt. 67., 1751. s.d. 
Konferenzprotokolle und Referate. 73–74.ff. 
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egyes pontjára, elég csak arra utalnunk, hogy ellenezte a diéta ismételt egybehívását, és egy 

fokozatos, lassú, de a rendi intézményrendszert megkerülő reformfolyamatot körvonalazott.444 

 

5.4 Az uralkodó július 24-i és augusztus 22-i leirata 

 

A királynő az országgyűlésnek július 24-én küldött válaszleiratában megígérte a 

külkereskedelmi sérelmek egy részének orvoslását azzal a kitétellel, hogy azok, úgymint a 

harmincadok refomja vagy a tengeri kereskedelem fejlesztése az örökös tartományok sérelmére 

lehetnek, ezért a bécsi udvari kormányszervek véleményét is kell kérnie a döntés előtt. A leirat 

fölhozza, hogy Magyarországra az utóbbi években a – hadikonjunktúra miatt – agrártermékekből 

jelentős készpénz folyt be, de mostanra ez a helyzet megszűnt.445 Mária Terézia beismerte 

ugyan, hogy az 1741. évi 27. törvénycikket (vagyis a vámreformot) a háborús helyzet miatt nem 

hajtották végre, de ugyanekkor ígéretet tett arra, hogy a Helytartótanács ki fog dolgozni egy 

tervezetet a magyar kereskedelem fellendítésére, amiről az a diéta végének közeledtével a 

királynőnek fog majd jelentést tenni.446 A továbbiakban a királynő leirata – Bartenstein június 

12-i javaslatából sokszor szó szerint átvéve – azokról a rendelkezésekről szól, amiket már 

meghozott a kereskedelem fejlesztése érdekében (a trieszti kereskedelmi társaság fejlesztése, a 

kiviteli- és transitovámok csökkentése, a magyar agrárkivitel biztosítása diplomáciai úton 

Bajorország, a délnémet városok és a Velencei Köztársaság felé).447 Külön megígéri a királynő, 

hogy a török alattvaló „rácok, görögök és örmények” magyarországi állatbehozatalának ügyében 

tárgyalni fog a török Portával, ez azonban diplomáciai okokból ekkor nem valósult meg.448 

Emiatt a tokaji bort hamisító főként görög és örmény kereskedők ellen a királynő nem kívánt 

komolyabban föllépni – hasonlóan félt a török Portával kötött béke megbomlásától –, ezért a 

kihágások kivizsgálását és megszüntetését visszautalta a vármegyei és városi tisztikarok 

hatáskörébe. Végül a magyarországi katonaság ruházatának hazai előállítását szorgalmazó rendi 

                                                           
444H. BALÁZS 1989. 868–870.  
445Ugyanerről tudósít Trou velencei követ is, amit Jean Bérenger így interpretált: a királyi leiratok azt állítják, hogy 
„sok gazdagság áramlott be a Magyar Királyságba az osztrák örökösödési háború folyamán, amelynek során a 
magyarok jelentős vagyonokat és gazdagságot halmoztak fel”. Erre: BÉRENGER–KECSKEMÉTI 2008. 171.  
446MNL OL N 54. 1. csomó, Lad T., Fasc. CCC., No.7. Pozsony, 1751. július 24. 16–20. f.  
447A megtörtént intézkedésekről sajnos csak szórványos adatokat ismerek: 1751-ben a stájerországi és karintiai 
határnál lévő vámokat tényleg csökkentette az uralkodó: ECKHART 1922. 215.  
448Valójában a bécsi Habsburg-udvar félt attól, hogy az 1739. évi belgrádi békét a török Porta az alattvalói ellen 
kezdeményezett eljárás miatt felbontja és szövetségben az ellenséges Poroszországgal harapófogóba szorítja majd a 
Habsburg Monarchiát. Az Oszmán Birodalom területéről érkező kereskedőkkel szemben a hatóságok ezért csak 
félmegoldásokat foganatosítottak. Az ellenük sorolt panaszok azonban nem szűntek meg az 1751. évi diétával. 
Ismert például a magyarországi kereskedők panaszirata a Kereskedelmi Igazgatósághoz 1751–1752 tájáról. Erre: 
ECKHART 1918. 362–363., 364–365. 
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követelést a kormányzat visszautasította, azzal érvelve, hogy a birodalomnak közös hadserege 

van, amelynek közös a ruházata is.449 

A kereskedelemügyi sérelmek az országgyűlés végén, augusztus 21-én kerültek elő újra, 

amikor a „szabad kereskedelem” tárgyában kidolgozott sérelmek tervezetét az alsótábla a 

főrendekhez küldte át, hogy azt ismételten terjessze fel a királynőnek. Az egyik országgyűlési 

napló rámutat arra, hogy mely intézkedést tartották a sérelmek közül a legfontosabbnak a rendek. 

Ezen pontok közül csak egyet említett és emelt ki a szöveg: az előző diéta harmincadvám 

ügyével kapcsolatos határozata (1741. évi 27. törvény) végrehajtásának sürgetését.450 Egy másik 

diétai napló említi még Török (feltehetően Sándor) győri és Csuzy Gáspár veszprémi követ 

felvetését. Ők javasolták, hogy a rendek ragaszkodjanak ahhoz, hogy a Helytartótanács által a 

vámügy reformjára kiküldött bizottság jelentését a diéta is ellenőrizze.451 Mint az előzményekből 

tudjuk a vámüggyel kapcsolatos tárgyalások már régebb óta folytak Bécsben, ahol a 

Helytartótanács már tárgyalt az ebben érintett hatóságokkal. A jelentésre az országgyűlés gyors 

feloszlatása miatt és a bécsi politikusok kategorikus elzárkózása (ti. királyi felségjognak 

tekintették a vámügyet) sem kerülhetett sor.452 

Végül az augusztus 22-én elküldött 20 pontos (részben) kereskedelmi tárgyú feliratban a 

rendek számot vetettek azzal, hogy a tárgyat érintő pontokat a királynő a diéta végére hagyta, 

ezért ezekről „az idő rövidsége miatt tárgyalni és határozni nem lehet”. A fent vázolt 

körülmények miatt a rendek a királynő „anyai gondjaira” bízzák a június 3-i feliratban már 

felsorolt ügyek elintézését. Ezen túl arról panaszkodnak, hogy a megemelt vámok által 

ellehetetlenített külkereskedelem miatt terményeiket eladni nem tudják, így a hadiadó fizetésére 

is képtelenek.453 

A hadiadó mérséklésének követelése és a törvények megszerkesztésének állandó halasztása 

(mint fent láthattuk) úgy tűnik, hogy a tractatus diaetalis során jó ütőkártya volt a rendek 

kezében a kereskedelmi sérelmek orvoslásának elérésére.454 Bartenstein készítette el ezt a 

                                                           
449MNL OL N 54. 1. csomó, Lad T., Fasc. CCC., No.7. Pozsony, 1751. július 24. 16–20. f.  
450OK Diarium diaetae anni 1751. 700. 470. 133. 
451MNL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et ibidem 
tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. augusztus 21-i ülés. 
452Az udvar álláspontjára: ÖStA HHStA, Staatskanzlei, Vorträge, Kt. 67., 1751. s. d. Konferenzprotokolle und 
Referate. 73–74. ff. és ugyanott: 1751 december. Konferenzprotokolle und Referate. Wien, 1751. december 12. 
„Den letzten ungar. Landstag, in specie, der Commerzien betreffend” 81–84. ff. 
453MNL OL A 95. 1. csomó. 10. tétel. 197–199. ff. „Reflexiones statuum et ordinuum super resolutionibus regiis, ad 
20. puncta postulatorum sub 3a mensis Junii submissa, beingne impertiis.” 
454A királynő ugyanis a diéta mielőbbi befejezését várta: a diéta törvényben előírt hossza ugyanis három hónap volt. 
A jelen lévő Trou velencei követ is július végére tervezte, hogy az országgyűlés befejezi munkáját: BÉRENGER–
KECSKEMÉTI 2008. 173.  
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viszontválaszt is a rendeknek, ahogy a fennmaradt fogalmazványok is bizonyítják.455 Az 

uralkodó ez alapján a feliratra adott válaszában már augusztus 22-én megígérte a rendeknek, 

hogy a Velencei Köztársasággal és bajor udvarral tárgyalni fog a magyar áruk vámjának 

csökkentése érdekében. Megállapítja, hogy Itáliában gabonahiány van, ezért jó piaca lehet itt a 

magyar gabonának.456 Elhatározta, hogy az adriai-tengeri kereskedelem támogatása érdekében az 

exportálandó termékek vámját csökkenteni fogja. Kilátásba helyezte továbbá, hogyha az osztrák 

örökös tartományokban nem lesz húshiány, akkor a délnémet birodalmi városok irányába 

megengedi a szabad kereskedelmet. Ígéretet tett arra, hogy a bécsi mészárosoknak a 

magyarországi kereskedők felé fennálló tartozásai behajtásának ügyében tájékozódni és 

határozni fog. A korábbiakhoz képest új elem volt a leiratban, hogy az uralkodó kivonta a diéta 

hatásköréből az átfogó kereskedelmi szabályozás feladatát, és rábízta a Kereskedelmi 

Igazgatóságra, amelynek a Magyar Kamara és a Magyar Udvari Kancellária delegáltjaiból álló 

tagokkal kiegészülve kellett kidolgozni a vámrendeletet.457 Az Igazgatóság működését azonban a 

rendek által megszabott keretek korlátozták. Erre utal a szakirodalom azon közlése is, hogy 

1751-ben a magyar kormányszervek a nemesség vámmentességének fenntartása mellett érveltek 

az Igazgatóságnak küldött átiratukban. Az 1754. évi vámrendelet aztán ezeknek, az országgyűlés 

hatására elindított, de a magyar javaslatoktól már némileg elrugaszkodott munkálatoknak lett a 

végeredménye.458 

Az 1751. évi országgyűlésen is hangoztatott rendi követelések közül elsősorban a nemesi 

vámmentesség (sőt hatályának kiterjesztése) és az agrártermékek osztrák tartományok felé 

történő, kedvezőbb vámtételekkel való beszámítása épült be a vámrendelkezések közé, és hosszú 

távon is meghatározta az osztrák–magyar kereskedelem viszonyrendszerét.459 Jellemző, hogy 

kereskedelmi sérelmek a törvények közé – az előző diéta végzéseivel ellentétben – már nem 

kerültek bele, a rendek rábízták ezen ügyeket a leendő királyi szabályozásra. Ennek ellenére az 

ország kereskedelempolitikáját továbbra is a hosszú távú gazdasági szempontok mellett sok 

                                                           
455ÖStA HHStA, Staatskanzlei, Vorträge, Kt. 67., 1751. VIII. Konferenzprotokolle und Referate. 87–88. ff. 1751. 
augusztus (dátum nélkül) 
456 Valójában Velence felé – az itt tomboló pestisjárvány miatt – 1751 nyarán még karantén és vesztegzár zárta el a 
kereskedelmet. Ám a Kereskedelmi Főigazgatóság javasolta az Államkancelláriának, hogy a velencei forgalom 
kiesésének ellensúlyozására tárgyalásokat kell folytatni a pápai és nápolyi udvarral kereskedelmi koncessziók 
szerzése érdekében. Erre: ÖStA FHKA, Alter Kommerz, Kommerz Akten, Kt. 15. 1751. év, Fasc. 11. 1166–1191. 
ff. Nicolas Hamilton gróf intendáns jelentése (Trieszt, 1751. április 26.) a kereskedelemre káros, Velence által 
felállított karanténról. 
457MNL OL N 54. 1. csomó, Lad. T., Fasc. CCC., Ad No. 12. Pozsony, 1751. augusztus 22. „Benigna Resolutiones 
Caesarea Regiae ad viginti puncta postulatorum per dominos Status et Ordines Regni ulterius etiam demissi 
exhibita” (76–79. ff.). Horváth Mihály összefoglaló művében a leiratot augusztus 23-ra datálja: HORVÁTH 1878. 
305–306.  
458ECKHART 1922. 45.; KOSÁRY 1990. 78.; EMBER 1989b. 663. 
459KOMORÓCZY 1942. 51–52.  
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esetben a pillanatnyi politikai és pénzügyi (fiskális) érdekek határozták meg.460 Mint fentebb 

láttuk a birodalom politikaformáló vezetői közül többen ekkorra már felismerték, hogy 

Magyarország kereskedelmét szervesen be kell kapcsolni a Habsburg Monarchia gazdasági 

vérkeringésébe, azzal, hogy agrártermékei értékesítési lehetőségeit megkönnyítik. Így nagyobb 

teherviselésére is képes lehet majd – vélték.  

Sőt, nemcsak az osztrák, illetve a magyar elitet foglalkoztatta a probléma, hanem a 

magyarországi kereskedelemben érdekelt európai hatalmak képviselőit is. Így például (a már 

említett holland borkereskedelmi kezdeményezés mellett) a Velencei Köztársaság bécsi követei a 

városállam erős közép-európai kereskedelmi kapcsolatai miatt hagyományosan nagy figyelmet 

szenteltek a magyar ügyeknek, így a pozsonyi diétai tárgyalásoknak.461 Az akkori bécsi követ, 

Trou gróf jelen volt a pozsonyi diétán, és hosszú jelentésekben számolt be a rendek és az 

uralkodó törekvéseiről, kiemelten foglalkozott a kereskedelemügyi sérelmekkel. Az 1751. évi 

diétáról írott velencei követjelentések mutatják, hogy Trou gróf figyelemmel kísérte a diéta 

eseményeit, különösen a kereskedelmi ügyek állását. Felfigyelt többek között ennek 

fontosságára, amikor arról írt, hogy a vármegyei követek az adóemelés elfogadásáért cserébe a 

„szabadkereskedelem” elfogadásának követelésével zsarolták a kormányzatot.462 Szászország és 

Poroszország bécsi követei is felvilágosítást kértek Chotek grófnál, a Kereskedelemügyi 

Igazgatóság vezetőjénél 1751 őszén az újonnan készülő magyar vámszabályzatokról és 

vámtarifáról.463 Tudni lehet a ceremoniális iratokból, hogy Velencén kívül a Szentszék, 

Franciaország, Oroszország és Spanyolország követe is jelen volt a pozsonyi diétán, ám 

működésükről eddig közelebbi információról nem rendelkezem.464 

 

5.5 A folyószabályozások és csatornaépítések ügye az 1751. évi országgyűlésen 

 

A 18. századdal foglalkozó szerzők kiemelik, hogy a magyar rendeket mennyire kevéssé 

foglalkoztatta az ipar és kereskedelem, illetve ezzel összefüggésben a közlekedés fejlesztésének 

                                                           
460Jó példa erre az 1764–1765. évi diéta sérelmi listája, amely az előző kereskedelemügyi pontjait sok ponton 
ismétli: HORVÁTH 1841. 173–174., 176., 184–185. 
461FAZEKAS 2015. 183. 
462BÉRENGER–KECSKEMÉTI 2008. 172. Bérenger így értelmezi Trou 1751 június 26-i jelentését: „a nemesség 
valóságos zsaroláshoz folyamodott a szabadkereskedelem érdekében: „ha a magyar termékeket nem szabad 
Ausztriába exportálni, a királyság nem fizeti meg ezt az adót, amelynek összegét egyébként csökkenteni kívánja az 
alsótábla, mivel ez szerepel a 36 vármegye többségének követutasításaiban.” 
463ÖStA FHKA, Kommerz, Kommerz-Ungarn. Kt. 1502. Fasc. 22., No. 36. 335–344. ff. Rudolf Chotek gróf 
kamaraelnök votuma. (Bécs, 1751. október 27.) 
464MNL OL A 1. Magyar Kancelláriai Levéltár. Originales referadae. 1751. év. No. 60. Bécs, 1751.április 17.  A 
bécsi Főudvarmesteri Hivatal a Magyar Udvari Kancelláriához [mikrofilmen X 4384, 9975. tekercs] 14.pont. 
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az ügye.  Az országgyűlési politika szintjén megfigyelhető javaslatok az elmaradott állapotok 

javítására a század elején merültek fel komolyabban – főként az 1708–1715. évi országgyűlésen 

kiküldött systematica comissio munkájának eredményeképpen –,465 ám ezután e 

kezdeményezések a rendiség érdektelensége, és az ezeket kézbe vevő főúri kezdeményezők 

halálával lassan hamvába holtak. Regisztrálják továbbá, hogy ugyan számos törvénycikk 

született, amelyek megfogalmazták a közlekedés fejlesztésének óhaját, azonban ezek 

megvalósítására pénzhiány miatt nem került sor.466 Az 1723. évi országgyűlés 122. törvénycikke 

rendelkezett arról, hogy a Helytartótanács dolgozzon ki javaslatot a kereskedelem könnyítése 

céljából a magyarországi folyók csatornákkal való összekötéséről, és ezt az országgyűlésnek 

módosítás vagy helybenhagyás végett nyújtsa be.467 Az 1751. évi országgyűlés sérelmeinek 

tárgyalása kapcsán többször is szóba került a Tisza és mellékfolyóinak szabályozása és a kelet-

magyarországi csatornaépítések kérdése, amelynek nyomán parázs vita támadt a rendiség 

táborán belül. Az alábbiakban erre a nézeteltérés-sorozatra hívnám fel a figyelmet! 

Az északkelet-magyarországi vármegyék 1751-ben is jó pár olyan sérelemmel érkeztek a 

diétára, amelyek az itteni folyók áradásaival, az ezek által okozott károkkal és ezek negatív 

gazdasági következményeivel foglalkoztak. A diétán azonban ezek megvitatása az adóemelés 

kapcsán támasztott rendi előfeltételek részeként került sor. Június 30-án a Bereg, Ung és Szatmár 

vármegyék követei által beterjesztett kérelmet vette napirendjére az alsótábla a Tisza áradásai 

ügyében.468 (Ennek némileg ellentmond Brunswick Antal ítélőmester naplója, amely július 3-ra 

teszi három megye, Bereg, Ung és Zemplén megye Tisza áradásaival kapcsolatos panaszának 

napirendre vételét.)469 Pontosabb források híján csak következtetni tudok arra, hogy ebben nagy 

szerepe lehetett a szatmári követnek, a befolyásos Szuhányi Márton helytartótanácsosnak, aki 

Károlyi Ferenc klienseként számos információval és a gróf ügyeinek intézésével gyakran 

segítette pártfogóját.470 A Károlyi család a régió legmeghatározóbb nagybirtokosainak egyike 

volt, uradalmainak földrajzi elhelyezkedése miatt is érdekelt volt az itteni vízrendezési 

munkálatok elindításában.471 A megyék által beküldött sérelmek feltehetően csak adókönnyítést 

kértek eredetileg, mint például Szatmáré, és nem folyószabályozást és csatornaépítést, mint 

                                                           
465A systematica commissio tervezete szorgalmazta az olcsó vízi utak fejlesztését, a Duna, a Tisza és a Balaton 
szabályozását. Erre újabban: VARGA 2012. 125–126. 
466GRÜNWALD 2001. 206–207.; EMBER 1989c. 672–673.  
467Erről említést tesz Deák Ferenc alkotmányjogi vitairata Adalékok a magyar közjoghoz is: DEÁK 1865. 144. 
468OK 700.470. Diarium diaetae anni 1751. 85–86. 
469SNA Brunswick–Chotek család alsókorompai levéltára. Idősebb Brunswick Antal iratai. 107. cs. Diaeta anni 
1751. [oldalszámozás nélkül]  
470 Szuhányi kapcsolataira a Károlyi családdal újabban: NAGY 2016. 150–162. 
471A Borovszky-féle Szatmár vármegye monográfia szerint Károlyi Ferenc birtokán, Majtény és Ecsed között még 
életében csatornát ásatott, de 1758-ban korai halálával ezek a munkák is félbeszakadtak egy időre.  Erre: BEREY 

1908. 
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ahogy ez a kerületi sérelmek közé bekerült.472 A vitázók egy része afelé hajlott, hogy 

rendeltessen ki egy bizottság, amelynek feladata annak felderítése lenne, hogy melyik árvízkárt 

szenvedett vármegyén mekkora adóteher-csökkentéssel lehetne segíteni. Mások úgy vélték, hogy 

kérni kellene az uralkodót a csatornák építésére, amivel békeidőben le lehetne kötni a 

katonaságot. Minderre éppen a jezsuita rend követe, Trsztyánszky János páter felszólalása 

késztethette a rendeket, aki a kereskedelem fejlesztése és az áruszállítás-fuvarozás 

megkönnyítése végett tartotta volna hasznosnak azt, ha az egyes folyókat csatornával kötnék 

össze.473 A személynök vetett véget a vitának azzal az indítvánnyal, hogy a rendek először 

kerületenként gyűjtsék össze a sérelmeiket, majd utána terjesszék azt az alsótábla plénuma elé, és 

ezután vegyék ismét tárgyalásba a kérdést.474 

Miután mindez megtörtént, július 6-án a tiszai vármegyék sérelmeinek tárgyalása során 

került elő az a javaslat, amely a Tisza áradásainak megelőzésére a folyó kanyarulatainak 

átvágásával egyenesítette volna ki a folyómedret és segítette volna elő az árvíz gyorsabb 

levonulását. Az itteni megyék a munkálatok vezetésére a régió legnagyobb birtokosát, Károlyi 

Ferenc grófot javasolták. A rendek felvetették, hogy mivel a Felső-Tisza-vidéken lévő kamarai 

sóraktárakban található só hathatósabb kereskedelmében az uralkodó is érdekelt, ezért a projekt 

megvalósítását a kincstár támogassa anyagilag is. A dunai vármegyék ellentmondása miatt ekkor 

nem tudtak megegyezni a javaslatról. A dunaiak szerint hasonló árvízkárok az ő megyéikben is 

keletkeznek, ezért nincs szükség a kérdésben állami beavatkozásra, elegendő – az évszázados 

bevált módon – a saját erejükből építendő töltésekkel védekezni, ahogyan ezt az ország más 

részein is teszik. A tiszai megyék ezután sem adták fel, továbbra is sürgették a sérelem 

főrendekhez való továbbküldését.475 Végül erre a javaslatra az adóösszeg megszavazása után 

tértek vissza a rendek július 13-án. Ennek apropóját az adta, hogy Nógrád vármegye az 

árvízkárokról szóló sérelmét ezen a napon adta át az ítélőmesternek, amire a tiszai vármegyék 

régi sérelmük ismételt felemlegetésével válaszoltak. Állásfoglalásuk szerint az áradások által 

keletkezett károkat az adóporták újrafelosztásakor eddig nem vették figyelembe, ezért szükséges 

a tekervények átvágása és csatornák építése, amivel nemcsak a lakosság sérelmei szüntethetőek 

meg, hanem a kincstári sókereskedelem is fejlődhet. Az erről hozandó törvénybe azt is bele 

lehetne foglalni, hogy a földesurak a birtokukon átmenő csatornák építését ne akadályozhassák 

                                                           
472Szatmár vármegye sérelme ismert: MNL OL N 74. Rectificatio portarum (1751) 3. kötet. Lad Y, Lit B. 
Gravamina seu rationes per universos regni comitatus et regias civitatis… 571–580.p.  
473OK 700.470. 85–86.  
474OK 700.468. 385–386. 
475OK 700.468. 412.  
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meg.476 A Kovachich-gyűjtemény naplója szerint a hat vármegye érdekében Okolicsányi János 

zempléni követ szólalt fel.477  A vita végül azzal zárult, hogy ezt a pontot felküldték a 

főrendekhez, akik köztes álláspontra helyezkedtek ebben az ügyben. Válaszukban lehetségesnek 

tartották, hogy a hat érintett vármegyébe királyi biztost jelöljön ki a királynő a munkálatok 

irányítására és felügyeletére, ám szükségtelennek látták, hogy erről országgyűlési törvénycikk 

rendelkezzen.478 Végeredményben elismerték, hogy a döntés királyi felségjog, ebben a 

rendeknek nincsen illetékessége. 

A történeti földrajzi kutatások megállapították, hogy e vármegyék területének jelentékeny 

része még a 19. század elején is (egészen az árvízmentesítésekig) állandóan vagy időszakosan 

vízjárta területnek számított. Főként a Tisza, Szamos, Kraszna, Borsava, Ilosva, Latorca, 

Szerednye, Ung és a Bodrog áradásai jelentettek nagy kihívást az ittenieknek. A folyók mellett 

megtalálhatóak voltak a térségben az állandóan vízjárta mocsár- és lápterületek: pl. az Ecsedi-láp 

vagy a Szernye-mocsár. 1838-ban Bereg megye területének 33,48%-a, Ugocsának 29,97%-a, 

Ungnak 14,85%-a vízjárta terület volt, de Szatmár megye területének is csak egynegyed része 

volt állítólag mezőgazdaságilag művelhető terület.479 Ennek alapján elmondható, hogy e 

vármegyéknek létérdekükben állt, hogy különlegesen hátrányos helyzetüknek hangot adjanak, 

sőt a problémák lokális vagy regionális szintű orvoslása helyett azok országos megoldását 

kívánták és agitáltak emellett.480  Megfigyelhető továbbá, hogy Károlyi család regionális lobbija 

rejlett eme országgyűlési követelés mögött. Károlyi Ferenc már nem élhette meg főbiztosi 

kinevezését, mert 1758-ban elhunyt. Az Ecsedi-láp lecsapolásának irányítására már fia, Antal 

kapott főbiztosi megbízást 1774-ben, ami tizenegy éven keresztül zajlott az ő (egyébként 

névleges) vezetése alatt.481 

A fentebbi esettanulmány mutatja, hogy az országgyűlés elviekben rendelkezett 

beleszólással a hazai közlekedésfejlesztésbe, ám a gyakorlatban ebből nemcsak a pénzhiány, 

hanem a rendiség belső regionális alapú megosztottsága és egységes fellépésének teljes hiánya 

miatt ezen a téren érdemi változtatást nem tudott elérni.  

                                                           
476OK 700.468. Diarium generalis inclyti regni Hungariae. 443. 
477MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet.  Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. július 13. 
478OK 700.468. Diarium generalis inclyti regni Hungariae. 446. A hat érintett vármegye a Tisza és mellékfolyóinak 
áradásokkal sújtott vármegyéit takarta a már idézett szatmári sérelmi lista szerint: Szatmár, Ugocsa, Bereg, Ung, 
Zemplén és Szabolcs vármegye lehetett. Erre: MNL OL N 74. Rectificatio portarum (1751) 3. kötet. Lad Y, Lit B. 
Gravamina seu rationes per universos regni comitatus et regias civitatis… 579. 
479

 FRISNYÁK 2004. 179–180. és Szatmár fent idézett sérelme.  
480 Természetesen ezek a sérelmek tendenciózusan elhallgatják, hogy éppen az évről évre ismétlődő áradásoknak 
köszönhetően a folyók árterében virágzott az ártéri gazdálkodás, vagyis a fokok-erek rendszere. A hagyományos 
népi gazdálkodás tehát e hátrányokból is előnyt tudott kovácsolni. Erre: FRISNYÁK 1980. 217–224.  
481BEREY 1908. 
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5.6 Összegzés és kitekintés 

 

Összegzésképpen megállapítható, hogy az 1751. évi országgyűlésen az adóösszeg 

megajánlása körül mérgesedtek el a viták, de a magyar rendiség főként külkereskedelmi jellegű 

sérelmei is fontos elemei voltak a tractatus diaetalisnak. Az a szakirodalom által hangsúlyozott 

megállapítás, hogy a financiális kérdések először ezen a diétán kerültek előtérbe, nemcsak az 

adóvitákra, hanem a kereskedelemügyre is érvényesnek tekinthető. Az ügy fontosságára az 

emelkedő számadatok is utalnak! Az 1740-es évektől – a kereskedelmi forgalom bővüléséből 

adódóan – a harmincadvámok állandó növekedést mutattak.482 Az országgyűlés évében, 1751-

ben a Magyar Kamara jövedelmi forrásai között (a sómonopóliumon kívül) a második helyen a 

harmincadvámokból származó bevételek álltak.483 

 A magyar rendek 1751-ben kísérletet tettek az országgyűlés illetékességének 

kibővítésére, vagyis a külkereskedelem egészének szabályozására, a vámtarifák megállapítására 

és a rendi vámmentesség kiterjesztésére. Nemcsak a diéta, hanem a magyar kormányhatóságok 

(Helytartótanács, Kancellária) képviselői nyilvánítottak véleményt, amelyben érdekes módon 

többé-kevésbé kiálltak a rendi jogok fenntartása mellett. Megállapítható, hogy az 1754. évi 

vámrendelet munkálatai az 1751. évi országgyűlést megelőző tárgyalásokban és a diéta 

sérelmeiben lelik csírájukat, abba is leginkább a kiváltságosok vámmentességére vonatkozó 

eredmények mentődtek át. Így cáfolható az a tízkötetes Magyarország történetének, Ember 

Győző által jegyzett fejezetében megjelenő szakirodalmi vélemény, miszerint a 18. századi 

országgyűlés és a magyar rendek nem foglalkoztak kereskedelmi ügyekkel.484 Ezzel szemben a 

bécsi kormányzat képviselői tudatosan ekkor még nem törekedtek Magyarországot 

diszkriminatív rendelkezésekkel gazdaságilag béklyókba kötni, csak a birodalmi 

munkamegosztásban a természeti és gazdasági adottságainál őt megillető helyen próbálták 

kezelni. Vagyis hús- és gabonaneműivel és bányakincseinek beszállítójaként tekintettek rá. Ezért 

kezdeményezték a tengeri kereskedelem fejlesztését, a csatornaépítést, a szarvasmarha után járó 

vámtételek csökkentését Bécs és az osztrák tartományok felé. A Habsburg Birodalomra 

gazdasági egységként tekintettek, ellentétben a magyar állásponttal, amely az ország gazdasági 

                                                           
482NAGY 1971. 160–161.  
483TAKÁTS 1904. 316–317. Számszerűen (a működési költségek levonása nélkül) ez 555 556 forintot jelentett, 
vagyis a kamarai összjövedelem kb. 17,58%-ot tette ki. 
484EMBER 1989. 449. 
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önrendelkezésének ideáját dédelgette magában.485 Nem beszélhetünk egységes bécsi udvari 

gazdaságpolitikáról, mert egyes kormányszervek képviselői eltérően ítélték meg a kialakult 

helyzetet és a gazdasági célokat (pl. a német birodalmi kereskedelem hasznosságáról vagy az 

osztrák tartományokkal a borkereskedelem kapcsán kialakult ellentétről). A birodalom vezető 

politikusai (Bartenstein) és a gazdasági kérdésekben érdekelt külföldiek (Velence követei) már 

az országgyűlés alatt felismerték, hogy Magyarországra a birodalom két fele közötti 

munkamegosztásban külkereskedelme aktivizálásával jelentős szerep fog várni. Bartenstein a 

reformgondolatok jegyében bírálta a magyar nemesség magába zárkózó, a külföldi 

tapasztalatokat negligáló mentalitását.  

A közvetlen gazdasági érdekeltség az országgyűlési szereplők körében – a forrásbázis szórt 

és hiányos volta miatt – egyelőre nem állapítható meg, viszont közvetve, egy-egy régió, 

vármegye, város vagy családok gazdasági törekvése könnyen hozzákapcsolható volt az adott 

sérelmi pontokhoz. Míg a Dunántúl nyugati részének megyéi a bécsi tőzsérek és mészárosok, 

illetve az osztrák–magyar határon felemelt harmincadvámok miatt emeltek szót az 

országgyűlésen, addig a dél-dunántúli és dél-tiszántúli vármegyék leghangosabban a török 

alattvaló balkáni kereskedők konkurenciáját kárhoztatták. Utóbbiak – összekötve a gazdasági 

sérelmet a közjogival – követelték a belső (Temesköz, Erdély és Magyar Királyság közti) 

vámhatárok eltörlését. A felső-magyarországi nemesség személyesen is érdekelt volt a Lengyel- 

és Oroszország felé irányuló borkereskedelemben, ahogy Zemplén és Szabolcs vármegye 

példájából kiderült. A sziléziai piacukat elvesztő nyugat-magyarországi bortermelő városoknak 

meg kellett küzdeni a lajtántúli bor magyarországi importjával, amellyel szemben egyetlen 

ellensúlyozó eszköznek a hazai bor szabad kereskedelmének engedélyezését tartották.  

Felvetődik a kérdés, hogy hol helyezhetőek el a fenti sérelmek és kívánalmak a 18. század 

kereskedelemmel foglalkozó koncepciói között? Lássunk egy példát az összehasonlításhoz a 

század elejéről! Az 1715. évi országgyűlés által életre hívott ún. systematica commissio 

nagyrészt Károlyi Sándor grófhoz köthető gazdasági reformmunkálataihoz képest mind 

mélységükben, mind színvonalukban a század közepi diéta vonatkozó javaslatai messze 

elmaradnak.486 Általánosságban elmondható, hogy az ország gazdasági helyzetét mindkét 

korszakban hasonlóan ítélték meg: Magyarországon nincs ipar, pang a kereskedelem, a pénzt – a 

nemzet kárára – a felsőbb rétegek külföldön, illetve külföldi iparcikkekre költik el, továbbá 

felismerik, hogy az agrártermékek kivitelében van a gazdaság kitörési pontja. A teljesség igénye 

nélkül említem meg, hogy az 1715–1722. évi javaslatokhoz képest az 1751. évi sérelmekből (a 

                                                           
485ENDREI 1969. 53. 
486KÓNYI 1932. 170–173. 
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katonai ruházatgyártás kivételével) szinte teljesen hiányoznak az iparfejlesztésre vonatkozó 

pontok. A Károlyi Sándor-féle tervezetben még textilgyárak (posztó- és bőrgyárak) felállítását 

tervezték, a század közepén már erre országos igény nincs. A század közepén szórványosan csak 

egy-egy megye utasításában bukkannak föl újra a hazai iparfejlesztést (a manufaktúraipart) 

pártoló kezdeményezések.487 Az agrártermékek kivitelét a 18. század eleji javaslat még 

kereskedelmi társulatok szervezésében, az angliai és a hamburgi borkivitel támogatásával 

képzelte el, addig a század közepi országgyűlési feliratok figyelme ennél jóval kisebb kiterjedésű 

régióra terjed ki, bár a kereskedelmi gyakorlat – mint látható a hollandiai borkivitel tervezete 

kapcsán – továbbra sem zárja ki a merészebb ötleteket. A közlekedésfejlesztés terén nagy 

hangsúlyt kap a systematica commissiókban a vízszabályozás, a csatornaépítések (a Duna, a 

Tisza és a Balaton szabályozása), addig a század közepén csak az abban érdekelt megyék vetik 

fel a Tisza és mellékfolyóinak szabályozását. Viszont mind 1715–1722-ben, mind 1751-ben 

ugyanúgy fontosnak ítélték a rendek a nemesi vámmentesség védelmét, a görög, zsidó és örmény 

kereskedők tevékenységének korlátozását, illetve a vámrendszer reformját.488 

Noha nem alkotnak a szó komolyabb értelmében vett gazdaságpolitikai programot, de a 

magyar nemesség körében az 1790-es évektől tapasztalható erős közgazdasági érdeklődést 

mindezek a sérelmek már előlegezik. A földbirtokosok közvetlen anyagi érdekeltsége számos 

problémára hívta fel a politizáló közvélemény figyelmét, és kitágította annak látókörét. Ezek a 

problémák voltak például a vámok, a nemzetközi piacok elérhetősége, a közlekedés fejlesztése, 

illetve a külpolitikai helyzet változásának hatása a termények értékesíthetőségére.489 Egyfelől 

1751-ben a rendi privilégiumok biztosítása volt az elsődleges a kereskedelmi sérelmek 

orvoslásakor. Másfelől a III. Károly-kori bizottsági munkálatokhoz képest a kereskedelmi-

gazdasági jellegű reformkezdeményezések alacsonyabb színvonalon, ám szórványosan mégis 

jelentkeztek, búvópatakszerűen éltek tovább a század közepének országgyűlési szövegeiben. A 

problémák felvetése és regisztrálása ezekben már megtörtént, komolyabb, rendszerszerű 

megoldási javaslatok csak később, a 18. század vége felé születtek (elég legyen itt az 1790–

                                                           
487Az 1751. évi diéta idejéből ilyen utasítása a már említett nógrádi mellett Ung megyéé: MNL SZSZBML IV.1.b. 
Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési iratok. Acta politica anni 1751. 255. cs., Fasc. 52., Nr. 
37. Ung vármegye Szabolcs megyéhez átküldött utasításának kivonata (10. pont). Az 1764–1765. évi országgyűlés 
idejéből Győr és Komárom megye utasítása: MNL OL P 1921. 1. doboz. 1. tétel. Bezerédy család ménfői levéltára. 
Bezerédy Mihály hivatali működéséhez kapcsolódó iratok. Győr vármegye országgyűlési követutasítása. Győr, 
1764. május 28. 6. pont. és MNL OL P 1928. 1. doboz. 1. tétel. Bezerédy család ménfői levéltára. Vegyes irtatok 
gyűjteménye. Országgyűlési iratok. Komárom vármegye országgyűlési követutasításának kivonata (1764). 8. pont.   
488KÓNYI 1932. 170–173. A vonatkozó forrásanyag egy másolati példánya: BFL IV.1002.ff. Buda város tanácsának 
iratai. Országgyűlési iratok. 7. doboz. No. 6. Systematica politicum oeconomicum militare et juridicum. 11–39. pont. 
489GLÓSZ 2014. 34. 
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1791-es országgyűlés által kiküldött kereskedelmi bizottság munkálataira, illetve Berzeviczy 

Gergely vagy Skerlecz Miklós munkáira utalni).490 

 

6. Az adókérdés az 1751. évi diétán 

 

Az 1751. évi diéta napirendjének központi vitatémája a királynő által kért adóemelés 

kérdése lett. A 18. században kivételesen ritka, amikor az országgyűlési napló név szerint rögzít 

minden egyes felszólalást. Az adóüggyel kapcsolatos viták esetében ez az igen ritka forrástípus 

rendelkezésünkre áll. Több napló létezik, amely – itt-ott némi kihagyással – részletesen tudósít a 

június 11. – július 5. közötti három hét történéseiről, főként pedig az alsótáblai vitákról.491 

Kutatásaim során rábukkantam egy, a főrendek véleményeit a felsőtáblára küldött üzenetváltások 

kapcsán rögzítő diáriumra, amely ráadásul a diéta többi szakaszáról is jóval bővebben tudósít, 

mint az eddig ismertek.492 Rendelkezésre állt továbbá Padányi Biró Márton kivonatos formában 

kiadott, és a felsőtáblán zajló események néhány mozzanatát is megörökítő naplója.493A naplók 

alapján készült már német nyelven egy kronologikusan haladó eseménytörténeti leírás Alfred 

von Arneth tollából, legújabban pedig Papp Barbara és Szijártó István a kormánypárti–ellenzéki 

hangadókat mutatta be prozopográfiai elemzésében.494 Jelen fejezet első alfejezetében az átnézett 

naplók összevetésével igyekszem rekonstruálni a viták menetét, anélkül azonban, hogy minden 

felszólaló minden egyes megszólalását ismertetném. A másodikban az adóvitákról szóló 

kollektív pasquillusok érvrendszerének főbb motívumait vettem számba, és a résztvevők 

politikai pártállását és ennek változatását igyekeztem követni. A harmadik alfejezetben – az 

előbb leírtak alapján – a felszólalások, illetve a leiratok, feliratok és pasquillusok érvrendszerét, 

illetve retorikai jellemzőit vizsgálom. Nagyrészt néhány önkényesen kiragadott példa 

segítségével világítok rá minderre. Az adóügyi vita bemutatása kapcsán utalnom kell arra, hogy 

munkamódszerem nagyban támaszkodik a jelenkori politikatudomány, különösen a diszkurzív 

politikatudomány, és a kora újkorral kapcsolatos eszmetörténeti kutatások eddigi 

                                                           
490Az 1790-91. évi diéta által kiküldött kereskedelemügyi bizottság javaslataiban új elem volt – a korábbi sérelmi 
jellegű politikai törekvésekhez képest –, hogy már – felismerve ennek fontosságát – konkrét javaslatokat tett a hazai 
ipar fejlesztésére, a magyar gazdaság tőkeszegénységét felismerve indítványozta egy állami alapítású kereskedelmi 
pénztár felállítását. Erre: BENDA 1980. 168–169.  
491A leginformatívabb naplószöveg: OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 
492MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum [oldalszámozás nélkül] 
493HORNIG 1903. 
494ARNETH 1870. 180–220.; PAPP 2006.; SZIJÁRTÓ 2009. 93–96. A leiratok és feliratok tartalmának rövid 
ismertetése: HORVÁTH 1873. 302–305. 
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eredményeire.495 A diéta általunk használt forrásai nem politikaelméleti, hanem gyakorlati 

politikai jellegű szövegek, így elemzésem is a mindennapok politikai nyelvének feltárására 

koncentrál. A politikai cselekedetekben – igaz ez a vizsgált forrásanyag szereplőinek beszédeire 

is – sok a spontenaitás, a tapasztalati elem, a rögzült ismeret, hagyomány, érzelmi motiváció, de 

a személyes előnykeresés és az egyéni ízlés, illetve vérmérséklet sem elhanyagolható mértékben 

van jelen.496 A diskurzív politikatudományi felfogás szerint a politikai beszédek egyfajta 

rítusként működnek, amelyek nem felélesztik, hanem elaltatják a kritikai érzéseket: „a közhelyek 

és elcsépelt frázisok állandó ismételgetése egyszerűen arra szolgál, hogy kritikátlan reakciókat 

váltson ki: a politikusoknak ez az ősi szokása mentálisan megnyugtatja a hallgatóságot”.497 A 

sok ismétlés azonban szöveghelyenként egyedi mérlegelést igényel a történész részéről. Latba 

vethető, hogy e retorikai elemeket milyen politikai szituációban használta a szónok, és milyen 

hatást érhetett el vele. A naplószövegekben rögzített tettek mérlegelésénél mindezeket a 

tényezőket igyekszem majd figyelembe venni, és ezek mentén elemzésemet elvégezni. Felhívom 

a figyelmet arra, hogy Szijártó István készülő akadémiai doktori értekezésében az itt szereplő 

követek jó részéről közölt hosszabb-rövidebb életrajzot, elhelyezve őket a kor politikai tablóján 

is.498 

 

6.1 „A béke felkészülés a háborúra, a háború pedig a pénzen alapszik”499 – Az 1751. évi 

országgyűlés adóügyi vitái az országgyűlési naplók tükrében 

 

Mint a disszertáció bevezetésben is utaltam már rá, hogy az 1751. évi diéta 

politikatörténetének feldolgozása kapcsán politikai csomópontokat keresek, amelyek a diétán 

általában viták formájában nyilvánultak meg. Mindezek ellentétben állnak a diéta 

mindennapjainak eseménytelenségével, vagyis az ügyek gördülékeny megtárgyalásával. Ilyen 

csomópontok esetén a politikai cselekedetek megsűrűsödnek, és sűrítő erejük hozzájárul ahhoz, 

hogy a konkrét események kapcsán, de azon túlmutató, sőt általános érvényű összefüggések is 

feltárhatóak és a beszédekhez kapcsolhatóak legyenek.500 Szabó Márton meghatározása szerint: 

                                                           
495SZABÓ 2003., SZABÓ 2016., HASKÓ–HÜLVELY 2003. 
496SZABÓ 2016. 182. 
497EDELMAN 2004. 97. 
498SZIJÁRTÓ 2016. 
499MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 12-i ülés. Részlet a főrendek alsótáblához intézett 
küldöttségének üzenetéből. Feltehetően ezzel is a kora újkorban gyakran parafrazált cicerói gondolatot vették át, és 
tették magukévá: „pecunia nervus belli”, vagyis a háború éltető ereje a pénz. Erre: KENYERES 2016. 91. 
500SZABÓ 2016. 174–175.  
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„a vita egy társadalmi-politikai tér különböző szereplőinek egymáshoz viszonyított cselekedete”. 

Ez nem az egyet nem értéssel azonos, de végeredményét tekintve többnyire kompromisszummal 

végződött. A cselekvők (beszélők) szövegei „átnyúlnak egymásba”: reflektálnak a másik 

beszédére, idézik és újraértelmezik őket, sőt saját korábbi cselekedeteiket, beszédüket is 

magyarázzák.501 A vitázók folyamatosan érvelnek, néha hevesen, érzelemmel telítve, sőt 

feltételezhető, hogy minél hevesebben vitáznak egymással, annál jelentősebb a polémiának a 

politikai jelentősége.502 Ilyen értelemben jelentősek az adóügyi tárgyalásokról szóló bejegyzések, 

mert a naplók szerkesztői – a korábbi szokástól eltérően – név szerint rögzítették az egyes 

felszólalások tartalmát. 

 

6.1.1 A királyi leirattól az ügyrendi vitákig (május 10. – június 7.) 

 

A királynő május 10-i rendeletben taktikusan 1,2 millió forintot kért a magyar rendektől, 

pedig – az előzetes tervezetekből kitűnik – valójában csak 1 millió forint emelésre volt 

szüksége.503 A tractatus diaetalis során általánosan bevett eljárás volt, hogy az uralkodó több 

adót kért a rendektől, mint amire szüksége lett volna. Aztán a tárgyalások során engedtek a kért 

összegből, hogy lássák a tárgyalópartnerek, hogy az uralkodó hajlik a könyörgéseikre, és 

meghallgatta az ország és az adófizetők elnyomorodott állapotát ecsetelő rendek panaszait. Így a 

kívánt összeg könnyen biztosítható volt.504 Nagy jelentősége volt a Haugwitz-reformok hazai 

bevezetésétől való félelem légkörében, hogy a királynő már a leirat első felében biztosította a 

rendeket afelől, hogy előjogaikat és privilégiumakat a kért adóemelés ellenére is biztosítani 

fogja. Céljai elérése érdekében a rendek érzelmeire is apellált, a nemesi nemzeti múltszemlélet 

fontos kulcsfogalmait emlegetve. Hivatkozott a nemzet múltbeli katonai érdemeire, amelyet a 

királynő személye, az ausztriai ház és a Monarchia védelmében nyújtottak. Utalt az 1741. évi 

országgyűlésen megajánlott nemesi felkelésre és a szállóigévé vált „vitam et sanguinem” 

jelenetre, amikor is „egy lélekkel, a köz javáért, életükkel, vérükkel és javaikkal áldoztak, 

legszentebb Őfelsége legnagyobb és minden módon történő megelégedésére” cselekedtek. A 

magyar nemzet dicsősége így egész Európában ismertté vált.505 A leirat azonban nem hozta meg 

kellő politikai hatást: a magyar közállapotokat jól ismerő Grassalkovich Antal kamaraelnök 

                                                           
501SZABÓ 2016. 82–83.  
502SZABÓ 2016. 459–460. 
503MNL OL N 54. Lad T., Fasc. CCC, No. 1. Pozsony, 1751. május 10. 
504Ezt az eljárást alkalmazta a század elején a Habsburg-udvar az erdélyi diétákon is: MÁLYUSZ 2002. 187. 
505MNL OL N 54. Lad T., Fasc. CCC, No. 1. Pozsony, 1751. május 10. 
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szerint a rendek az egymillió forintos adóemelést sem fogják megajánlani.506 A leirat az 

adóemelés miatt a vármegyékben félelmet keltett. Szabolcs vármegye követei május 11-i 

levelükben a következőképpen panaszkodtak küldőiknek írt levelükben: „mivel accedál az 

ország, még ugyan nem tudhattjuk, de erőnk felett mostis meg lévén az Nemes Vármegyénk 

terhelve, méltóztassék minden úttja, s módgyairánt kegyes Instrukcióját adni, hogy Pusztulni 

kezdett Vármegyénk utolsó pusztulásra ne jusson. Semmi módot mi el nem mulatunk annak 

elhárítására. Mellyben is szüntelen, és szorgalmatossan fáradozunk a Mágnásoknál, és a 

Circularis Deputatiokban.”507 

A királynő hiába kívánta a rendektől, hogy az adó kérdését minden más diétai tárgy előtt 

vegyék napirendre, ám a rendek szokás szerint sérelmeik tárgyalásába kezdtek.508 Ez alkalmat 

engedett számukra az újabb és újabb ígéretek kiharcolására, és az adó megszavazásának 

feltételekhez kötésére. Május 14-én Csuzy Gáspár veszprémi és (a később kormánypárti 

felszólalásai miatt hírhedtté vált) Prónay Gábor pesti követ együtt kérték, hogy először az előző 

diéták végre nem hajtott törvényeit és orvoslást nem nyert sérelmeit szedjék össze, és terjesszék 

fel a királynőnek határozathozatal céljából. Csuzy úgy vélte, hogy az adó ügye elválaszthatatlan 

a sérelmek tárgyalásától, mivel számos vármegye van, amely számára már így elviselhetetlenek 

az anyagi terhek, ezért sorsukon könnyíteni kell. A személynök közvetítő indítványát, amely az 

adóemelés minél gyorsabb és kedvezőbb feltételekkel történő letárgyalására irányult, hogy a 

sérelmek összegyűjtését és a királynőnek adandó válaszra egyaránt rendeljenek ki bizottságot, a 

rendek Vas megye követe, Adelffy Antal indítványára elutasították, és a sérelmek kerületenkénti 

összeszedését határozták el.509 Ezekben a hetekben a feszültség burkoltan, de észrevehetően nőtt 

az udvar és a rendek között. Így írt Festetics Pál apjához, Kristófhoz címzett május 24-i 

levelében: „egyébiránt pedig itten úgy vagyunk, mintha mindnyájunknak az orra vére folyna. 

Míg in privato is félve szólanak, in publico pedig eddig még senki sem az egyik Prónay Gáboron 

[kívül]. Csuzy is szólott. Szokása szerint gorombául kezdette, de mindjárt az másik sessióban az 

torkát fájlalta, hogy ő nem szólhat, az mikor kértük, hogy propositiot tegyen”.510 Az egyes 

                                                           
506A levelet idézi: HORVÁTH 1873. 302. 
507MNL SZSZBML IV.A.1.b. Szabolcs megye nemesi közgyűlésének iratai (Acta politica) 255. csomó. Fasc. 52., 
Act. No. 93. Pozsony, 1751. május 11. 
508SZIJÁRTÓ 2005. 56–71. A tractatus diaetalis folyamatában a rendek egyik legnagyobb fegyvere volt a sérelmek 
elővételével való fenyegetés. Valójában visszaélésnek volt tekinthető az gyakorlat, hogy a sérelmeket minden diétai 
tárgy előtt először kell tárgyalni, és csak ezután lehet a királyi előterjesztések megvitatásához fogni. 
509OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae anni 1751. 17–18.; MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. 
Acta diaetalia I. 20. kötet. [oldalszám nélkül] 1751. május 14-i ülés; MNL OL N 114. Kovachich Márton György 
gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et ibidem tractarum negotiorum [oldalszámozás 
nélkül] 1751. május 14-i ülés. 
510MNL OL P 243. Festetics Kristóf iratai. 6. tétel. Hozzá intézett levelek. Pozsony, 1751. május 24.  Festetics Pál 
levele (25–27. fol.) Idézi: SZABÓ 1928. 149.  
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kerületek sérelem-összeállító munkáját (május 15–22.) követte az egyes sérelemtípusokat 

(politikai, gazdasági, jogügyi) összegyűjtő vegyes bizottságok ténykedése (május 24–29.), amit 

aztán a két tábla közötti üzenetváltások során (június 1–2.) véglegesítettek. Május 29-én zajlott le 

az összegyűjtött sérelmek letisztázása, ún. dictatiója. A főrendek részéről már ezt is számos 

kritika érte.511 

A június 1-i viták jelentették az igazán jelentős polarizációs pontot először a diéta 

történetében az alsótáblán a kormányzatot támogatók és a rendi ellenzék között. A személynök 

ekkor indítványozta, hogy csak a királyi előterjesztésekkel, vagyis az adóösszeggel kapcsolatos 

és az alsótábla színe előtt eddig letárgyalt sérelmeket küldjék fel a királynőnek, így reflektálva a 

már három hete válasz nélkül hagyott királyi leiratra.512 A rendek többsége ragaszkodott az 

összes sérelem teljes és csorbítatlan felküldéséhez: ebbe beleértve azokat, amelyeket még a 

felsőtábla nem fogadott el, és szükséges a további módosításuk. A személynököt támogatta 

hozzászólásával a vármegyei követek közül a két pesti (Prónay Gábor, Beniczky István), az 

egyik nógrádi (Batta Pál), a pozsonyi (Szüllő Zsigmond), a vasi (Adelffy Antal) követ. Ellenzéki 

hangokat pengetett Okolicsányi zempléni és Török Sándor győri követ, de hozzájuk csatlakozott 

Pászthory László soproni, Darvas József, a másik nógrádi, továbbá Bacskády Pál barsi követ. 

Lényegében velük egy állásponton volt Kárász Miklós szegedi városi követ, aki a Temesköz 

határánál megemelt vámok miatt szenvedő (a marosi és tiszai határőrvidéktől visszacsatolt) 

térség megyéinek panaszait adta elő.513 Június 2-án a felsőtábla a felirat szövegezésében 

igyekezett módosításokat elérni. Batthyány Károly bán megpróbálta kivétetni a felirat elejéből a 

kiváltságok megtartására vonatkozó első részt, mivel – úgymond – a királynő már kijelentette, 

hogy kész ezeket sértetlenül megtartani. Meglepő módon Erdődy országbíró (egykori 

kamaraelnök) az országra nézve előnytelenül magas vámtarifák miatt szólalt fel. Rajtuk kívül 

Erdődy Antal, Grassalkovich Antal kamaraelnök és Pálffy Miklós gróf hallatták a hangjukat. 

Pálffy Miklós szerkesztésében betoldottak a felirat végére – Bohus János zólyomi és Török 

Sándor későbbi véleménye szerint az adóemelés jóváhagyására utaló – záradékot, vagyis 

clausulát. Ezt végül az alsótábla kérésére törölték a felirat szövegéből.514 A főrendekkel 

                                                           
511Erdődy országbíró illetlennek vélte, hogy először a sérelmeket akarják felküldeni a királynőnek, addig Barkóczy 
egri püspök észrevételezte, hogy egyik ítélőmester sem írta alá a nekik bemutatott példányt, noha az ítélőmesternek 
kézjegyével kellene ellenjegyeznie, hogy átvizsgálta az iratot. Ugyancsak ellene szólalt fel idősebb Ghillány György 
báró tábornok. MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni 
sessionum et ibidem tractarum negotiorum. 1751. május 29-i ülés.  
512A részletes történésekre: OK 700.470. Gyurkovits-gyűjtemény. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 20–22. 
513MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 1-i ülés. 
514A felsőtábla korrekcióinak és a záradéknak a szövege: OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 22. A 
sérelmezett, az adó megszavazása iránti reményüket kifejező mondat a következő volt: „prouti igitur indubie 
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kénytelen-kelletlen megegyeztek a rendek, ám a napló szerint nyilvánosan nem akart senki sem 

szólni, csak magánbeszélgetéseket folytattak. Ekkor, az ülés végén felállt Torna vármegye 

követe, Sedlmayer (a naplószövegben Soldmayer) Sebestyén, és a személynökhöz fordult, hogy 

véleményét kérje: hite szerint a megtárgyalt és elfogadott ügyek károsak-e az ország számára. A 

személynök válaszában biztosította a rendeket arról, hogy őket a fenti intézkedésekkel 

semmilyen hátrány nem fogja érni. A tornai követet provokatívnak tűnő felszólalása inkább 

ellenzékinek mutatja, aki nyilvánosan akarta színvallásra késztetni a hatalom képviselőjét, hogy 

később tettei számon kérhetőek legyenek rajta.515 

A rendek június 3-i sérelmi felirata azonban elutasította az adóemelést. Részletesen 

ecsetelték az ország gazdasági problémáit.516 Erre a királynő bosszús június 6-i válaszleiratában 

reagált, megróva a rendeket, hogy a sérelmek előzetes megvitatása helyett térjenek át a királyi 

leirat tárgyalására, és az ebben található adóemelés tárgyára „közvetlenül” válaszoljanak. 

Egyszersmind ígéretet tett a kereskedelmi sérelmek orvoslására, illetve az udvari 

kormányszerveivel való megtárgyalására és a hadsereg visszaéléseinek megszüntetésére a 

regulamentum militare, vagyis a katonai szabályzat módosítása által.517 

A királyi választ a június 7-i vegyes ülésen maga a nádor ajánlotta a rendek figyelmébe. A 

napló szerint Batthyány közbenjárt a királynőnél az országért, ecsetelve annak siralmas állapotát, 

és figyelmeztette az 1741-es diétán tett ígéreteire. Másfelől viszont a kért adóösszeg 

megajánlására biztatta a rendeket az ország védelme érdekében. Kérte, tekintsenek a királynő 

nagy szükségére, amely Szilézia és az itáliai tartományok egy részének elvesztése miatt 

következett be.518 Ugyanilyen értelemben szólalt föl a rendeket győzködve és a nádor szavait 

támogatva Erdődy György országbíró, Csáky Miklós kalocsai érsek, Althann Mihály váci 

püspök és Esterházy Ferenc tárnokmester is. Erre a mágnások – az alsótáblai követeket 

meghökkentve519 – szavazásba kezdtek, ám a személynök indítványára, mondván a királyi 

                                                                                                                                                                                           

speramus”. A felsőtáblai eseményekre és a két követ indítványára: MNL OL N 114. Kovachich Márton György 
gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás 
nélkül] 1751. június 2-i ülés. 
515MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. 1751. június 2-i ülés. 
516MNL OL A 95. 10. tétel (13. doboz), 65–75. ff. Pozsony, 1751. június 3. A felirat bevezető részének tartalmát 
ismerteti: HORVÁTH 1878. 303–304.  
517MNL OL N 54. Lad T., Fasc. CCC, No. 4. Pozsony, 1751. június 6.  
518MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 7-i ülés. 
519Itt feltehetően véleménynyilvánítással történő szavazásról van szó. A napló rögzíti Csuzy Gáspár tiltakozását, aki 
egyfelől rögtön diktálást kért, másfelől a diétai szokással ellentétesnek és túl korainak gondolta a mágnások 
szavazását, hozzáteszem ráadásul egy vegyes ülésen.  
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leiratot le kell először diktálni, a rendek visszavonultak az alsótábla üléstermébe.520 A kortárs 

megfigyelők a rendek csalódott hangulatát és rossz közérzetét rögzítették. Franz Herlein, az 

indigena Johann Joseph von Khevenhüller-Metsch gróf követe szerint a rendek Althann püspök 

beszédét válasz nélkül hagyva kivonultak a teremből és átmentek saját üléstermükbe, ahol, 

deklarálták, hogy a királyi rendeletet „érettebb megfontolás végett” tovább kell tárgyalni.521A 

kora újkor politikaformálói valószínűleg természetesnek érezték, hogy eltérő álláspontjukat 

szimbolikus aktussal is megjelenítsék: tiltakozásukat az ülésteremből való kivonulással 

jelezték.522 

Valószínűleg erről az ülésról tudósít Festetics Pál, aki szerint a rendek között nagy a 

gyűlölködés, a leghangosabbak ezek közül is a tiszai vármegyék: „itt minden nagy odiosum van 

az követek között, az ki mondhatatlan nagy diffidentia vagyon: az Tisza mellékiek 

leghamisabbak, se circulusban, se conversatiokban nem tanácsos cordate besszélleni.”523 

 

6.1.2 A június 11-i vita 

 

A tulajdonképpeni adóemelésről folytatott vita csak június 11-én vette kezdetét, amikor 

Fekete György személynök napirendre vette a kérdést. Az Ung megyei követek naplója szerint 

háromféle törekvés volt megfigyelhető: voltak, akik az adó csökkentésén fáradoztak, míg mások 

az elcsatolt területek Magyarországhoz való visszakebelezése és más sérelmek ügyében akartak 

döntést kicsikarni a királynőtől, illetve feliratot intézni hozzá. Csak kevesen voltak, akik az 

emelést támogatták.524 Több más diárium az egyes felszólalásokat is lajstromozza. A vitát Szüllő 

Zsigmond pozsonyi alispán és követ nyitotta meg, aki a személynök indítványa ellen szólalt fel. 

Hangsúlyozta, hogy sok megye, így Pozsony is ki van merülve (és nem tud több adót vállalni), 

                                                           
520 OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 24. A kalocsai érsek nevét a Kovachich-gyűjtemény naplója 
teszi hozzá: MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni 
sessionum et ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 7-i ülés. A naplókhoz képest a 
felszólalók köre tovább lenne bővíthető. Franz Herlein, a távollévő Johann Joseph von Khevenhüller-Metsch gróf 
követe a fenetbb felsoroltakhoz még hozzátette Pálffy Károly és Miklós gróf nevét. Erre: ÖStA HHStA, 
Familienarchiv-Khevenhüller/ Riegersburg. Chronologische Reihe (1748–1751). 8. tétel. Berichte über den Landtag. 
Kt. 47. Herlein’s Berichterstattungen über die In Jahren 1751 in Pressburg abgehaltenen Landtag, an Johann Joseph 
Grafen von Khevenhüller als ungarische Magnat und diesen Landtag vertreffende Akten. (Fasc. B., No. 122.) 
521 ÖStA HHStA, Khevenhüller/ Riegersburg. Chronologische Reihe (1748–1751). 8. tétel. Berichte über den 
Landtag. Kt. 47. Herlein’s Berichterstattungen über die In Jahren 1751 in Pressburg abgehaltenen Landtag, an 
Johann Joseph Grafen von Khevenhüller als ungarische Magnat und diesen Landtag vertreffende Akten. (Fasc. B., 
No. 122.) 
522A kora újkori Reichstag működésének analógiájára: STOLLBERG–RILINGER 2013. 304.  
523MNL OL P 243. Festetics Kristóf iratai. 6. tétel. Hozzá intézett levelek. Pozsony, 1751. június 8. Festetics Pál 
levele (30–33. fol.) 
524OK 700.462. Acta diaetae. 47.  
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sőt jelentős adósságai és adóhátralékai vannak.525 Egy másik napló még azt is tudni véli, hogy 

instrukciójára hivatkozva adócsökkentést kért.526 (Valószínűleg Pozsony megye követelése nem 

lehetett egyedi: például Szabolcs vármegye utasítása is az addigi adóösszeg könnyítését 

kívánta.)527 Okolicsányi János zempléni követ hangsúlyozta azt, hogy noha a királyi leiratban az 

uralkodó megígérte a rendeknek kiváltságaik, szabadságaik és mentességeik megőrzését, de a 

követ szerint ehhez az ország sérelmeinek orvoslása (így az országtól elszakadt területek 

visszacsatolása) is hozzátartozik.528 Előbb tehát az ezekről való királyi döntést kell kérni, utána 

kezdhet neki csak az országggyűlés az adóösszegről való egyezkedéshez.529 Őt támogatta 

felszólalásában Bacskády barsi, Török győri és Darvas nógrádi követ is.530 Fekete György 

személynök az időhúzást tapasztalva felszólította a rendeket a gyorsabb döntésre, és arra, hogy 

ne támasszanak nehézségeket az előterjesztésekkel szemben, mert ezzel elkedvetleníthetik az 

uralkodót. Tanácsosabb ezért inkább a királyi előterjesztésekre válaszolni, mint a sérelmeket 

tárgyalni.531 A Pannonhalmi Főapátság Könyvtárban őrzött napló szerint megpirongatta a 

rendeket: „ne vegyék Őfelsége szent szavait oly könnyedén, de mindenben legnagyobb tisztelettel 

higgyenek neki.” A Kovachich-gyűjteményben és az említett pannonhalmi könyvtárban található 

naplók tartalmazzák Okolicsányi ezután szinte zsarolásba hajló válaszát. Először ironikus 

hangon válaszolt Fekete mondataira, miszerint „Őfelsége szavaira, mint Istenéire tekint, mert, 

mint Isten, üdvösséget a földön ő adhat”.532Azzal replikázott, hogy a nemesi előjogok nemcsak a 

„ne onus fundo inhaereat” elven nyugszanak, hanem a sérelmek orvoslásán. Az adóemelést a 

királynő pedig csak a rendekkel való tárgyalás útján tudja csak elérni.533 Csuzy ezt csak 

megerősítette, mondván ez a „státusok tekintélyesebb részétől” (potior pars D. statuum), vagyis a 

vármegyei követektől függ.534 

                                                           
525OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 26. 
526MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. Acta diaetalia I. 20. kötet. [oldalszám nélkül] 1751. június 11-i 
ülés (13. ülés) 
527MNL SZSZBML IV. A 1. b. Szabolcs megye nemesi közgyűlésének iratai (Acta politica) 255. csomó. Fasc. 52., 
Act. 89. Szabolcs vármegye követutasítása (1751. február 16.) 
528A pannonhalmi főapát naplója a magyar kereskedelem támogatásának követelését is hozzátoldja a reincorporatio 
ügye mellé: PK Ktt. 118. D 32. Anni 1751 Diaetale Diarium et Acta Diaetae. 15. 
529OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 26. és MNL OL N 114. Kovachich Márton György 
gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás 
nélkül] 1751. június 11-i ülés. 
530A pannonhalmi napló Darvas állásfoglalásáról másként nyilatkozott: Darvas javasolta, hogy a jövő szempontjából 
mégis jobb, ha a rendek a királyi propositiok-ra közvetlenül válaszolnak. Erre: PK Ktt. 118. D 32. Anni 1751 
Diaetale Diarium et Acta Diaetae. 16–17.  
531OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 26–27. 
532Ktt. 118. D 32. Anni 1751 Diaetale Diarium et Acta Diaetae. 16–17. 
533MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 11-i ülés.  
534OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 26.  
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Ez a Csuzy és Okolicsányi által képviselt, illetve a nemesi előjogok fontosságát a királyi 

szükségletek elé helyező felfogás kiválthatta a hagyományosan kormánypárti káptalani követek 

felzúdulását. Gusztinyi János egri kanonok véleménye szerint a törvények (1662. évi 1., 1715. 

évi 14.) nem azt mondják,535 hogy a királyi előterjesztések előtt kellene a sérelmeket orvosolni, 

és csak azután a királyi előterjesztéseket tárgyalni. A rendek a sérelmeket már felterjesztették, 

adjanak feleletet az adóemelés ügyében a hozzájuk intézett királyi leiratra. Amit a rendek kértek, 

azt Mária Terézia nekik megígérte, vagyis a vámok csökkentését, a kereskedelem támogatását és 

a katonai szabályzat módosítását. Mindezen ígéretek teljesítése érdekében, uralkodójuk iránti 

alázattal szavazzák meg az emelést – kérte az alsótáblától.536 Valamikor ekkor kerülhetett sor 

Luby István kalocsai kanonok kormánypárti felszólalására, aki a személynöki előterjesztés 

elfogadását pártfogolta, a régi törvényekre és dekrétumokra hivatkozva.537 Csuzy a nekik adott 

válaszában rámutatott arra, hogy a diaetalis gyakorlat magyarázza a törvényt, és ez a sérelmek 

elsőbbsége mellett áll ki. Véleménye szerint először a királynőnek meg kell ismernie az ország 

sérelmeit, amelyekből látható lesz, hogy mennyire terhelhető hadiadóval az ország. Mindezért 

szükséges ez ügyben egy felirat. Indítványát – élén Okolicsányival – a tiszai kerület vármegyéi 

teljes egészében és a dunai vármegyék követeinek nagyrésze elfogadta. Ekkor még egy 

mérsékelt ellenzékinek minősíthető közvetítő javaslattal állt elő Prónay Gábor Pest megyei 

követ. Előterjesztése szerint mielőtt a királyi előterjesztéseket tárgyalásba vennék, és ezekről 

döntenének, kérjék feliratban őfelségét, hogy orvosolja a sérelmeket, majd akkor a rendek 

képesek lesznek erejük megfeszítésével arra, hogy megadják a kért adót. A következőképpen 

összegezte mondanivalóját a rendeknek: „Ha Te megteszed úrnő, akkor mi is megcselekedjük”. 

Ezzel az ország és az uralkodó közötti nyílt összeütközést el lehet kerülni – vélekedett a Pest 

megyei követ. Vele szemben másként gondolkodott a felirat céljáról Csuzy, aki szerint ez arra 

irányulna, hogy bemutassa adóemelés lehetetlenségét a kormányzatnak, ám ebbe a sérelmeken 

kívül más is beletartozhat. Az adóemelés lehetetlenségét hangsúlyozták az ezután szólók 

(feltehetően szendrői Török József, Szathmári Király György).538 Darvas József mindehhez 

hozzátette, hogy az adó növelésének lehetetlenségét illetően nem történt semmi változás, most 

sem mondhatnak mást, hacsak az ország nem akar magának ellentmondani.539 

Galgóczy János esztergomi kanonok az uralkodói célokat támogató ezt követő hozzászólása 

az előbbiekhez képest az országgyűlési diskurzus egyik nagy tabutémáját, a nemesi 
                                                           
535A Kovachich-gyűjtemény naplójában tévesen az 1622. évi 1. törvénycikk szerepel. 
536OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 27. 
537 PK Ktt. 118. D 32. Anni 1751 Diaetale Diarium et Acta Diaetae. 17.  
538 Két Török vezetéknevű vármegyei követ volt az alsótáblán: Török Sándor Győr és szendrői Török József Borsod 
vármegye másik követe.  
539OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 28. 
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adómentességet érintette. Eszerint Őfelsége az országot akarja megvédeni, ezért ajánljanak meg 

valamennyi adót, nehogy háború idején az adózó nép által viselt nagy teherből egy részt a 

nemességnek kelljen – előjogainak sérelmével – állnia. Már a leirat is megígérte a sérelmek 

orvoslását, kivéve a reincorporatiót, ezért ne elégedetlenkedjenek, hanem ígérjenek többet, így 

elérhetik majd a sérelmek orvoslását. Véleménye szerint a királynő által kért adóemelésnek 

meglesz az alapja, amit Vietórisz György, trencséni követ igyekezett is bizonyítani.540 A rendek 

felháborodását mutatja, hogy Csuzy és Okolicsányi szóváltásba keveredett a kanonokkal, és az 

országgyűlési ifjúság rendbontásának csak az ülést levezető személynök közbelépése vetett 

véget. Bohus János zólyomi követ és Csuzy, illetve Okolicsányi arra buzdítottak – a kanonok 

emelési javaslatának ellentmondva –, hogy először az adóalapot kellene kimutatni, és csak 

ezután lehet az adóról vitatkozni.541 Galgóczynak Huebert egri kanonok sietett a segítségére, aki 

elismerte ugyan, hogy nincs más adóalap, mint a jelenlegi, de a rendeknek – a tartós béke 

érdekében és jó lelkiismeretük által kötelezve – támogatniuk kell a királyi előterjesztéseket.542 A 

béke megőrzéséhez szilárd anyagi alap szükséges – válaszolt Okolicsányi –, aki szerint az 

elcsatolt területek visszacsatolásával új jövedelmi források nyerhetőek, ezért legalább ebben az 

ügyben intézni kellene egy feliratot az uralkodóhoz. Szendrői Török József az egri kanonok 

hozzászólására reagálva kifejtette, hogy a követeket esküjük és lelkiismeretük köti vármegyéjük 

instrukciójához, amelyben a „teherviselő nép” könnyítésére utasították őket. Egy másik napló 

említi, hogy Galgóczy és Hubert hozzászólása ellen nyilatkozott még Batta Pál nógrádi és 

Vietoris György trencséni követ is. Valószínűleg a nemesi adómentességet érintő Galgóczy-féle 

felszólalás „sodorhatta át” még a többi bejegyzésben kormánypártinak látszó Vietoriszt és Batta 

Pál nógrádi alispánt is időlegesen az ellenzékiekhez. 543 

A kormánypárt oldalán álló fiatal Sopron megyei alispán és követ, Festetics Pál ekkor új 

érvvel állt elő, amivel az akkor még erős ellenzék megosztására törekedett. Nevezetesen, hogy az 

adóalapnak a vármegyék közti igazságosabb felosztásából, vagyis arányosításából könnyen 

lehetne mégis alapot teremteni, és a jövőbeli adó alapjának növelését csak a sérelmeknek a 

királynő általi orvoslásától lehet remélni. Festetics előterjesztésével szemben a lokális érdekek 

képviselőjeként lépett fel Maróthy Sándor, Máramaros vármegye követe, aki szerint a 

                                                           
540OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 29. Bár van pasquillus, amely Vietoriszt ellenzékiként 
ünnepli: MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. Acta Diaetalia I. 20. kötet. Diarium diaetale anno Domini 
1751. [oldalszámozás nélkül] De Csuzy, Okolicsany et alios. 
541OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 29.  Csuzy és Okolicsányi, illetve az országgyűlési ifjúság 
rendbontására: MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni 
sessionum et ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 11-i ülés.  
542OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 30. 
543PK Ktt. 118. D 32. Anni 1751 Diaetale Diarium et Acta Diaetae. 18.  
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vármegyéket ért szerencsétlenségeket (pestis, marhavész, kereskedelem pangása) is figyelembe 

kell venni az adó felosztása során.544 

Ezután kapcsolódtak be a távollévő mágnások (egyébként evangélikus vallású) követei a 

vitába. Először Zsitkovszky István kérte, hogy mivel eltértek a tárgytól, kanyarodjanak vissza a 

királynő által kért adóemelés témájára. Majd átterelődött a szó a reincorporatióra, a volt 

határőrvidéki és partiumi területek Magyarországhoz való visszacsatolására. Prónay Gábor 

részéről vetődött fel, hogy az adóemelés mindenképpen szükséges, viszont nem találhatnak más 

adóalapot, így a volt határőrvidéki területek visszacsatolása nem történhet tehernövekedés 

nélkül. Erre éppen pesti követtársa, Beniczky István mondott ellent, hogy a visszacsatolt 

területek nem hozhatnak adóteher-növekedést, de az adóalapot ettől függetlenül mindenképpen 

szükséges kivizsgálni. Vietoris György trencséni követ Prónay felszólalását kommentálva azt 

tanácsolta, hogy az országgyűlés deklarálja nyilvánosan, hogy más adóalapot (az eddigihez 

képest) nem találhatnak, így felgyorsítható az ügy tárgyalása.545 Majd Jeszenák János közvetítő 

javaslattal ált elő: mivel az Isten és a természet által adott adóalapon kívül nem lehet remélni 

többet annál, mint ami jelenleg van, tehát inkább arról kell megegyezni, hogy hogyan lehet és 

minél könnyebben az adóösszeget kifizetni. Ennek módja Jeszenák véleménye szerint a régi-új 

területek Magyarországhoz csatolása, a katonai szabályzat (regulamentum) módosítása és a 

sérelmek orvoslása lehet. Először azonban vegyék tárgyalásba a királyi leiratot. Ha közvetlenül 

válaszolnak a királyi leiratra, a királynő szívesebben örvendezteti meg őket a sérelmek 

orvoslásával, amire amúgy is szavát adta. Tehát a királyi ígéret birtokában ajánlják meg az 

adóemelést.546 

Erre újabb nagy zűrzavar keletkezett az ülésteremben egy másik napló szerint, amelynek 

során a kormányzatot képviselő felsőbüki Nagy Pál személynöki ítélőmester és Rudnyánszky 

József királyi táblai ülnök igyekeztek meggyőzni a rendeket azzal az érvvel, hogy „kétszer ad, ki 

gyorsan ad”.547 Velük szemben Csuzy Gáspár udvarellenes hangokat pengetett, amikor az 

elhangzott Jeszenák-beszédhez csak annyit fűzött hozzá, hogy „sok ígéretet kapott a felséges 

                                                           
544Uo. 30–31. Maróthy Sándor (1717–1758) Sárospatakon és Eperjesen tanult, mostohaapja, Niczky Lajos 
támogatásával. Niczky János patvaristájaként működött 1735–1737 között. 1737-ben szigeti Szerencsy Zsigmond 
máramarosi alispán lányát, Zsófiát vette el, akinek kezével jelentős birtokokat szerzett és Máramarosszigetre 
költözött. 1745-ben lett Máramaros megye főjegyzője, majd alispánja. Közhivatali pályán való emelkedését a gróf 
Bethlen József főispánnak és fiainak, Eleknek és Gergelynek köszönhette, akiknek teljhatalmú jogi képviselője lett. 
Számos birtokot szerzett Szatmár, Máramaros, Bereg megyében a Bethlen családnak nyújtott hitelei 
ellentételezéseként. Életrajza: NAGY 1901. 189., 194–195.  
545A két pesti követ felszólalása csak az Országgyűlési Könyvtárban található példányban olvashatók: OK 700.470. 
Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 31.  
546 MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 11-i ülés. 
547MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13.kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 11-i ülés. 
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udvartól az országgyűlés, de ebből semmi sem valósult meg”. Okolicsányi ehhez hozzátoldotta: 

„az ország nem verseng a királynővel”, de az adófizetés lehetetlenségéről meg van győződve, 

ezért könnyítésért esedezik.548 Csuzy előbbi hozzászólása azonban nem aratott egységes tetszést 

a dunai vármegyék között, mert Festetics Pál levele szerint az itteni követek „unanimiter” 

felkeltek, és elhatárolódtak udvarellenes kijelentésétől.549 Az adóalap megállapításának 

fontossága és elsődlegessége mellett tette le a voksát a zólyomi Bohus János, a nyitrai Bacskády 

Ferenc, Adelffy Antal vasi követ.550 Hozzájuk csatlakoztak véleményükkel még egy másik napló 

tanúsága szerint a barsi Bacskády Pál, a trencséni Vietoris György, illetve a borsodi Szathmáry 

Király György is.551 Közben megérkezett a királyi előterjesztésekre azonnali választ sürgető 

főrendi küldöttség is.552 Az ülés végén következett be az, hogy a kormánypárt képviselői – 

kifogyva az észérvekből – az uralkodó kegyességére és anyai szeretetére apellálva akarták 

engedményre szorítani ellenfeleiket.  

Erre a személynök beavatkozva az ülés menetébe arra kérte a rendeket, hogy „az ország 

védelme” érdekében járuljanak hozzá, akár „erejükön felül” is az új adóteherhez. Jeszenák Pál, a 

távollévők egyik követe az uralkodó szükséghelyzetét hozza fel, amelyben nekik, „alattvalóknak 

alázatot és engedelmességet kell tanúsítaniuk uralkodójuk iránt, miként ő is anyai szeretét 

kimutatja országa irányába”. Csuzy az ellenzék nevében rámutatott arra, hogy az adóügyről a 

rendek és az uralkodó az országgyűlésen közösen határoznak, az ügyek vitele sem egyedül Mária 

Teréziától függ, mint Ausztriában. Leszögezi, hogy Magyarország nem örökös tartomány, ahol a 

királynő tetszése szerint vethet ki adót.553 Heves hangú felszólalását a személynök szakította 

félbe, aki immár hajlott az ellenzékkel való kompromisszumra: feltette a kérdést, hogy miképpen 

lehetne az új adóalap kimutatásának a módját megállapítani. Csuzy vegyes bizottság kiküldését 

tanácsolta, ám őt Brunswick Antal személynöki ítélőmester félbeszakította, és egyszerű 

formalitásnak nevezte az ellenzék küzdelmét a sérelmek elsődlegessége mellett. Erre a 

veszprémi követ bizonyítani igyekezett ennek ellenkezőjét, miszerint a királyi előterjesztések és 

a sérelmek tárgyalási sorrendje körüli vita nem formalitás, hanem a dolog lényegét érinti, mivel 

az ország adózóképességén felüli adóztatás esetén – ha az adóalap előzetesen nem ismert – a 

                                                           
548Valószínűleg ezzel a véleménnyel vitatkozott Rudnyánszky, aki az utóbbi időkben bekövetkezett ország anyagi 
növekedését hangsúlyozta, mondván nem csak vármegyék kerültek vissza, hanem számos puszta is benépesedett. 
549MNL OL P 243. Festetics Kristóf iratai. 6. tétel. Hozzá intézett levelek. Pozsony, 1751. június 13. Festetics Pál 
levele (34–35. fol.) Ezt a hozzászólást így rögzíti: „Csuzy azt mondá in publico, hogy az Udvar Papiroson mindent 
megh ígér, de semmit meg nem tart”. 
550OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 32–33. 
551PK Ktt. 118. D 32. Anni 1751 Diaetale Diarium et Acta Diaetae. 19.  
552 A főrendi küldöttség tagjai: Stehenics János győri nagyprépost, Sztáray Imre gróf, Pongrácz Gáspár gróf, Révay 
József báró.  
553Csuzy kijelentése nyilvánvalóan tudatos torzítás: az adóösszeget a Lajtántúl is a tartományi rendek szavazták 
meg, mégha az uralkodónak itt sokkal nagyobb mozgástere volt, mint a Magyar Királyságban.  
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kivetett contributiót lehetetlen lesz behajtani.554 A rendek végül eredmény nélkül oszlottak fel. 

Az Ung megyei napló szerint a többség azon a véleményen volt, hogy sem az eddigi, sem a 

jövőbeli megemelt adóösszeget nem lehet elviselni. Ez a diarium nem tud a vegyes bizottság 

kiküldésének ötletéről, de említi azt az indítványt, hogy a nádor győzze meg Mária Teréziát az új 

adóalap kimunkálásának szükségességéről.555 

 

6.1.3 „Hasonló veszekedéssel és viszálkodással folya a másik sessio”556 – A június 12-i ülés 

fejleményei 

 

Június 12-én reggel 9 órakor a káptalani követek adóemelési javaslata borzolta fel az ülés 

hangulatát. Közülük Hubert Mátyás egri kanonok 4-500 000 forintra menő adóemelési 

megajánlása hangzott el először. Véleménye szerint az 1729 óta elmaradt újabb adóemelésre 

képes lesz az ország, mivel azóta a nagyarányú betelepítések miatt számottevően gyarapodott a 

lakosság.557 Az ülésteremben ülő nemességhez szólt akkor, amikor hangsúlyozta a béke 

jelentőségét: nemcsak előjogaikat gyakorolhatják csorbítatlanul általa, de a szegény teherviselő 

nép is élvezheti ennek áldásait.558 Őt támogatta hozzászólásában a magát bosnyáknak nevező 

Daminani János pozsonyi kanonok, aki szerint csak azt kell tisztázni, hogy az ország a kért 

összegnek hányad részét tudja megadni, esetleg a felét, a harmadát vagy a negyedét. Ha semmit 

sem találnak, akkor esedezzenek az uralkodónál. A klérus tagjainak véleményéhez csatlakozott 

az evangélikus Prónay Gábor, aki szerint az adómegajánlással kell Mária Teréziának válaszolni, 

ezzel kell a rendek részéről a hűséget és az alázatosságot számára bizonyítani. Érvelése az 

uralkodók abszolutista hatalmi törekvéseit látszik alátámasztani.559 Az uralkodó a közösség 

üdvét (salutem publicam) képviseli, ez a legfőbb törvény (summa lex). Úgy vélte, hogy Isten az 

uralkodókra bízta népük, vagyis alattvalóik üdvösségét. Ha azonban a nép ezt nem akarja, akkor 

                                                           
554OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 34–35. 
555OK 700.462. Acta diaetae. 48. 
556MNL NML IV.1.f. Nógrád vármegye közgyűlési iratai. Országgyűlési iratok. Relatio actorum Diaetalium. Fasc. 
E., Ao 1751 
557OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 35. 
558 OSZK Ktt. Fol. Lat. 616. 120. p. (66. f.) 
559

 KISTELEKI 2011. 95–97., STIPTA 2011. 107. Itt elég utalnom Bodin és Hobbes államelméleti munkásságára. 
Bodin szerint például az uralkodók abszolút hatalmát csak az isteni és a természetjog, valamint a fundamentális 
vagy alaptörvények korlátozzák. A közönséges törvények nem kötik a szuverén uralkodókat, az uralkodók – a régi 
római jogi felfogás alapján – fel vannak mentve e törvények hatálya alól, viszont a szuverén maga minden törvény 
forrása: bármikor felülvizsgálhatja előző rendelkezéseit. Hobbes szerint az uralkodó feladata, hogy népe minden 
erejét a béke és a közös védelem szolgálatába állíthassa. Szabó Márton szerint a felvilágosodás előtti kor 
közgondolkodásában az idézetben említett közjó mindenkori képviselőjének magát az uralkodót tartották, mivel ő 
reprezentálja a földön „az isteni törvényt”, amit feltétlenül népe javára használt fel: SZABÓ 2016. 463–464. 
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is kötelezve van ennek követésére.560 A földesurak pedig, ha jobbágyaik több terhet nem tudnak 

viselni, akkor a nekik adandó szolgáltatásokból kötelesek valamennyit elengedni (az 

államhatalom javára). Vannak vármegyék és városok, amelyek adóval túlterheltek, míg más 

törvényhatóságok jobb módúak, mint Pest megye: ezek mások sorsán hozzájárulásukkal 

tudnának könnyíteni – vélte Prónay.561 Ezzel szemben ellenvetéssel élt Okolicsányi János, aki 

szerint a belső békét kell először biztosítani a külső békesség előtt. Ezt alátámasztja az is, hogy 

az adófizető népet eladósodottsága miatt állandó katonai végrehajtások terhelik. Sőt megyéjében, 

Zemplén vármegyében a lakosság már fosztogatásra és rablásra adta a fejét, sokan elhagyták a 

lakhelyüket, és Lengyelországba szöktek. Nem is beszélve azokról a nemesekről, molnárokról, 

kocsmárosokról stb., akiket már telkük után is adófizetésre kényszerítettek.562 Hozzá csatlakozott 

Pászthory soproni követ, aki ellenzéki okfejtést alkalmazott: ha a sérelmeket nem orvosolja az 

uralkodó, akkor egy esetleges ellenséges betörés esetén az adófizető nép legyengült állapota 

miatt sem ők, vagyis a jobbágyok, sem a földesurak nem lesznek abban a helyzetben, hogy 

Mária Teréziát anyagilag támogassák. A terményárak olyannyira leestek, hogy ezek 

kereskedelméből semmi hasznuk sem származik, így adósságaikat és (adó)hátralékaikat sem 

tudják törleszteni. A királyi célok támogatása jegyében Jeszenák Pál vele szemben felhívta a 

figyelmet arra, hogy minden vármegye panaszkodik, még a jobb helyzetűek is.563 A Királyi 

Tábla tagjai Brunswick Antal, Nagy Pál ítélőmesterek és Rudnyánszky József ülnök közben az 

adóemelés mellett agitáltak.564 Utóbbi a megnövekedett népességszámmal és – félrevezető 

állítása szerint – tíz megyével gyarapított országterülettel érvelt az emelés elfogadása érdekében. 

Okolicsányi Prónay felszólalására visszautalva azt a kérdést tette fel, hogy vajon a jobb módú 

vármegyék többségben vannak-e az elgyengült adófizető-képességűekkel szemben.565 Ezután az 

adófizetést ellenző megyék követei nyilatkoztatták ki véleményüket. A két Bacskády Bars és 

Nyitra vármegye képviseletében követelte, hogy ismételjék meg a feliratot Őfelségéhez, 

amelyben az adóösszeg könnyítésének módjának megtalálására sarkallják. Farkas Gáspár, 

Pozsony vármegye adószedője és követe a Helytartótanácsnak ilyen ügyben küldött nagyszámú, 

                                                           
560A Kovachich-gyűjtemény egy másik naplójában ez így szerepel: „a legfőbb törvény a közösség java és a nép 
megőrzése”: MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni 
sessionum et ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 12-i ülés. 
561OSZK Ktt. Fol. Lat. 616. 121. p. (66. f.) Egy másik napló utal arra a kiszólására, amelyben különböző megyékben 
fekvő birtokaival példálózik az adófizetési képességek közti különbségeket megvilágítva. Míg Pest megyéből 
jövedelmei magasak, addig Nógrádból közepes, Turócból pedig kevés jövedelme származik e vármegyék eltérő 
mezőgazdasági termelési adottságai miatt.  
562Ti. ezek a csoportok a törvények és a szokásjog alapján nem voltak kötelesek hadiadót fizetni, hanem csak taksát, 
ahogy a kurialisták és az armalisták: MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium 
publicarum regni sessionum et ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 12-i ülés.  
563OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 36. 
564OSZK Ktt. Fol. Lat. 616. 121. p. (66.f.) 
565OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 37. 
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de eredménytelen megyei kérvényt emlegette fel, végül csatlakozott az előtte szólókhoz.566 

Darvas József kételkedésének adott hangot, hogy miként tudnák az adófizetők a Hubert kanonok 

által megajánlott összeget kifizetni, és hogyan lehetne a vármegyék között ezt elosztani. Azt 

bizonygatta, hogy az ellenséggel szemben csak egy erős jobbágyság és nemesség védheti meg a 

királynőt, ahogy ennek 1741-ben az örökös tartományok védelmében tanulságot is tett az ország. 

Őt erősítette meg Pászthory László soproni követ, akinek állítása szerint a vármegyék a 

katonaság számára készült posztóért, amire az örökösödési háborúk során szükség volt, még 60-

70 000 forint értékben adósak maradtak.567 Az ellenzéket cáfolta a Kovachich-féle napló szerint 

felsőbüki Nagy Pál, aki szerint a nemesi felkelés nem elegendő az ország védelmére, ezért van 

szükség az állandó hadsereg fegyverben tartására, amely sok pénzt emészt fel.568 

A személynök – véget vetvén a vitának – a kormányzat részéről sürgette a válaszadást Mária 

Teréziának és a Hubert kanonok által felvetett (4 vagy 500 000 forintnyi) adóösszeg 

megszavazását indítványozta, nehogy „Őfelségénél nemtetszést váltsunk ki”. Ezután a 

személynök és Brunswick ítélőmester arra törekedtek, hogy a követek abbahagyják partikularis 

sérelmeik előadását, és helyette igyekeztek ráirányítani a figyelmet a királynő „legfőbb 

szükségletére”. Céljuk összességében a korábbiaknál nagyobb, de alkalmanként kisebb 

adóösszeg több lépcsőben való megszavaztatása volt az alsótáblával. A rendek a 

kereskedelemügyi sérelmek felemlegetésével válaszoltak, de már többen hajlandóak voltak egy-

egy kisebb, de határozatlan összegű emelés elfogadására.569 Ez annál inkább volt húsba vágó az 

udvar számára, mert az 1751 elején a magyar kereskedelemügy rendezése kérdésében a 

Kancellária és a központi udvari kormányszervek közti tárgyalások félbeszakadtak.570 Csiba 

János, Moson vármegye követe kijelentette, hogy valamennyi felajánlást kész megszavazni, ha 

az uralkodó a magas vámokat mérsékli, a katonaság visszaélései és a Magyar Kamara 

sókereskedelem terén elkövetett túlkapásai ellen intézkedéseket tesz. Későbbi országgyűlési 

szereplései tükrében megszólalása inkább tekinthető kormánypártinak, mint ellenzékinek.571 

Még az ellenzéki borsodi követ, Szathmáry Király György is homályos (de az előtte szólóhoz 

haloványabb) ígéretet tett az emelés lehetőségére a kereskedelmi lehetőségek javítása fejében. 

                                                           
566A két Bacskády és Farkas Gáspár felszólalása csak egy naplóban található meg az általam átnézettek közül: MNL 
OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et ibidem 
tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 12-i ülés. 
567MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 12-i ülés. 
568Uo.  
569Tulajdonképpen részben az 1741. évi 18. törvénycikk végrehajtásáról volt szó.  
570Ezekre lásd: A kereskedelemügyi sérelmek az 1751. évi országgyűlésen című fejezetet! 
571OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 38. Az 1764–1765. évi diétán egy pasquillus is 
udvarhűségéért csúfolta: TÉGLÁS 1928. 107. 
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Prónay ezután áthidaló megoldásként azt javasolta, hogy az új adóalap megtalálásához segítséget 

lehetne kérni az uralkodótól, viszont az adómegajánlás az 1715. évi 8. törvény értelmében az 

országgyűlésen történjen, és ne hagyják, hogy concursusra halasztódjon az ügy.572 Jeszenák 

János, a távollévő mágnások követe az új adóalap megtalálásának emlegetését „sok veszélyes 

következményekkel járó” kezdeményezésnek mondta. Ezzel utalt arra, hogy egy ilyen 

megfogalmazás a nemesi föld adómentességének elvét is kikezdheti. Inkább az adóalap 

könnyítéséről lehetne beszélni, amelynek bizonyos szegényebb vármegyék terheinek 

csökkentésére, míg a jobb anyagi állapotúak adóösszegének növelésére, továbbá az uralkodóval 

való viták megszüntetésére kellene irányulnia.573 A személynök és Brunswick ítélőmester – 

kihasználva Vietoris trencséni és Bacskády barsi követ indítványát – azt tanácsolta, hogy valamit 

azért a rendek ajánljanak meg, azután törekedjenek annak az összegnek a felosztására, és ezzel 

Őfelségét meg tudják engesztelni.574 

Az ülésnap utolsó szakaszán a Galgóczy esztergomi kanonok a felsőtábla akaratának 

követésére buzdította a rendeket, és 400 000 forint megszavazását deklarálta, amelyet báró 

Barkóczy Sándor kalocsai kanonok is nyilvánosan támogatott, de a rendek többi része még 

mindig elvetette ezt.575 Bacskády barsi követ erre azzal replikázott, hogy Galgóczy 

megbízójának, az esztergomi káptalan birtokainak nagy része az ő megyéjében, Bars 

vármegyében fekszik. Ezek oly rossz állapotban vannak, hogy több adót nem tudnak elviselni.576 

Erre Csuzy kinyilvánította, hogy a rendek ragaszkodnak előbbi véleményükhöz, vagyis ahhoz, 

hogy egy újabb feliratban kell az országgyűlésnek az emelés lehetetlenségét a királynő 

tudomására hozni. A személynök és Nagy Pál ítélőmester végül nem tudták megállapítani a 

többséget az elhangzott vélemények alapján, ezért fejenkénti szavazást (votizatio) akartak 

elrendelni, mire a beállt csendet kiabálás váltotta fel. Az egyik napló szerint a rendbontást 

elkövető rendeket Nagy Pál azzal fenyegette meg, hogy „ne kényszerítésre tegyék azt, amit még 

                                                           
572Az idézett törvény értelmében ellenséges betörés esetén a concursuson lehetett dönteni az adóösszegről, ahová az 
ország főméltóságain kívül a vármegyék, városok stb. küldötteit is meghívták, de a gyűlés döntését később az 
országgyűlésnek is jóvá kellett hagyni. Jogköre elméletileg tehát szűkebb volt a diétánál, így például törvényt nem 
adhatott ki. A megnyilatkozásból kitűnik tehát, hogy a concurust valamely szükséges rossznak, a diétánál gyengébb 
tárgyalópartnernek tekintették, még a kormányzat képviselői is. A concursus intézményéről bővebben: SZIJÁRTÓ 

2006. 218–241. 
573OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 39–40. 
574MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 12-i ülés. Ők ugyanis az adófelosztást akarták 
kérvényezni a királynőtől, hogy kiderüljön, fel lehet-e osztani a javasolt összeget a vármegyék közt. Ezt tractatus 
diaetalis szokásával ellentétben az emelés megszavazása előtt akarták megtenni.  
575OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 40. 
576Az úrbéres holdakat tekintve a barsi követnek nem volt igaza: a Mária Terézia-kori úrbéri összeírás szerint az 
esztergomi káptalan 38339 hold nagyságú úrbéres területnek kb. egyötöde (8412 hold) esett Bars megyére (54 
településből 21 feküdt Barsban). Erre: FÓNAGY 2013. CD-ROM 8343. rekord.  
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most önként is megtehetnek”.577 A másik forrásban az ítélőmester, miután csendre utasította a 

rendeket, az előjogaik egy részétől megfosztott örökös tartományok rendjeinek példáját hozta fel 

a jelenlévőknek: „ha Őfelsége, más örökös tartományok példájára annak elviselésére kényszerít, 

vajon mit fogunk tenni? Veszélyes dolog királyokkal vetélkedni” – fejezte be okfejtését.578 Végül 

a személynök – mérlegelve az elhangzott véleményeket – úgy döntött, hogy meneszteni kell egy 

küldöttséget a felsőtáblához, amely révén az adóemelés lehetetlenségét jelenteni lehet a 

főrendeknek. Az ellenzék bizalmatlanságát mutatja a személynökkel és a felsőtáblával szemben 

Csuzy felvetése, hogy az alsótábla üzenetét foglalják írásba. Ez azonban a diétai szokásjoggal 

ellentétes volt, mivel a két tábla közti kapcsolattartás általában a két tábla által választott 

küldöttségek útján, szóban történt. A személynök azt az ellenvetést tette a javaslattal szemben, 

hogy ezt a mágnások sértésnek vennék, ezért Csuzy indítványát levették a napirendről. Végül az 

üzenet tartalmában állapodtak meg: meghatározták, hogy ebben a hátralévő sérelmekről és a 

terület-visszacsatolások ügyéről tegyenek jelentést. Az erőviszonyokat jelzi, hogy a bizottság 

tagjai közé a kormánypártot markánsan támogató követek nem kerültek be a vármegyék részéről 

(tagok: Csuzy, Szathmáry Király, Vietorisz, Maróthy).579 A főrendek válaszát küldöttség hozta. 

Szónoka, Barkóczy Ferenc hangsúlyozta, hogy az emelést katonai okokból nem szabad 

halogatni, mert míg Ausztriának számtalan tartománya veszett el az örökösödési háborúban, 

addig Magyarország jóléte azóta csak nőtt. Ezenfelül, a királyi család takarékossága dacára nap 

mint nap növekszik, ennek ellátásához is hozzá kell a rendeknek járulniuk.580 Rozgonyi János 

feltehetően a velencei követjelentések alapján ennek a napnak a kapcsán írja, hogy további érvek 

is elhangoztak, nevezetesen, hogy 34 000 főnyi magyarországi katona szolgál az állandó 

hadseregben, ezért is indokolt, hogy az ország hozzájáruljon az eltartásukhoz.581 

A főrendi küldöttség eloszlása után sem tudtak az alsótáblán a rendek megállapodni, 

nagyjából három csoportra bomlottak. Többen (Török, Okolicsányi és a tiszai vármegyék) a 

fennmaradó sérelmek összegyűjtésére vegyes bizottságot akartak kiküldeni. A dunáninneni és 

dunántúli vármegyék követeinek nagy része a személynök indítványát támogatta, vagyis azt a 

cselekvési tervet, hogy az adófizetés és az adóalap megkönnyítésének módját dolgozza ki egy 

                                                           
577OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 40–41.  
578MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 12-i ülés. Erre még a naplós szerint Csuzy, 
Szathmáry és Török követek kifejezték, hogy előző állásfoglalásukhoz ragaszkodnak. 
579OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 41.  
580OK 700.462. Acta diaetae. 49–50.; ROZGONYI 1944. 23–24. Mária Teréziának 1751 tavaszán született 
tizenkettedik gyermeke, ebből 1751-ben kilenc élt és érte meg a nagyobbacska gyermekkort. 1751 tavaszán született 
Mária Jozefa. A családra: SÁRA 2001. 388., ETZLSTORFER 2011. 19–28.  
581ROZGONYI 1944. 24.; BÉRENGER–KECSKEMÉTI 2008. 171. A számadat pontosságát igazolja vissza az újabb 
szakirodalom is. Zachar József adatai szerin háború esetén 33400 fős magyarországi ezreddel számolt a bécsi udvar: 
ZACHAR 2004. 195. 
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diétai bizottság, és ezzel együtt egyúttal adót is ajánljanak meg.582 A harmadik csoport tagjai (így 

Csuzy, Darvas) az urbáriumok szabályozásának rendezését sürgették, de a személynök és Péchy 

ítélőmester beavatkozására törekvésüket nem koronázhatta siker.583 Végül délután 4 tájban, 

eredmény nélkül oszlott fel a gyűlés.584 

A június 11–12-i ülések a legválságosabbak az adóviták történetében: a narratív missilisek 

tele vannak pesszimista megjegyzésekkel ekkoriban az országgyűlés eredménytelenségét 

illetően. A végeláthatalan viták felőrölték a szereplőket, és növelték alkukészségüket. Festetics 

Pál így írt: „már két sessioban nagy, sőt mocskos vetélkedések között forogh a kérdés, adjunk 

vagy ne adjunk, az elsőben közelebb voltunk már hozzá, hogy adjunk, hogy sem nem”.585 Nógrád 

megye követei szűkszavúbbak: „hosszas disputatiók és veszekedések alatt” rendeltett ki csak 

bizottság a királynőnek való választételre.586 

 

6.1.4 Pillanatnyi „fegyvernyugvás” – június 14–20. 

 

A diéta 14-i ülésén a személynök közölte, hogy a tegnapelőtti sessión a rendek abban 

állapodtak meg, hogy a többi, még hátralévő sérelmet a területek visszakebelezésének anyagával 

együtt vegyes bizottság segítségével összegyűjtik, és jelentést tesznek erről Mária Teréziának. A 

nádor javaslatára hivatkozva arra kérte a rendeket, hogy ebben az ügyben, vagyis a 

regulamentum militare (katonai szabályzat) módosítására küldjenek ki egy bizottságot. Itt újabb 

vita bontakozott ki a nádori javaslat kapcsán. Prónay Gábor pesti követ az országgyűlés mielőbbi 

befejezése érdekében szólalt fel, mivel – érvelt – az adófizető népnek az országgyűlés túl sokba 

került. Számítása szerint naponta 1000 forint, vagyis az eddigi ülésezés költségei 180 000 

forintot tettek ki. Kérte ezért a hátralévő sérelmek Mária Teréziának való felküldését, és ezzel 

együtt a szükséges adóösszeg megajánlását. Az adóalap a terület-visszacsatolások és a forspont 

100 000 forint értékű pénzbeli megváltása révén bővíthető lesz.  

Az ellenzék viszont kételkedésének adott hangot a következő felszólalásaiban. Bohus János 

zólyomi követ szerint Prónay javaslata az adóalappal kapcsolatban elméletileg jól hangzik, de a 

gyakorlatban semmit sem fog hozni az országnak. Csiba János küldő megyéje, Moson vármegye 

                                                           
582MNL BAZML SL IV.2001.m. 6. kötet. Diarium Diaetae anni 1751. pro Archivo Comitatus Zempleniensis. 47.  
583Az urbáriumok szabályozásával egy külön fejezet foglalkozik majd, ezért erre itt részletesen nem térek ki.  
584OK 700.462. Acta diaetae. 49–50.  
585MNL OL P 243. Festetics Kristóf iratai. 6. tétel. Hozzá intézett levelek. Pozsony, 1751. június 13. Festetics Pál 
levele (34–35. fol.). 
586MNL NML IV.1.f. Nógrád vármegye közgyűlési iratai. Országgyűlési iratok. Relatio actorum Diaetalium. Fasc. 
E., Ao 1751. 
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adóösszegének megduplázódásától (7500 Ft-ról 14 000 Ft-ra) félt, és leszögezte, hogy az adóalap 

könnyítése nélkül adót emelni nem lehet. Prónay hozzászólására refelektált, hogy a forspontot az 

adófizető nép inkább tudja teljesíteni természetben, mint képes kifizetni a megváltásért járó 

pénzt.587 Az alsótáblán ezután Csuzy felvetését vitatták meg, nevezetesen, hogy küldjenek-e ki 

két bizottságot: egyet a regulamentum militare módosításainak kidolgozására, egy másikat a csak 

az adófizetéssel összefüggő és annak megkönnyítésére irányuló sérelmek összegyűjtésére. Végül 

a veszprémi követ azt is követelte, hogy a reincoporatio állásáról a királyi biztosok számoljanak 

be az országgyűlésen. Az alsótábla végül elfogadta Csuzy javaslatát, és küldöttséget menesztett 

ennek ügyében a főrendekhez. A rendek kiemelték, hogy a hadiadóval kapcsolatos sérelmeket 

tárgyalják először a királyi előterjesztésekre adandó válaszként.588 A felsőtáblával való 

kölcsönös üzenetváltás eredménye az lett, hogy az alsótáblai rendek jóváhagyták a vegyes 

bizottság kiküldését azzal a kitétellel, hogy a hadiadó-emelés anyagát is hozzáadják ehhez. A 

regulamentum tárgyalására külön vegyes bizottságot küldtek ki.589 Végül az alsótábla 

köszönetnyilvánító küldöttségének felsőtáblai látogatásával végződött a nap.590 

Június 15-én Péchy Gábor az általános sérelmekről, Nagy Pál pedig a szabad királyi városok 

sérelmeiről tett jelentést a felsőtáblán.591 A június 15-i rövid ülést követően négy napon keresztül 

folytatódott a sérelmek lediktálása, és csak 21-én került sor ismét ülésre. Közben a nádor és a 

horvát bán a vármegyei követeket a hadiadó kérdésében magán összejövetelekre hívták 

palotájukba, és igyekezett rávenni őket az adóemelésre.592 Mint láttuk, a diétát megelőző 

tervezetekben sorra megnyilvánul az arra irányuló kormányzati szándék, hogy a főispánoknak a 

diétai politikában is szerepet juttasson a vármegyei követek állásfoglalásának befolyásolására. 

Padányi Biró Márton naplójából ismerhető meg e napok története. Innen tudható, hogy a 

„magántalálkozók” rendezésében segítségére volt a mágnások közül Barkóczy Ferenc egri 

püspök, Grassalkovich Antal kamaraelnök, id. Esterházy Ferenc tárnokmester, illetve Csáky 

Ferenc gróf. A napló szerint a nádor célja ezzel az volt, hogy a 1,2 milliós adóösszegből „néhány 

ezret” biztosítson a kincstár számára. A június 20-i találkozón (a szervezőkön kívül) ott volt 

Zichy Ferenc győri, Padányi Biró Márton veszprémi és Forgách Pál váradi püspök, Klobusiczky 

                                                           
587
Őt támogatta Török, Okolicsányi Bacskády Pál is. 

588MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 
589Alsótáblai tagjai: Brunswick Antal országbírói ítélőmester. A vármegyék részéről: Batta Pál nógrádi, Pászthory 
László soproni, Ferdinyi Ferenc bihari és Pletrich László gömöri követ. A városok részéről: Göcz János késmárki és 
Klinglmayer József budai követ. Távollévő követ: Győry Ferenc.  
590OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 45–46. 
591HORNIG 1903. 55. 
592OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 47. Hozzáteszi a horvát bán nevét is a nádoréhoz: MNL OL 
N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et ibidem tractarum 
negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 16–20. 
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Antal báró zempléni és Csáky Antal abaúji főispán, továbbá Batthyány Ádám gróf, illetve az 

alsótábláról Fekete személynök, Péchy Gábor ítélőmester és Kvassay László alországbíró. A 

nádor a „vakmerőbb és lármásabb” követekkel rendelkező megyék főispánjait kérte követeik 

rendre intésére és lecsendesítésére. Az említettek közé tartozott Csuzy veszprémi, Okolicsányi 

zempléni és Török győri követ. A főispánok ígéretet tettek a követek megbékítésére, ám – ha a 

diéta eseménymenetét tovább figyelemmel kísérjük – megállapítható, hogy a követek későbbi 

felszólalásain ennek hatása alig tapintható ki, bár való igaz, hogy a következő ülésen a rendek 

megajánlották a 300 000 forintot.593 A vármegyei követutasítások és a vármegyei követküldés a 

legtöbb esetben ekkorra a főispánoktól függetlenül játszódott le a vármegyékben.594 

 

6.1.5 A rendi ellenzéki egység bomlásának kezdete – a június 21–22-i viták 

 

A június 21-i ülés kezdetén a személynök a rendek szemére hányta, hogy a királynő már hat 

hete Pozsonyban tartózkodik, és a királyi előterjesztésekre a rendek azóta sem válaszoltak.595 

Festetics Pál volt az első kezdeményező, aki felvetette az alsótáblai követek közül, hogy 

valamennyit lehetne ajánlani, de csak azzal a feltétellel, hogy először is az adómegajánlás 

érvényessége három évig tart, és három év után a törvények értelmében újabb országgyűlést kell 

összehívni, másodszor az adóbehajtásért a diéta felelősséget nem vállal, illetve végül a 

sérelmeket a királynőnek orvosolnia kell.596 A Kovachich-gyűjtemény egyik naplója szerint 

Festetics tervezete a dunántúli és dunáninneni vármegyék kompromisszumos véleményén 

alapult.597 Így tudja a Festetics család egykori monográfusa és történetírója, Szabó Dezső is.598 

Még inkább erre mutat, hogy az eddigi ellenzéki követ Darvas József – a sérelmek orvoslásának 

feltételével – hamarosan megajánlotta a 300 000 forint értékű emelést.599 Viszont a dunai 

megyék közül sem mindenki osztotta Festetics és Darvas álláspontját. Csuzy és Batta Pál 

ragaszkodott ahhoz, hogy először a regulamentum militare és a reincorporatio ügyét kezdjék el 

tárgyalni, hogy ebből kiderüljön, hogy meddig mehetnek el az adómegajánlással.600 Pozsony 

vármegye követe, Szüllő Zsigmond viszont a vármegyéje súlyos (81 000 forintra menő) 
                                                           
593HORNIG 1903. 55–56. 
594A vármegyei követküldési gyakorlatra és a főispánok szerepére: NAGY 2015. 941–957.  
595A már említett kiküldött bizottságok megkezdék a munkát, de az adókérdésről a rendek még nem határoztak.  
596Utóbbin az elszakított területek Magyarországhoz való visszacsatolását, a regulamentum militaris az adófizetők 
javára való javítását és az ingyenes előfogatok (vagy vectura) megváltását értette. 
597MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 21-i ülés.  
598SZABÓ 1928. 151.  
599OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 48.  
600OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 47. 
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adósságaira tekintettel mindenféle adóemeléstől elzárkózott.601 Végül – a korábbi 

megállapodásnak megfelelően – először a katonai szabályzat ügyében kiküldött bizottság 

munkájáról hallgatták meg a rendek Pászthory László jelentését,602 aztán az utóbbi időszak 

terület-visszacsatolásairól Trsztyánszky János alnádorét.603 Végül miután kiderült, hogy a két 

jelentés alapján sem az eddigi területgyarapodásból, sem a vectura megváltásából sem származik 

annyi bevétel az országra, amennyi az adóemelést lehetővé tenné, ezért Okolicsányi követelte a 

Temesköz (a forrásban Temesi Bánát) és az Erdélyhez kapcsolt Kraszna vármegye 

visszacsatolását. A jelenlegi feltételek mellett – hivatkozva követutasítására – Zemplén 

vármegye nevében sem a jelenlegi, sem a megemelt adóterhet nem tudja vállalni, ahogyan az 

ellenzéki vezér vallotta. Provokatívan hozzátette, hogy látni akarja azokat a jobb helyzetben lévő 

vármegyéket, amelyek több hadiadót tudnának fizetni!604 

Azonban az ellenzék ekkorra egyre inkább megosztottá vált, és – Okolicsányival ellentétben 

– a dunántúli ellenzéki megyék vezére is hajlott már a kompromisszumra. Csuzy Gáspár – 

Festetics programját némiképp bővítve – egy részletes fogalmazványt dolgozott ki azokról a 

feltételekről, amelyeket a 300 000 forintos adóemeléssel szemben támasztott. Ez tartalmazta az 

adóemelés melletti érveket is. Csuzy tervezetének a végén kilátásba helyezte, hogy ezen 

feltételek teljesülése esetén nemcsak a 300 000 forintot, hanem ennél többet is képesek lennének 

a rendek megajánlani a rendek a királynőnek.605 Csuzy feltételeit a soproni Pászthory László 

támogatta, de a tiszaiak részéről Okolicsányi, Szathmáry Király teljes mértékben ellene 

nyilatkozott az adóemelésnek,606 míg Darvas a feltételek egy részét vitatta.607 Vietorisz trencséni 

                                                           
601OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 49. 
602A jelentést bővebben ismerteti: SCHRAMEK 2011. 111.  
603OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 48–49. A jelentés az Arad, Bács, Csanád megyéhez csatolt, illetve 
azóta szabad királyi városi rangot nyert marosi és tiszai határőrvidéki településekkel foglalkozik. Az így újonnan 
visszatért területek összesen 30 000 forintot hoztak.  
604OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 49–50.  
605MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 21-i ülés; OK 700.470. Diarium diaetae regni 
Hungariae. 51. Kivonatát közli: OSZK Fol. Lat. 616. 74. fol. 1. Tartalma: A marosi és tiszai határőrvidéki részek 
reincorporatioból 30 000 forint új bevétel származik az országra. 2. Az alsó-szlavónai Szerémség visszacsatolásából 
még ugyanannyi összeg könnyen kimutatható. 3. A puszták benépesülésével az ország népességszáma nőtt. 4. Az 
ingyenes vecturaszolgáltatás eltörléséből kb. 160 000 forint szabadul föl az adófizetők számára. 5. Az urbáriumokat 
a jövőben törvényben szükséges szabályozni: ezzel a földesúri visszaélések és túlkapások is orvosolhatók, illetve a 
jobbágypanaszok számára is fellebezési fórum adható a vármegyéken, illetve a Helytartótanácson keresztül. 6. A 
nemesek továbbra is mentesek legyenek a contributio alól, a nem nemes rétegeket viszont adóztassák meg. 7. 
Indítványozta a szabad jobbágyköltözések megszüntetését. 8. A vámok szigorúbb adminisztrációját és az 
országhatárok szigorúbb ellenőrzését kívánta. 9. A sérelmek maradékának orvoslását akarta. 
606Okolicsányi éppen amiatt ellenezte a javaslatot, hogy az urbáriumok szabályozása hoszadalmas, illetve a 
vármegyei szokásjoggal ellentétes és a rendi előjogokat sérti, másfelől a jobbágyköltözések megszüntetéséből 
véleménye szerint több jövedelem nem nyerhető. Csuzy kedvenc „ideájának”, az urbáriumok törvényi 
szabályozásának egyik fő ellenlábasa éppen a másik ellenzéki vezér lehetett. Mindez rámutat arra, hogy az ellenzék 
sohasem volt egységes, a partikuláris érdekek mentén tovább osztódott: MNL BAZML SL IV.2001.m. 6. kötet. 
Diarium Diaetae anni 1751. pro Archivo Comitatus Zempleniensis. 55–56.  
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követ, előre elfogadva az emelést, rögtön az adóösszeg leosztását javasolta, de az alsótábla 

egésze lehurrogta, mondván ez még túl korai lenne.608 Végül a személynök indítványozta, hogy a 

300 000 forintos adóemelésről szóló alsótáblai döntést feliratban üzenjék meg a főrendeknek. A 

véleménynyilvánítással történő szavazás során a klérus nevében Galgóczy János kanonok 

elfogadta az összeget. A távollévő mágnások követei és a városok a Csuzy által megfogalmazott 

feltételekkel deklarálták volna hozzájárulásukat az emeléshez. Állítólag a távollévők közül 

galánthai Balogh László tette meg a felajánlást.609 A személynök kinyilvánította reményét, hogy 

a rendek a többiektől nem kívánnak elszakadni, és megszavazzák az adómelést, mire a tiszántúli 

és tiszáninneni vármegyék hallgatással adták jelét egyet nem értésüknek. Erre csak Heves-Külső-

Szolnok és Békés vármegye követei deklarálták beleegyezésüket az adóemelésbe.610 

Feltételezésem szerint Csuzy javaslata mögé álltak a dunai (dunántúli és dunáninneni) 

vármegyék, valószínűleg a velük kötött háttéralku eredményének köszönhetően. Jelzi ezt az is, 

hogy a dunaiak véleményére nem tér ki külön a napló, az ő egyetértésüket adottnak veszi. 

Ekkor megkezdődött a tiszai vármegyék végső ellenállása a 300 000 forintos adóösszeggel 

szemben, illetve a többiek részéről ezek meggyőzése. Okolicsányi János Zemplén nevében 

elismerte, hogy a szavazatok többségével a rendek elhatározták a 300 000 forintos adóemelést, 

de mulasztásként rótta fel, hogy még mindig nem lett meghatározva az adóalap. Ha a Zemplén 

vármegyére eső adóösszeget nem mérséklik, akkor kérvényezni fogja Mária Teréziánál az ország 

általános összeírását, ám ezt az alsótábla egyhangú felkiáltással elutasította, és az erről való 

döntést a jövőre utalta. Szathmáry Király György borsodi követ az adóösszeg előzetes felosztását 

kérte, ha csak Mária Terézia az ország nehézségeiről addig nem rendelkezik, de ezt Festetics és 

Csuzy ellenezte, mivel ezt csak a megajánlásról szóló felirat és a királyi jóváhagyás után lehet 

elvégezni. Török (feltehetően József) borsodi követ szerint valószínűleg a tiszai megyékkel való 

megegyezés érdekében bele kell illeszteni az uralkodóhoz intézett feliratba emlékeztetésképpen 

azt a kitételt, hogy az anyagilag nehéz helyzetben lévő vármegyék a hadiadadó kifizetésére 

képtelenek.  

A felirat szövegébe végül a nádori ítélőmesterrel, Péchy Gáborral betoldották az adóösszeg 

könnyítésére szolgáló feltételeket. Ebbe a tiszaiak legutóbbi követelése nem került bele arról, 

                                                                                                                                                                                           
607 Darvas véleményére: OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 50. Darvas szerint a tervezetben sok 
bizonytalansági tényező van: pl. annyi katonaság, amely most van az országban nem fog mindig itt állomásozni, az 
országban történt betelepedésekről és a még visszacsatolandó területek adóösszegeiről nincsenek pontos adatok.  
608Valószínűleg Vietorisz most is vármegyéje particularis érdekeinek védelmével foglalatoskodott:  
609OSZK Ktt. Fol. Lat. 616. 75. fol. Galánthai Balogh László (1718?–1796) 1751-ben a távollévő Daun Lipót és 
Henrik grófot, illetve Khevenhüller János grófot képviselte a diétán követként.  1754–1757 helytartótanácsi titkár, 
1757–1781 között helytartótanácsos. 1775-ben grófi címet kapott. Neje: Jankovics Júlia (+1784) Életéről: 
FALLENBÜCHL 1992. 314. és DAB.  
610OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 52.  
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hogy illesszenek bele egy kitételt, egyfajta biztosítékot az itteni megyék fizetésképtelenségéről611 

Szijártó István ezek közül az elfogadott feltételek közül az ingyenmunka (gratuitus labor), a 

nyári szénaadó (gramen sive foenum), a forspont (vectura) és az előfogatok (praejunctura) 

eltörlését emelte ki.612 Prónay és Csuzy között még sor került egy szóváltásra az adóösszeg 

hároméves időtartalomra való megajánlása miatt, amely a rendek pozícióit erősítette volna, végül 

a tábla (a hároméves kitétel kihagyásával) elfogadta az ítélőmester fogalmazványát.613 

Az alsótába üznetére a mágnások küldöttsége felelt, amelynek vezetője ismét az egri püspök 

lett. A felsőtábla nem fogadta el a rendek döntését, sőt a személynök közvetítésével a felajánlott 

összeg megduplázását, 600 000 forintra emelését követelte tőlük.614 Csuzy és Szathmáry 

válaszában elegendőnek, sőt az utóbbi túl soknak is tartotta az emelést, mivel ennél többet a 

„misera plebs contribuens” tönkremenetele nélkül nem tudnak adni – érveltek. A veszprémi 

követ szerint nem haragítják magukra a rendek a mágnásokat, ha szemüket a további adóemelés 

lehetetlenségére helyezik. A személynök – Padányi Biró Márton naplójának szavai szerint – „spe 

componendum animorum”, vagyis abból a célból, hogy a kedélyek másnapig kissé 

megnyugodhassanak, a további tárgyalásokat másnapra akarta halasztani.615 Nagy Pál 

ítélőmester ezt az elnöki intenciót nem hallva kijelentette, hogy „utóbb is kelletik adnunk”, mire 

Csuzy félbeszakítva: „Kell adni repetálnunk, mert az kénszerítést jelenteni látszatik”. Erre Nagy 

Pál a kell szó itteni jelentését magyarázta el: „Eö Felsége szükségét, Hazánk végső romlása el 

távoztatására kell adni”. A napló szerint az ítélőmester szavai sokakat megengeszteltek.616 A 

tractatus diaetalis szokásjogát többször feszegető ítélőmester nemcsak a felszólaló Csuzyból, 

hanem az ülés politikailag tapasztaltabb résztvevőiből is indulatot váltott ki. Fellépésük azt a 

felfogást erősíti, hogy a hadiadó kivetése és megszavazása ugyan a rendek alkotmányos 

kötelezettsége, de ennek mértéke az esetleges alkupozíciójukból eredő egyszeri megajánlástól 

függ. A tractatus diaetalisban tehát a rendek alku nélkül nem kényszeríthetőek az adózás 

                                                           
611OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 52. Tartalma: 1. a katonai szabályzat módosításának elfogadása. 2. 
A hadiadó vármegyék és városok közti újrafelosztása. 3. Az eddigi adóösszegbe számítsák bele a már újonnan az 
országba bekebelezett és a jövőben bekebelezendő helységek adóját. 4. Az ország sérelmeit orvosolják. 5. Az 
adómegajánlás három évig tartson. 6. Az egyes vármegyék fizetésképtelenségét nem veszik fel a leiratba, vagyis azt 
az elvet, hogy „egyik vármegye vagy város a másikért fizet”. 
612SZIJÁRTÓ 2005. 247.  
613Az 1715. évi 14., illetve az 1723. évi 7. törvénycikk értelmében ugyanis minden harmadik évben lenne köteles az 
uralkodó országgyűlést összehívni. Prónay a hároméves időkorlát feloldását javasolta, azzal az indokkal, hogy akkor 
az adóhoz hasonlóan a sérelmeket is csak három évi elévüléssel lehetne felvetni a diétán, Csuzy ezzel szemben a 
törvények által is rögzített szokásjogra hivatkozott.  
614OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 54.  
615HORNIG 1903. 57. 
616MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 21-i ülés. A magyar nyelvű naplórészletet idézi 
más kontextusban: ROZGONYI 1944. 25–26.  
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elfogadására.617 Csuzy ezután sokkal mérsékeltebben válaszolt: a fizetésképtelenséget kellene a 

felsőtáblának kimutatni, és ezt felterjeszteni Mária Teréziának. Nagy János somogyi követ az 

adók behajtatlanságáról akart cautiót, vagyis egy biztosítékot betétetni az esetleges feliratba. 

Csuzyhoz csatlakozott Okolicsányi és Bohus János is.618 

 A vármegyei követek egyöntetű elutasító álláspontját az adóemeléssel szemben ismét a 

kormányzat egyik „trójai falova”, a klérus törte meg, akik közül Gusztinyi János kanonok tette 

meg a 600 000 forint értékű felajánlást. Mindehhez hozzáfűzte, hogy ennél többet is ki tudna 

fizetni az ország. Csatlakozott az adóemelést elfogadók táborához Schwarzenberg József herceg 

távollévő indigena követe, Sidó Mihály, aki a kincstár rossz állapotára hivatkozva kérte 

illendőbb (vagyis magasabb) contributiós összeg megszavazását.619 Őt támogatta a már sokszor 

említett Jeszenák János, aki szerint „emlékezve Őfelsége nagyobb kegyelmére és kegyességére” 

is a rendeknek a nagyobb adóösszeg felajánlása felé kell hajlaniuk.620 Egy másik napló 

pontosítja, hogy 600 000 forintra célzott. A vármegyei követek közül a később báróságot nyert 

hevesi követ, Sághy Mihály félmillónyi adónöveléssel értett volna egyet. Csuzy erre Sidó és 

Jeszenák felszólalására reflektálva tiltakozott, mondván: a távollévők követei nem ismerhetik 

jobban az adófizetők állapotát, mint a vármegyei követek, akik földesurak és tisztségeket 

viselnek megyéjükben, és szabadon ígérhetnek adóemelést, mert nem köti őket vármegyéjük 

utasítása. Sidó, aki helytartótanácsi titkár volt cáfolta ezt: hivatala révén módja volt megismerni 

az ország helyzetét.621 Csuzy – feltehetően időhúzásként vetette fel, hogy először kérni kell 

Mária Terézia válaszát az ügyben, aztán lehet alkudozni az ennél nagyobb adóösszegről. Vele 

szemben Szathmáry Király úgy vélte, hogy a megajánlott adóösszeg legyen végleges, ennél 

többről ne vitatkozzanak a továbbiakban. Az utolsó hozzászóló, a nógrádi Darvas József 

lényegében egyetértett Csuzyval az adóemelés lépéseiről.622 Egy másik napló ehhez képest 

kormánypárti álláspontot rögzít. A nógrádi főjegyző szerint az előző diéták 50-100-200 000 

forintnyi emelésről alkudoztak, de nem az uralkodóval, hanem királyi biztosokkal tárgyaltak. 

Most a helyzet teljesen más: a királynő és családja személyesen jelen van, és látta a „szegény 

                                                           
617MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 21-i ülés. 
618Hasonló érvet hangoztatott korábban, június 12-én Nagy Pál, amikor kifejezte, inkább önként egyezzenek bele 
most, mint később kényszerítéssel az adóemelésbe.  
619Sidó Mihály (1704?–1781) 1727–1730 között helytartótanácsi járulnok, 1730–1736 között kancellista, 1736–1740 
ugyanott tanácsjegyző, 1740–1745 között expeditor, majd 1745–1754 között helytartótanácsi titkár, végül 
helytartótanácsos 1781-ben bekövetkezett haláláig. 1741-ben is vállalta távollévő főrend képviseletét. Hivatali 
pályafutására és életére: EMBER 1940. 202., 204., 216., 227–228., 231.; FALLENBÜCHL 1992. 313.; VÁMOS 2012. 64.  
620OK 700. 470. Diarium diaetae regni Hungariae. 55. 
621MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 21-i ülés. 
622OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 55–56. 
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teherviselő nép” sorsát. Darvas szerint a diétának törekedni kellene a királyi követelések 

teljesítésére, cserébe az uralkodó, mivel személyesen meggyőzödhetett a helyzet 

tarthatatlanságáról, orvosolni fogja a sérelmeket. A megegyezés hiányában a személynök 

másnapra halasztotta a döntést, és délután 3 óra körül a rendek elhagyták az üléstermet.623 

Június 22-én, délelőtt 9-kor Fekete személynök ismét a főrendeknek adandó válaszfelirat 

elküldését sürgette. Az ellenzéki követek ekkor partikuláris sérelmeik előadásával igyekeztek a 

magasabb adóösszegbe való beleegyzést elkerülni, addig a kormányzat exponensei az 500 000 

Ft-ra mérsékelt követelés elfogadását erőltették. A felszólalók közül az eddigi ellenzéki, Szüllő 

Zsigmond – időnyerés és a mágnásokkal való megegyezés végett – egy véglegesnek tekintendő 

„bizonyos összeg” megállapítását javasolta, ezzel támogatta a személynök törekvését. Hozzá 

csatlakozott a dunántúli megyék nevében Festetics Pál, aki félmilliós hadiadó-emelést ígért meg. 

Vele egy követ fújt Huberth egri kanonok, aki „a két tábla közötti esetleges szakadás elkerülése 

végett” ugyancsak belement volna a félmilliós tehernövelésbe, de csak azzal a feltétellel, hogyha 

az adófizetés megkönnyítése érdekében lépések történnek. A javaslat ellen foglalt állást 

Bacskády Ferenc nyitrai követ, aki azzal fenyegetőzött, hogy a Nyitra vármegyéből eltűnt 

háromszáz jobbágytelek ügyében fog feliratot intézni az uralkodóhoz az adó elviselhetetlenségét 

demonstrálandó.624 Ugyanúgy a 300 000 forint összegű többlet ígéretéhez ragaszkodott testvére, 

Bacskády Pál barsi, Csiba János mosoni, Csuzy veszprémi és Török győri követ is. Utóbbi 

beszéde végén hatásosan felsóhajtott, amelyet az egyik napló magyarul is megőrzött az 

utókornak: „Lelkem Istenem, és világ előtt mondhatom, hogy a mostani terhet nem viselheti a 

Szegénység!” Vietoris trencséni követ az előzőekkel egyetértve kérte, hogy a különösen rossz 

helyzetű vármegyéknek engedje meg az országgyűlés, hogy kedvezőtlen anyagi helyzetüket 

külön is nyilvánosságra hozhassák. A személynök és állítólag Nagy Mihály zalai követ az egyik 

napló szerint megtámadták előterjesztését azzal az indokkal, hogy ez a kivételezés a megyék 

között nagy gyűlölködést hozna.625 Bohus János is Nyitra vármegye követével értett egyet, 

kiemelve, hogy Zólyom megye mostoha természeti adottságai, az itteni sziklás-köves talaj is 

meggátolja mezőgazdasága virágzását.626 A kormányzatot támogatóinak nevében galánthai 

Balogh László a mágnások véleményének pártolása mellett tette le a voksát. Okfejtése abból 

indult ki, hogy ha a mágnások bírják a legtöbb birtokot az országban, övék az első szó, 

                                                           
623MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 21-i ülés. 
624MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 22-i ülés.  
625MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 22-i ülés. 
626OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 57. 
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nyugodtan ígérhetnek, de akkor az alsótáblán ülők miért ne tehetnék ugyanezt.627 Mellette állt ki 

a másik hangadó távollévő követ, Jeszenák Pál és Adelffy vasi követ, aki a félmilliós adóemelés 

mellett érvelt, továbbá Hertelendy Gábor zalai, Gosztonyi István hevesi és Darvas József nógrádi 

követ is.628 Darvas József szerint oly hosszú békét már Szent István király óta nem élvezett az 

ország, mint VI. (magyar királyként III.) Károly és újabban Mária Terézia uralkodása alatt. A 

magasabb adóösszeg a béke megszilárdításához szükséges. Ezentúl a nádor, a személynök és a 

mágnások a királynőnél közbenjárnak az ország érdekében, és kérniük kell a gratuitus labor 

(ingyenmunka) megváltását.629 Okolicsányi a tiszántúli és tiszáninneni vármegyék nagy részével 

együtt (Békés és Heves megye kivételével) továbbra is ellentmondott az adóemelésnek. Rajta 

kívül állítólag Szatmár, Ugocsa vármegyék követei, illetve Szathmáry Király György borsodi és 

Maróthy Sándor máramarosi ablegátusok szólaltak fel, és jelentették ki ragaszkodásukat a tegnap 

elhatározott 300 000 forintos adóemeléshez. A dunaiak a félmilliós emelést fogadták el két 

feltétellel: a felajánlás három évre szóljon, illetve ez legyen az adóemelést tekintve az utolsó 

határozatuk, vagyis ennél magasabb adóemelésbe nem mennek bele. Csuzy e mellett külön 

indítványt nyújtott be, miszerint, ha az adót a két diéta közötti időszakban nem tudják beszedni, 

akkor lehetőség legyen a vármegyék sérelmeinek országgyűlésen kívüli orvoslására. Ezt a 

zempléni Okolicsányi és a zalai Nagy Mihály indítványára gyorsan elvetették, mivel ez az 

adóporták országgyűlésen kívüli újrafelosztását hozná, ez pedig más megyék kárára történhet 

csak.630 

A teremben eluralkodó egyre zavarosabb kiabálásokat észlelve a személynök először az 

egyhangú véleménynyilvánításra szólította fel a rendeket, majd fejenkénti szavazást (votizatio) 

rendelt el a dunai vármegyék által elfogadott változatról és gondoskodott a felsőtáblához intézett 

küldöttség kiküldéséről. Festetics Pál erre azzal replikázott a személynöknek, hogy fejenkénti 

szavazást tartani felesleges, 2-3 vármegye ellenvéleménye nem számít.631 A személynök 

szokatlan döntéséhez hozzájárulhatott az is, hogy az országgyűlési ifjúság – noha nem lévén 

szavazati joga – az ellenzék véleményét támogatva bekapcsolódott a vitába és a 300 000 forintos, 

kisebb adóemelés érdekében kezdett kiabálni. E miatt a teremben kitört a zűrzavar és a többség 

                                                           
627MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 22-i ülés. 
628OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 57. 
629MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 22-i ülés. 
630OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 58–60. Ebben a megyei követek mindkét csoportja egyetérttett 
egymással.  
631MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 22-i ülés. 
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megállapíthatatlanná vált.632 Csuzy ellentmondott a fejenkénti szavazásnak, szokásjog ellen 

valónak vélte és – egy másik napló szerint – táblánkénti szavazást kért, vagyis testületenkénti 

véleménnyilvánítást.633 Varró Sándor interpretációja szerint Csuzy még azt is hozzátette, hogy a 

fél milliós adópótlékot csak a klérus és a távollévők követei, illetve a „lutheránusok” ajánlották 

meg, a vármegyei követek nem.634 Szuhányi Márton, aki az 1708–1715. évi diéta óta szinte 

minden országgyűlésen megfordult és a legnagyobb tapasztalattal rendelkező vármegyei követ 

volt, ugyancsak a diétai szokások ellen valónak vélte a fejenkénti szavazást.635 Feltehetően így 

végül testületenkénti véleménnyilvánításra került sor, ám egyesek hangot adhattak 

különvéleményüknek. A dunai vármegyék, a klérus, a városok és a távollévők által megszavazott 

határozatot Fekete személynök elfogadottnak jelentette ki.636 Erre a tiszai megyék képviseletében 

Okolicsányi így rohanta le a személynököt: „Méltóságos Personalis Uram! Mit vétettek Szegény 

Vármegyék Nagyságodnak, hogy Absens Ablegatussinak Voxai[val] confundáltatni engedi? 

holott még hátra van a Kérdés? vagyon-e mindnyájának credentionalisa, és ha vagyon, 

principálisok legitimus indigenák-e? s e mellett előbb superalni kelletik”.637 Véleménye rávilágít 

arra a diéta intézménytörténetében hosszú távon meghatározó folyamatra, amelynek során az 

alsótáblán a vármegyei követek kisajátítják a döntéshozatalt és más országgyűlési csoportokat 

kiszorítanak ebből. A megyei követek erejét jelzi, hogy a voksolások teljesen eltűnnek majd a 

diétáról, ami hosszú távon garantálja, hogy ne kerülhessenek kisebbségbe más országgyűlési 

csoportokhoz (pl. a káptalani követekkel, a városokkal és a távollévőkkel) képest.638A 

határozathozatalban ekkor már – mint látjuk – egyfelől a véleménynyilvánítással történő 

szavazás volt a főszabály, amelyben a vármegyei követek voksa volt a döntő. Másfelől az erről 

szóló vita megmutatja, hogy ez a fejlődés korántsem volt egyenes vonalú és a személynök a 

kezében lévő elnöki hatalmat könnyen használhatta fel a makacs, de kisebbségben lévő ellenzéki 

csoportok megtörésére azzal a fenyegetéssel, hogy fejenként szavaztatja meg őket. Az egyet nem 

értés esetén, jelen esetben a táblánkénti vagy testületenkénti szavazás jelentette a 
                                                           
632VARRÓ 2011. 176.  
633Ez azt jelentette, hogy az alsótábla egyes csoportjai (vármegyei, káptalani követek, városok, távollévők) 
testületileg egységes véleményt kialakítva szavaznak. MNL BAZML SL IV. 2001.m. 6. kötet. Diarium Diaetae anni 
1751. pro Archivo Comitatus Zempleniensis. 66.  
634VARRÓ 2011. 176. Lutheránusok alatt feltehetően a távollévők követeinek azt a hangadó csoportját érthetjük, akik 
szinte mind az evangélikus felekezethez tartoztak.  
635MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 22-i ülés. 
636A távollévők követei közül egyedül Almássy Pál, Foglár György szerbiai címzetes püspök követe állt ki az 
alacsonyabb adóösszeg mellett. 
637MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 22-i ülés. Idézi: ROZGONYI 1944. 26. Vagyis 
van-e a távollévő követeknek megbízólevele és vajonmegbízóiknak, az indigena főuraknak a honosságát a diéta 
törvénycikkbe foglalta-e.  
638SZIJÁRTÓ 2005. 286., 296. 
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kompromisszumot. Végül az országgyűlési ifjúság politikai szerepére is fény derül az ülésnap 

áttekintése alapján, amely a rendi ellenzék mellett való véleménnyílvánításaival sokszor 

ellehetetlenítette az ülések szokványos menetét, és ezzel alkalmat adott a személynöknek a 

döntéshozatali mechanizmusba való – a kormányzat számára kedvező irányba történő – radikális 

beavatkozásba.  

A küldöttséget végül elküldték a felsőtáblához, de az keveselte a félmilliós adóemelést, és 

további 100 000 forint megszavazását kérte a rendektől. Az egri püspök beszédében a királynő 

kegyességét, a két tábla közötti egyetértést és a haza iránti szeretetet (in Patriam amorem) hozta 

fel érvként a további adóemelés mellett.639 A rendek között ismételten zavar támadt, most a 

káptalani követek csoportja ellen támadt föl a bizalmatlanság. Beniczky István pesti követ 

felvetette, hogy a hírvivő küldöttség szónoka, Galgóczy János a megfogalmazott üzenetet nem 

kellő pontossággal adta elő a főrendeknek, de Sallér István vasi alispán és követ megvédte a 

vádak ellen követtársát. Prónay nehéznek, de elkerülhetetlennek mondta a további emelést. Vele 

szemben Csuzy az emelés ama feltételét hangoztatta, hogy a legutóbbi megajánlás végleges volt 

és ennél magasabb összegről már nem tárgyalhatnak. A nádor titkárának üzenetére – miszerint a 

főrendek ülése is véget ért – a személynök feloszlatta az ülést.640 

Festetics Pál június 23-i levelében – az előzőekhez képest – sokkal mozgalmasabbnak 

ábrázolja a diétát, ahol a rendiség képviselői között nagy volt a véleményingadozás és az egyes 

csoportok (tiszai-dunai megyék, vármegyék–városok, világiak – egyházi követek) között tovább 

nőttek a nézetkülönbségek. Érzékelhetően erősödött a feszültség is: „tegnap előtt három száz 

ezer, s tegnap fél milliomnak ígéretére léptünk, de olly móddal deprecaltuk volna, nem lehetett 

volna nagyobb kedvetlenséget okozni eő fölsségének, mint így: egynéhányszor már az ígéret után 

vissza tánczoltunk, hogy semmit nem akarunk adni”.641 

 

6.1.6 A kompromisszum reménye, a sérelmek újratárgyalása – június 23–25. 

 

A június 23-i ülés kezdetén a személynök biztatta a rendeket a tegnap a mágnások által kért 

emelés elfogadására, amire a rendek közfelkiálltással kijelentették a tegnapi határozatukhoz való 

ragaszkodásukat. Ismét felmerült az a követelés Okolicsányi és Bohus János részéről, hogy – 

                                                           
639OK 700.462. Acta diaetae.53. 
640OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 61–62. Biró Márton veszprémi püspök naplója is tud erről az 
epizódról. Galgóczyt szerinte azzal vádolták a rendek, hogy „kevésbé helyesen és őszintén” tolmácsolta a 
főrendeknek az alsótábla véleményét. Erre: HORNIG 1903. 57. 
641MNL OL P 243. Festetics Kristóf iratai. 6. tétel. Hozzá intézett levelek. Pozsony, 1751. június 23. (36–37. ff.)  
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mint a legutóbbi diétákon – a sérelmeket az adóügytől elválaszthatatlanul szükséges tárgyalni. 

Több feltételt is hozzátettek: a reincorporatióval, illetve a regulamentum militare módosításával 

kapcsolatos és a jogügyi sérelmek megvizsgálására kiküldött bizottság írásos jelentésének 

megszerkesztését és meghallgatását, továbbá az országgyűlés háromévenkénti összehívásának a 

törvényekben gyakran ismételt óhaját.642 A legtöbb szó a reincorporatióval kapcsolatos 

sérelmekről esett. A zempléni követ, Okolicsányi Marczibányi Lőrinc csanádi követtel együtt a 

terület-visszakebelezések folytatását indítványozta. Utóbbi – mint dél-magyarországi régióbeli 

birtokos – az egykori Temesi Bánság (vagyis a Bánát) visszacsatolását követelte.643 Végül a 

területvisszacsatolásokról szóló jelentéseket hallgatták meg. Károlyi Ferenc gróf, az egyik 

kiküldött királyi biztos a marosi és tiszai határőrvidék 1747-ben elkezdett, Arad, Csanád, Bács 

vármegyékhez való visszakebelezés ügyét ismertette.644 Az elhangzottakat Okolicsányi annyival 

egészítette ki, hogy Zaránd vármegye két járása (halmágyi és a bródi) Erdélyhez került, ezek 

visszacsatolását is kérelmezni kell. Forray András aradi követ a már elrendelt visszacsatolásák 

társadalmi hatásairól beszélt. Noha a katonai joghatóság itt Keresztelő Szent János napján véget 

ér, de megyéjéhez csatolt területen élő oláhok nagy számban szöknek el a hadi igazgatás alatt 

maradt Bánátba a várható földesúri és állami tehernövekedés elől.645 Beszéde a magasabb 

adóteher elleni fellépésként is értelmezhető.  

Padányi Biró Márton naplójának köszönhetően ismert a főrendek igencsak megosztott 

véleménye is a 23-i ülésről. Az alsótábla félmilliós adóösszeghez való ragaszkodását 

megismerve az elnöklő nádor feltette a kérdést a felsőtáblának: megelégednek-e ezzel az 

emeléssel vagy ragaszkodnak a 600 000 forintos összeghez. Miután a nádor arra buzdította a 

jelelévőket, hogy a királynő anyai kegyét igyekezzenek megtartani, az országbíró a főrendek 

tekintélyének megőrzésére intett az alsótábla törekvésével szemben. Batthyány Károly horvát 

bán és Esterházy Ferenc tárnokmester az alsótáblával való kibékülést szorgalmazta, és tanácsolta 

az 500 000 forint elfogadását. Egyben úgy ítélték, hogy a nádort kérjék fel az uralkodó 

megenyhítésére és a kisebb összeg elfogadására.646 Mint a következményekből látjuk, 

törekvésüket csak időlegesen koronázta siker. 

Ülésezésüket június 25-én folytatták az előző napi napirenddel. A személynök a 600 000 

forintos megajánlás támogatására szólította fel a rendeket, ám azok Szüllő, Csuzy és Okolicsányi 

                                                           
642Végül a jogügyi munkálatokat az ezeket vezető Brunswick Anatl ítélőmester betegsége miatt nem tárgyalták. 
Mindenesetre a küldöttség el is ment a felsőtáblára ebben az ügyben. 
643OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 63. 
644A helységek közül hat maradt katonai közigazgatás alatt: ezekből Titel központtal később létrehozták az ún. 
Sajkás Kerületet. Erre: GYÖRE 2001. 333–335. 
645OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 65. 
646HORNIG 1903. 58.  
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vezetésével a tegnapelőtt meghatározott összeghez ragaszkodtak, továbbá az új katonai 

szabályzat módosításaival és a területvisszacsatolásokkal kapcsolatos jelentés lediktálását és 

feliratként való elküldését szorgalmazták. Ehhez kapcsolódva Najsics Ádám horvát ítélőmester 

tiltakozott a Szerémség területének (vagyis Pozsega, Szerém és Verőce vármegye területe, az ún. 

Alsó-Szlavónia) a Magyar Királysághoz való csatolása ellen: véleménye szerint ez nem lehet 

Magyarország része, mivel Szlavónia, vagyis a Dráva–Száva köze mindig is Horvátországhoz 

tartozott. Tulajdonképpen ezzel a horvát és a magyar rendek közé éket verő 1741. évi 50. 

törvénycikk értelmezése körül zajlott le egy párbeszéd. Ez az intézkedés a három alsó-szlavóniai 

megyét Magyarországhoz csatolta, ám a bán joghatóságát is megerősítette. Najsicsot megvédte 

Magdics József, horvát követ: ezek a megyék Szlavóniához tartoznak, ahogy a három megye 

közül az egyik neve (Szerém) is mutatja – vélte Magdics.647 A személynök válaszában a horvát 

álláspont anakronizmusára mutatott rá, amikor megjegyezte, hogy a középkori Valkó megye 

helyét sem sikerült meghatározni, nemhogy a Szerémségét.648 A terület „kettős joghatósága” 

felett zajló vita végeredménye az 1751. évi 23. törvénycikk megalkotása volt.649 

Ezután a rendek visszatértek a főrendekhez küldendő deputáció ügyére. Rövid vita után a 

következő feltételekkel szavazták meg a félmilliós adóösszeget: 1. Az összes rendi postulatumot 

újra felterjeszthetik. 2. A terület-visszacsatolásokról készült jelentéseket foglalják írásba és 

diktálják le nyilvánosan. 3. A horvát bánt kérni kell, hogy a Szerémség ügyében tegyen írásbeli 

jelentést a rendeknek. 4. Két új bizottságot rendeljenek ki a jogügyi sérelmek összegyűjtésére és 

az indigenák (honfiak) felülvizsgálatára.650 Gusztinyi kanonok vezetésével a felsőtáblára 

menesztett küldöttség követeléseit a főrendek végül elfogadták.651 

                                                           
647MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 25-i ülés. A horvát követ eljárása nem meglepő: 
a szábor által kibocsátottt és pozsonyi diétára delegált követeinek adott instrukciójának második pontja is az 1741. 
évi 50. törvénycikkel szembeni ellentmondást és végrehajtása elleni bécsi „lobbizást” írta elő. Erről a horvát szábor 
végzései tudósítanak: ZAKLJUCCI 1968. 144. 
648MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 25-i ülés. 
649A szakirodalom szerint a Szerémség a 15. század végéig egyértelműen Magyarországhoz tartozott. Szlavónia alatt 
ekkor még a tőle délkeletre fekvő területet, Kőrös és Zágráb megyét értették. A török pusztítás nem kímélte a térség 
népességet sem, a közékori birtokviszonyok és közigazgatási határok feledésbe merültek. A kicserélődött lakosság 
és birtokos réteg egyre inkább a két folyó közének keleti részét kezdte el Szlavóniának nevezni. A határőrvidékké 
lett területeken 1743-ban Batthyány Károly bán elnöklete alatt kezdődött meg a vármegyei struktúra visszaállítása. 
Ennek során a horvát hatóságok szembekerültek a magyar jogértelmezést képviselő kamaraelnökkel, Grassalkovits 
Antallal. Az 1751. évi 23. törvénycikk végül megerősítette a status quót: azt a gyakorlatot, miszerint a három megye 
követei ülőhelyet és szavazati jogot bírnak a magyar diétára is, de fenntartotta a bán fennhatóságát is a terület felett. 
A horvát kérdésre: MISKOLCZY 1927. 31–34., 56–57. SOKCSEVITS 2011. 225., 234–235. 
650OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 66–67. E két utóbbi pontot Csuzy Gáspár javaslatára iktatták be az 
üzenetbe. Erre: MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni 
sessionum et ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 25-i ülés. 
651HORNIG 1903. 59.  



  

129 
 

A főrendek június 23–25-i magatartásának tükrében látható, hogy az alsótáblával való 

feszültségek kiéleződésének elkerülése végett egy bizonyos ponton túl hajlandóak voltak a 

kompromisszumra, nem mindenáron és minden alkalommal szolgálták ki az udvar érdekeit. A 

bécsi udvari társadalomban a magyarok közül a legjelentősebb pozíciókat elérő, és itt 

legnagyobb befolyással bíró Batthyány Károly mégsem szakadt el teljesen a hazai nemesi 

társadalomtól politikailag, mint ahogy a szakirodalmi vélemények alapján várnánk tőle, mert 

adott esetben felismerte és elfogadta a rendi nemzet érdekeit.652 A trónörökös, József főherceg 

nevelőjeként és horvát bánként mind az udvarban, mind a magyar rendi társadalomban 

otthonosan mozgott: nemcsak az adókérdésben nyilvánított karakteres véleményt, hanem (mint 

az előző fejezetek egyikében láthattuk) a nádorválasztás során is fontos szerepet játszott 

testvérének, Lajos grófnak az ország első rendi méltóságára való megválasztásában.653 Gróf 

Esterházy Ferenc tárnokmester, aki életkorát tekintve idősebb is volt a többieknél, élete nagy 

részét katonatisztként külföldön háborúkban és később hivatala miatt az ország központjában, 

Pozsonyban és Bécsben töltötte –, de tiszttartójával folytatott magyar nyelvű levelezése tanúsítja, 

hogy rajta tartotta a szemét nemcsak birtokain, hanem a hazai vármegyei közéleten is.654 

A két bizottság közül a jogügyi lehetett az alsótábla számára a fontosabb, mivel tagként 

bekerültek az amúgy jogászként is praktizáló vezető ellenzékiek (Csuzy Gáspár, Bohus János), 

de a távollévők közül is a hangosabbak (Zsitkovszky István, Balogh László), a városiak közül a 

szabad királyi városok vitájában és más esetben is hangadó követ (Svetics József kőszegi követ) 

is helyet kaptak itt.655Az ülés végén megkezdődött a sérelmek újratárgyalása és elküldésre való 

előkészítésük.  

 

6.1.7 Visszatérés a terméketlen ügyrendi vitákhoz: június 28–30. 

 

A királynő 27-én újabb leiratot küldött a diétához, amelyben az királyi előterjesztésekre való 

haladéktalan válaszadást, vagyis az adómegajánlást sürgette, és minden egyéb tárgy, így a 

                                                           
652 Batthyány Károly József udvari társadalomban elfoglalt helyére és pozícióira A magyar arisztokraták 
integrációja a bécsi udvarba 1711 és 1765 között című doktori értekezésében tért ki Kökényesi Zsolt. Erre: 
KÖKÉNYESI 2016. 68–69. 
 653 A Batthyányak az udvari társadalomban betöltött előkelő pozícióik ellenére sem adták fel teljesen politikai 
önállóságukat és nem fogadtak el minden Bécsből érkező centralizációs szándékot, amit jól tükröz az 1764-65. évi 
diéta idején játszott ellenzéki magatartásuk: KÖKÉNYESI 2016a. 99–100., 102.  
654Bittó József pápai tiszttartójával való levelezését közli: LÁSZLÓ 2008. 
655A bizottságok névsorát közli: OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 67–68. 
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sérelmek félretételét kívánta a rendektől.656 A rendek – félbeszakítva a sérelmek tárgyalását – 

másnap június 28-án vegyes ülésen vettek részt, ahol a nádori ítélőmester felolvasta a királynő 

leiratát, majd Csáky Miklós kalocsai érsek ajánlotta a rendek figyelmébe a királynő szavait.657 

Miután visszatértek saját üléstermükbe, ismét kiújultak az ügyrendi viták. Az ellenzék szokás 

szerint a sérelemek, illetve az adóügy elválaszthatatlan és együttes tárgyalását, felterjesztését 

tűze ki céljául. A kormánypártiak viszont a királyi előterjesztések, vagyis az adókérdés 

mindenek előtt való megvitatását és a már megkezdett sérelmek ügyének félretételét akarták 

elérni.  

A rendek nagy része ragaszkodott korábbi álláspontjához, nevezetesen azt akarta elérni, 

hogy csak a sérelmek megtárgyalását, pontosabban a regulamentum militare módosítását (ti. a 

vectura megváltását és a gratuitus labor eltörlését), és a reincorporatióról szóló jelentésének 

lediktálását követően intézzenek válaszfeliratot a királynőhöz. Ezután a fél milliós adópótlékot is 

megszavaznák. Ezt fejtegette Csuzy, Okolicsányi, Török és Szathmáry Király borsodi, Vietórisz 

trencséni, Maróthy máramarosi és Beniczky István pesti követ is. A személynök velük szemben 

a királyi leirat tartalmának elfogadását szorgalmazta. Mellette érvelt Jeszenák János, távollévő 

főrendek követe és Kvassay László alországbíró, akik szerint az előző diéták gyakorlata 

bizonyító erejű a kérdés eldöntésében. 1729-ben például a királyi biztosok segítségével a császári 

udvar leiratátában vetette ki az adót, vagyis az uralkodó saját felségjoga alapján utasíthatja a 

rendeket a felajánlás megtételére. A hadiadó ügyét először és mindenek előtt tárgyalták akkor 

is.658 A személynök előterjesztését pártolta a vármegyei követek közül Adelffy Antal vasi és 

Darvas nógrádi követ, aki szerint nem kell félni attól, hogy a nemesi előjogok sérülnének a 

felirattal.659 Szathmáry Király György borsodi követ áthidaló javaslatot tett, nevezetesen, hogy 

mivel a sérelmek átnézésével az alsótábla már végzett, ezt küldjék át a felsőtáblára 

véleményezésre, addig náluk folyhat a két bizottsággal kapcsolatos iratok lediktálása. Brunswick 

személynöki ítélőmester erre adott felete szerint a főrendek nem biztos, hogy újra elő akarják 

majd venni a sérelmeket, így őket erre kényszeríteni nem lehet.660 Érdekes módon a korábban 

                                                           
656MNL OL A 95. Magyar Udvari Kancellária Levéltára. Acta diaetalia. 10. tétel. 80–81. f. (147–148.p.) Pozsony, 
1751. június 27. Mária Terézia leirata a magyar rendekhez. 
657OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 76.  
658OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae.77–78. Az érvelésmódot aztán az ellenzéki követek is alkalmazzák 
majd: Csuzy a június 29-i ülésen hozta fel, hogy a sérelmeket a hadiadóval együtt tárgyalták az ezt megelőző 1722–
1723. évi országgyűlésen.  
659OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 78–79. Egy másik napló szerint Darvas arra utalt, hogy éppen a 
személynök ítéletétől függ, hogy ez ne következzen be. Erre: MNL BAZML SL IV.2001.m. 6. kötet. Diarium 
Diaetae anni 1751. pro Archivo Comitatus Zempleniensis. 87.  
660MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 28-i ülés. Brunswick Antal ítélőmester itt 
egyértelműen utalt a felsőtábla lojalitására, a borsodi követ felszólalásának irrealitására mutatva rá. 
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megrögzötten kormánypárti felszólalásokat produkáló Prónay Gábor az ellenzéki Csuzy és 

Okolicsányi véleményét osztotta a kérdésben.661 Több kormánypárti felszólaló nevét kizárólag a 

már említett pannonhalmi napló tartalmazza, máshol nem bukkantam a nyomukra. Így a 

káptalani követek közül Galgóczy János, Hubert Mátyás és Barkóczy Sándor báró, a vármegyei 

követek közül Szüllő Zsigmond pozonyi, Sallér István vasi és Nagy Mihály zalai deputátus 

tartozott ebbe a csoportba.662 

A többség még mindig ellentmondott a személynöknek,663 sőt a pannonhalmi főapátsági 

könyvtár egyik naplója több ellenzéki szellemű hozzászóló nevét is megemlíti, így Forray 

András aradi, Bohus János zólyomi, Csiba János mosoni és Kárász Miklós szegedi városi 

követét.664A Királyi Tábla kezéből elkezdett kicsúszni az ülés irányítása is. Az ellenzékiek közül 

Forray elkezdte felolvasni a királynőhöz intézett felirat fogalmazványát, benne a többség által 

kért feltételekkel, ám Péchy ítélőmester félbeszakította, mondván: fogalmazványt nem szokták 

felolvasni. A teremben ülők egy része azt kiabálta, hogy olvastassék fel a kérvény, míg mások a 

felolvasás ellen zúgolódtak. Végül a küzdelem az ellenzék győzelmével ért véget: a nádori 

ítélőmester felolvasta a felsőtáblához küldenő folyamodványt, benne az ülés elején rögzített 

feltételekkel.665 Az egri püspök vezette főrendi küldöttség ismét hangsúlyozta, hogy a rendek 

először a királyi előterjesztésekre kötelesek válaszolni. Eddig az alsótáblán a formalitásokról volt 

szó, nem a lényegről– vallották. Ők felfogják a királynő rendek iránt érzett „anyai érzelmeit” és 

ennek megfelelően a „jó harmóniát” (bonum harmonia) és „őszinteséget” (sinceritas) tanúsítanak 

Mária Terézia iránt. Az előkelők Szent István kora óta a haza atyjai (patres patriae) voltak, ezért 

most is megmentik a rendeket attól, hogy az ország számára rosszat cselekedjenek. 666 

Az alsótáblai rendek közül erre Csuzy és Okolicsányi azzal replikáztak, hogy igenis 

lényegesek a támasztott feltételek, amelyekre a főrendek már egyszer rábólintottak három nappal 

ezelőtti válaszukban. Darvas és Adelffy úgy látták, hogy a mágnások intencióit kell támogatni és 

belekezdeni a királyi leiratnak megfelelő válaszadásba, annak reményében, hogy később 

sérelmeiket orvosolni fogják. Jeszenák János a haladéktalan válaszadás mellett állt ki, hivatkozva 

a királyi leirat azon kitételére, hogy „más ügyek félretételével” adjanak feleletet az 

előterjesztésekre.667 Velük egy véleményen volt (különböző érvekből kiindulva) Hubert Mátyás, 

                                                           
661OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 78. 
662PK Ktt. 118. D 32. Anni 1751 Diaetale Diarium et Acta Diaetae. 72. fol. 
663OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 79. 
664PK Ktt. 118. D 32. Anni 1751 Diaetale Diarium et Acta Diaetae. 72. fol.  
665MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 28-i ülés. 
666OK 700.467. Acta seu diarium. 371–372. 
667OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 81.  
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Galgóczy János kanonok és Sallér István, vasi és Batta Pál nógrádi követ. Végül a két oldal 

közötti megegyezést rögzítették a naplók: míg az adóemelés feltételei közül a katonai szabályzat 

és a terület-visszakebelezések ügyét foglalják bele az elküldendő feliratba, addig a revideált 

posztulátumokat és sérelmeket később külön terjesztik fel őfelségének. Az elküldött alsótáblai 

küldöttség üzenetetét a főrendek továbbra sem fogadták el, így másnap kiújult az erről szóló 

vita.668 

Június 29-én, az összeült rendeket az elnöklő személynök arra akarta rávenni, hogy minden 

geyéb ügyet előzzön meg az adóügy tárgyalása és az erről való válaszadás a királynőnek. Szavai 

után mély csönd állt be, majd ezután „a kitörő zajongás miatt alig lehetett érteni a különböző 

véleményeket.669 Feltehetően a hangzavar miatt az egyes naplók ugyanazon személyek 

felszólalásairól homlokegyenest ellenkezőképpen tájékoztatnak.670 A Kovachich-gyűjtemény 

egyik diáriuma utal arra, hogy a személynöki bevezető szavak szellemében a felirat revíziójára 

hívott fel a vármegyei követek közül a kormánypártivá lett Szüllő Zsigmond pozsonyi,671 Csiba 

János mosoni,672 Sallér István vasi követ. Hozzájuk csatlakoztak „számosan” a klérus képviselői 

közül és a távollévők követei is. Ekkor Szuhányi Márton, a Szatmár megyét 1714 óta számos 

diétán képviselő követ meglepő kívánsággal állt elő, hogy „a béke megszilárdítása érdekében” a 

határ menti várak és erődök helyreállítását érjék el. Ezt végül, mert talán a hadügyet királyi 

felségjognak vélték és a török háborúk végével időszerűtlenné vált a javaslat, végig sem 

hallgatták.673 Ekkor a nádori ítélőmester elolvasta a főrendek által véleményezett feliratot. Az 

ellenzék képviselői (nevezetesen Csuzy és Okolicsányi) a továbbiakban arra törekedtek, hogy a 

feliratban legalább legyen említés a terület-visszacsatolásokról, illetve a katonai szabályzat 

módosításáról. Az ellenzék célja az volt, hogy ezeket az adóemelés kvázi feltételeként vegyék be 

a feliratba.674 A felirat szövegezése kapcsán ezen túl számos észrevételt tettek: például amíg 

Szathmáry és Bohus azt kértek, hogy a tributum, vagyis ajándék helyett inkább az akkor még 

azonos jelentéstartalmúnak gondolt contributio vagy subsidium szó szerepeljen a feliratban, 

addig Okolicsányi a Temesköz (a naplóban Temesi Bánát) bekebelezését sürgette. Bacskády 

                                                           
668 MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 28-i ülés. Batta Pál felszólalását csak egy másik 
napló őrizte meg: MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 14. kötet. Diaria diaetae 
Posonisensisanni MDCCLI Volumen I. 223.  
669OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 82.  
670Az eltérő értelmű bejegyzéseket lábjegyzetben jeleztem.  
671Az Országgyűlési Könyvtárban lévő napló viszont az ellenzék álláspontját adja a szájába, miszerint a feliratba a 
fél milliós adópótlék megszavazásának feltételeit is szükséges belefoglalni: OK 700.470. Diarium diaetae regni 
Hungariae. 82. 
672Uo. Szüllőhöz hasonlóan az előbbi napló őt is ellenzéki véleményformálóként mutatja be. 
673MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 29-i ülés. 
674Lásd Csuzy felszólalását: OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 83. 
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nyitrai követ a tűzifa beszámítását követelte – a vectura és a gratuitus labor megváltásán kívül – 

a hadiadóba.675 Szó esett még a tartományi biztosok fizetésének contributióba való 

beszámításáról is.676 

Állítólag hosszú vita után abban állapodtak meg, hogy a feliratba felveszik a következőket: 

1. A forspont és előfogatok részben költségtérítés ellenében teljesítendőek, részben 

elörlendőek.677 2. A termény mellett a nyári szénaadó is megváltandó lehet. 3. Mindezekhez 

hozzá kell tenni, hogy „óvadékkal és feltétellel ajánljuk” kitételt. Péchy ítélőmester vitte a felirat 

fogalmazványát a főrendekhez. Ennek szövegezésében is találtak kifogást a főrendek. 

Válaszukban sérelmezték, hogy illetlen a „sub cautela” megfogalmazást az uralkodóval szemben 

használni, neki feltételeket szabni, ezért helyette az alattvalói hűséget jelző „ea cum fiducia et 

declaratione” kifejezés szerepeljen.678 Az alsótáblán végül abban állapodtak meg, hogy az előbbi 

megfogalmazásmódot enyhítve „sub spe et cautela” szerepeljen a feliratban ezek helyett. A 

nádori ítélőmester még három szó módosítását akarta elérni a rendeknél, amelyek az alattvalói 

hódolatot fejezték volna ki, ám Bohus János zólyomi követ indítványára ezeket a rendek sorra 

leszavazták. A napló szerint vitában a tiszántúli és tiszáninneni vármegyék ragaszkodtak a 

legjobban az ellenzéki terminológiához (Csuzyn és Okolicsányin kívül Forray aradi és 

Szathmáry Király borsodi követ), addig a dunaiak csak utólag fejezték ki egyetértésüket.679 A 

rendek ezen végzésüket a nádori ítélőmester vitte a felsőtáblára.680 E közben a regulamentum 

militare módosításán dolgozó bizottság mind a felső-, majd az alsótáblán előadta jelentését.681 

Az alsótáblán július 1-jén folytatták ennek tárgyalását, és látták el megjegyzésekkel: ekkor 

legfőképpen a katonaság ellátásával kapcsolatos visszaéléseket tették szóvá a követek. Az 

adófizetőket terhelő deperdita ügyében Bacskády Pál barsi követ szólalt fel, aki ennek nagyságát 

évi 30 000 forintra becsülte. Mindez az oralis és equilis portio helytelen adminsztrációjából ered 

– fejtegette.682 Július 3-án a regulamentum tárgyalása kapcsán a szabad királyi városok 

                                                           
675MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 29-i ülés. 
676PK Ktt. 118. D 32. Anni 1751 Diaetale Diarium et Acta Diaetae. 74.  
677Ezt Forray András aradi követ javaslatára vették be a feliratba: OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 82. 
678Biró Márton naplója június 28-ra teszi ezeket az eseményeket, de a többi napló alapján valószínűleg ez egy nappal 
későbbre tehetőek: HORNIG 1903. 63–64. 
679MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 29-i ülés. 
680Ebben több hangadó követ (Csuzy, Darvas, Forray) is helyet kapott. 
681OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 84. 
682A deperdita megszüntetését az országgyűlés sem tudta elérni, így 1751 után sem tűnt el: a lakosság által 
nyújtandó szolgáltatások a regulamentumban megszabott és a tényleges piaci ára közötti különbségek egyfajta látens 
adóként továbbra is az adófizetőket terhelték. 
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panaszolták, hogy a városok a vectura (vagyis a fuvarok) alól régi privilégiumaik alapján 

mentességet élveznek, ámde ez kimaradt a tervezetből is.683 

Június 30-án a városi sérelmeket kezdték el tárgyalni, amit csak egy vegyes ülés szakított 

meg, ahol végre felolvastáka nádor aláírásával ellátott és lepecsételt, a királynőnek címzett, fél 

milliós adóemelést deklaráló válaszfeliratot.684 Ebben az a kitétel is benne maradt, hogy három 

év múlva új diétát kell összehívni.685 

 

6.1.8 A küzdelem véget ér – július 12. 

 
Mária Terézia válasza július 6-án kelt. Ebben az uralkodó elfogadta a rendek által 

megszavazott emelést, de újabb 200 000 forintot követelt a rendektől az ingyenmunka 

eltörlése,686 a nyáron fizetendő szénaadó, a forspont és az előfogatok megváltása címén.687 A 

rendek vegyes ülésen hallgatták meg a leiratot másnapi ülésükön. A nádor ekkor azzal 

vigasztalta a rendeket, hogy ő arra próbálta rávenni a királynőt, hogy elégedjék meg összesen 

600 000 forinttal.688 Padányi Biró Márton naplója szerint a 7-én leérkezett királyi leiratot a 

főrendek sem merték megtárgyalni, talán amiatt, hogy ebbe még az alsótábla sem fogott bele. Az 

inaktív felsőtábla tagjait öt nap alatt csak a nádor, Grassalkovich kamaraelnök, Esterházy Ferenc 

tárnokmester, Barkóczy egri püspök és Károlyi Ferenc gróf tábornok személyes beavatkozása 

tudta meggyőzni a mielőbbi állásfoglalás szükségességéről.689 

Végül a rendek július 12-i ülésükön kezdtek neki a királyi leirat tárgyalásának. A 

személynök buzdító szónoklata után Török Sándor az emelés lehetetlenségét emlegette, majd 

Bacskády barsi követ utalt a vármegyék és az ország eladósodottságára. Ítélete szerint a 

felhalmozott adóhátralékok összege immár 1,3 millió forint, így ironikusan szólva ebből egy 

újabb felajánlást is lehetne tenni.690 A többi napló – a felszólaló nevének megnevezése nélkül – 

                                                           
683MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. július 3.  A városok követelései ellen a már 
kormánypártinak számító megyei követ, Darvas József is felszólalt.  
684MNL OL A 95. 10. 82–83. f. (151–154. p.) Pozsony, 1751. június 30. A magyar rendek felirata Mária Teréziához. 
685ROZGONYI 1944. 28.  
686Ennek megváltásáról az 1729. évi 1. törvénycikk már rendelkezett. Itt ennek az összegnek az eltörléséről volt szó. 
687MNL OL A 95. 10. tétel.  84–86. f. (155–159. p.) Mária Terézia válasza a rendi propositiokra. Pozsony, 1751. 
július 6. 
688OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 100.  
689HORNIG 1903. 66. A napló Hornig Károly interpretációjában ezt a kifejezést használta: „magánúton iparkodtak az 
egyéneket engedékenységre bírni”.  
690MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. július 12. 
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1190 000 forintra utal.691 Az egyik általam ismert napló sem örökítette meg részletesen (néhány 

kivétellel) a név szerinti hozzászólásokat már ezen az ülésen, de a kiformálódott véleményekről 

sommás összefoglalókat azért találunk. A lejegyzett álláspontokból úgy tűnik, hogy az alsótábla 

– az előző vitákhoz képest – nagyon megosztott volt, így a kormányzatnak könnyebben sikerült 

akaratát később keresztülvinnie. Állítólag akkora volta tumultus, hogy a többséget sem lehetett 

megállapítani.692 A követek legradikálisabb csoportja tartott attól, hogy a pénzbeli megváltás 

után a szolgáltatásokat a továbbiakban is behajtják majd természetben, ezért elvetette a 

megváltást, mint eddig szokatlan eljárást. Mindezért a korábban megajánlott adóösszeg mellett 

érdemes kiállni, hozzátéve az eddigi szénaadó eltörlését – vallották. Az ellenzéki vezérek, Csuzy 

és Okolicsányi ragaszkodtak a félmilliós adóemeléshez, de még további feltételként szabták 

volna ezen túl, hogy a katonai kihágások és visszaélések orvoslása kerüljön bele a királyi 

válaszleiratba.693 Mások úgy vélték, hogy kérni kell az uralkodótól, hogy a félmilliós 

adóösszegbe kell beleszámítani az említett szolgáltatások megváltását, de ennél többet nem lehet 

adni (Török győri és Bacskády nyitrai követ).694 Voltak olyan aulikusok, akik úgy gondolták, 

hogy 1 millió forintos adóemelést lehetne tenni, majd utólag kérni kell a királynőtől a teher 

csökkentését. A kormánypárti rendek másik része szerint nem kell megtámadni a benigna 

resolutiót és meg kell adni 200 000 forint értékű megváltást, mivel az adófizető nép a 

megváltandó terhektől igencsak szenved, erre példa a sok benyújtott sérelem. Az 1728–1729. évi 

diéta ugyan elrendelte a gratuitus labor eltörlését, ennek ellenére a panaszok alaőjánennek 

végrehajtására nem került sor.695 A szakirodalom eme álláspont védelmében azt hozza föl, hogy 

a katonaság eltartásával járó terhek a század folyamán egyre szaporodtak a hadsereg egyre 

inkább összpontosított elhelyezése és a táborozások gyakoribbá válása miatt.696 Arneth műve 

szerint Forray András aradi követ összesen 600 000 forintot ajánlott volna meg, de ennek Bohus 

János mondott ellent.697 

A személynök vitaindítójában hangsúlyozta, hogy a megváltandó terhek természetbeli 

teljesítése az adófizetők számára a legnagyobb mezőgazdasági munkák idején nagyon terhes és 

károkkal jár, akár a rossz időjárás és az alkalmatlan utak miatt. Ráadásul az adófizető 

igásállományánnak és fogatának tönkremenetelével a házi munkáit sem tudja elvégezni. 

                                                           
691OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 107. és MNL BAZML SL IV.2001.m. 6. kötet. Diarium Diaetae 
anni 1751. pro Archivo Comitatus Zempleniensis. 111.  
692ARNETH 1870. 203–204.  
693OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 107.  
694 A két követ véleményét egyedül közli: MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 14. kötet. 
Diaria diaetae Posonisensisanni MDCCLI Volumen I. 250. 
695OK 700.468. Diarium generalis. 430. 
696SZIJÁRTÓ 2005. 259. 
697ARNETH 1870. 203–204. 
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Mindezért ajánlja a rendek figyelmébe a királyi követelés teljesítését. Ezután állítólag a Királyi 

Tábla tagjai szólaltak fel a személynök szavainak támogatására.698 A tanácskozás vége felé a 

személynök pénzügyi éveléssel igyekezett a rendeket meggyőzni a királyi követelés 

ésszerűségéről. Fekete szerint míg az országban pillanatnyilag 18 000 katona állomásozik, ezek 

szénával való ellátása évente (a nyár három hónapjában) és az ingyenmunka 80 000 forintot ér, 

addig a vectura és az előfogatok értéke 120 000 forintra becsülhető aktuális áron.699 Végül is a 

rendek abban állapodtak meg, hogy megmaradnak az eddigi félmilliós adóemelés mellett, de 

mindenféle korábbi feltételtől elállnak. Ezentúl a vectura és az előfogatok, illetve a szénaadó 

pénzbeli megváltása helyett inkább a további természetbeli szolgáltatásokat részesítették 

előnyben. Az újonnan visszacsatolt helységek esetében remélték, hogy a felemelt adóból 

valamennyit ezekre is kivethetnek majd az adófelosztás során.700 Követelték, hogy az 

ingyenmunka pénzbeli megváltása az ezt elrendelő 1729. évi 1. törvény szerint maradjon meg.701 

Kérvényezték továbbá, hogy a katonai kihágásokat vizsgálják ki és orvosolják az illetékes 

hatóságok.702 

A főrendek válaszküldöttségét Barkóczy Ferenc egri püspök vezette, aki az ingyenmunka 

megváltása kapcsán a hangsúlyozta, hogy az érte fizetendő 24 000 forint a török elleni védekezés 

szempontjából fontos Pétervárad erődítését kell, hogy szolgálja. Emlékeztette őket arra, hogy 

ebből az összegből lehetetlen finanszírozni a további szükséges közmunkákat (csatorna- és 

útépítések). Belátható, hogy az eddigi megváltási összegből mindezen feladatokat elvégezni nem 

lehet, ezért több pénzre van szükség – győzködte a rendeket. A szénaadó kapcsán számadatokkal 

igazolta, hogy a 18 000 fős magyarországi állomáshelyen lévő hadsereg ellátása 100 000 forintba 

kerül az uralkodónak. A vectura és előfogatok megváltási díját – a misera plebs a személynök 

által már ecsetelt szenvedéseire tekintettel – további 100 000 forintra becsülte. Amíg béke van, 

addig nem fogja Magyarországról elvezényelni hadseregét Mária Terézia, mivel itt a 

szolgáltatások ingyen járnak a katonáknak, nem úgy, mint az örökös tartományokban, így itt a 

legolcsóbb élelmezni őket. Ráadásul háború idején dupla terhet kell majd viselni az országnak, 

mivel „amíg az országon kívül háború folyik, addig a másik az országon belül zajlik”. Ha a 

pénzbeli megváltást választják, akkor remélhetően az adófizetők terhei mérséklődni fognak – 

vélekedett az egri püspök. A nemesség számára is kulcskérdés az adóemelés, mert így remélhető 

                                                           
698MNL VAML IV.1.c. 33. kötet.  Diarium generalis… [oldalszám nélkül] 34. ülés. 1751. július 12.  
699OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 107.  
700MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. július 12. 
701Ez úgy rendelkezett, hogy országgyűlésenként 24 000 forint összeget fizessen az ország az ingyenmunka 
megváltásaként, amelyet ezután bérmunkások felfogadásával kellett, főleg a várerődítések céljából teljesíteni.  
702MNL VAML IV.1.c. 33. kötet.  Diarium generalis… [oldalszám nélkül] 34. ülés. 1751. július 12. 



  

137 
 

a sérelmeinek orvoslása. Sőt, a királyi kívánságok a rendek általi megtagadása még a nádor 

hitelét ronthatja a királynő előtt. Ha a szolgáltatások természetben való teljesítése mellett 

döntenek, olyanképpen tűnnének fel az uralkodó előtt, mint akik az adófizetők sorsának javítását 

nem akarják. Az adóösszeg emelkedését – a rossz természeti adottságú vármegyék esetén – 

pedig az adóösszeg igazságos felosztásával lehet ellensúlyozni, zárta le fejtegetését a küldöttség 

szónoka.703 

A hosszú, rábeszélő és békülékeny hangvételű beszéd hatott és lassú eróziót indított el a 

rendi táboron belül. Csuzy és Török Sándor vetették fel, hogy kérjék fel közvetítőnek a császárt, 

mint társuralkodót és az uralkodó férjét, hogy felesége álljon el a 200 000 forintos 

követelésétől.704 Velük együtt az uralkodó megváltási összeg igényét újításnak érezték, és féltek 

attól, hogy ez az adóösszeget megemelve állandósul: Okolicsányi János, a barsi Bacskády Pál, a 

borsodi Szatthmáry Király György, a zólyomi Bohus János és Ugocsa megye követei képviselték 

ezt az álláspontot. A mágnások véleményéhez csatlakoztak, illetve 6 vagy 700 000 forint 

megszavazását indítványozták: Brunswick ítélőmester, Jeszenák János, Csiba János mosoni, 

Klósz Mátyás békési, Forray András aradi, Batta Pál és Darvas József nógrádi, Szüllő Zsigmond 

meg Farkas Gáspár pozsonyi, továbbá Prónay Gábor pesti követ.705 Részben ők lehettek azok, 

akik elfogadták volna a magasabb összeget, de nem az újításnak tekintett megváltásként, hanem 

adóként az előbb említett szolgáltatások beszámításával. Köztes álláspontot képviseltek azok, 

akik 600 000 forint megajánlását indítványozták „megváltás” címén, és akik szerint a megemelt 

adóösszeget az újonnan az országhoz csatolt helységekre lehetne kivetni. Volt, aki az Erdélyhez 

került partiumi területek (Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd megye, Kővár és vidéke) 

visszakebelezésével javította volna az adóalapot.706 A zsidó türelmi taxa beszámíttatása is 

felmerült az adóösszegbe. Mások arról beszéltek, hogy kérelmezni kell az uralkodótól, hogy a 

vármegyék eddigi adóhátralékait engedje el.707 

Végül a személynök előterjesztette azt az ötletet, hogy a 200 000 forintos megváltási 

összegbe bele kell számítani a határőrvidékről visszacsatolt helységek adóját.708 Az egyik napló 

szerint Okolicsányi Jánosnak, az ellenzék vezetőjének állásfoglalása döntötte el a kérdést, aki 

                                                           
703OK 700.468. Diarium generalis inclyti regni Hungariae. 436–439. 
704MNL BAZML SL IV.2001.m. 6. kötet. Diarium Diaetae anni 1751. pro Archivo Comitatus Zempleniensis.113. 
705OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 109.  
706A partiumi megyék 1732 óta adóügyi tekintetben a királyság részének voltak tekinthetőek, az 1741. évi 18. 
törvénycikk rendelte el a közigazgatási-igazságszolgáltatási tekintetben való visszakebelezésüket, ám ennek 
végrehajtására sem ekkor, sem később nem került sor. A magyar adóügyi rendszernek – úgy tűnik – a gyakorlatban 
a Partium ekkor integráns részét képezte.  
707OK 700.468. Diarium generalis inclyti regni Hungariae. 441–442. 
708MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. július 12. 
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ebben az ígéretben megnyugodott, és elfogadta azt. Ezután hozzátette, hogy ezt az adóösszegbe 

kellene beleszámítani és nem a fent említett szolgáltatások megváltásaként.709 Szijártó István 

szerint Okolicsányi azzal egészítette ki megajánlását, hogy a félmillión felüli összeget hű 

alattvaló módjára ajándékként adják Mária Teréziának.710 A rendek végül a következő üzenetben 

állapodtak meg: elfogadták a 200 000 forintot az ingyenmunka eltörlése, illetve a már említett 

szolgáltatások (nyári szénaadó, forspont és az előfogatok) megváltásának fejében. Elhatározták, 

hogy az újonnan bekebelezett marosi és tiszai határőrvidéki települések adóját is ebbe az 

adómennyiségbe számítják majd be. A török háborúk és a pestis alatt keletkezett hátralékokat és 

adósságokat vonják le az adóösszegből.711 A türelmi taksa megváltását is kérvényezzék az 

uralkodótól.712 Sőt még az Erdélyi Fejedelemséghez tartozó partiumi megyéknek, Kraszna, 

Zaránd, Közép-Szolnok megyének és Kővár vidékének az adóját is belszámítandónak gondolták 

a 200 000 forintba.713A főrendek jóváhagyták az alsótábla ajánlatát, amelyre július 24-i 

leiratában végül az uralkodó is beleegyezett.714 

 

6.1.9 Kitekintés: az urbáriumok szabályozásának ügye az 1751. évi országgyűlésen 

 

Az adóviták kapcsán bukkant fel az urbáriumok szabályozásának, tágabb értelemben a 

jobbágyság sorsának kérdése, amely a következő évtizedekben egyre hevesebb 

érdekösszeütközéseket fog hozni a rendek és a kormányzat között.  

A 18. század közepének rendi elitjéről az utókor történészei-történetírói lesújtó véleménnyel 

voltak. Szűklátókörűeknek, rendi kiváltságaikhoz foggal-körömmel ragaszkodóknak, a reformok 

és új gondolatok befogadására képtelennek láttatták őket, akik Mária Terézia – Horváth Mihály 

szavaival élve – „mákony” hatású, a főnemesi-köznemesi elit számára személyes 

kedvezményeket nyújtó politikája hatására feladták még a „nemzeti függetlenséget” is.715 Ebben 

a „haladásközpontú” narratívában a 18. század közepére a modernizációt és a reformokat 

                                                           
709ARNETH 1870. 204. és MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum 
regni sessionum et ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. július 12. 
710SZIJÁRTÓ 2016a 187. 
711A sérelmi listák bizonyítják, hogy az ingyenmunkát eltörlő 1729. évi I. törvény ellenére a lakosságot 
ingyenmunka végzésére rendelték ki az 1737–1739. évi török háború idején Belgrád alá. A jobbágyságot az 1737 
óta tartó háborús évrekben a terményszállításból és a katonaság eltartásából származó veszteségeiket nem vonahtták 
le a hadiadó összegéből. Erre: SCHRAMEK 2011. 110.  
712OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. A zsidók türelmi adóját nemváltották meg: ennek összege 20 000 
forintot jelentett. Ennek összegére: SZIJÁRTÓ 2005. 260.  
713SNA Brunswick–Chotek család alsókorompai levéltára. Idősebb Brunswick Antal hivatali iratai. 107. doboz.. 
Diaeta ammi 1751. [oldalszámozás nélkül] 1751. július 12-i ülés.  
714MNL N 54. Lad. T., Fasc. CCC., No. 8. Pozsony, 1751. július 24. Mária Terézia resolutiója. 
715HORVÁTH 1873. 280., 295–297.; EMBER 1989. 424–426. 
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egyértelműen az uralkodóház képviseli a rendekkel szemben. A kormányzati törekvések 

hatásosan alakították ki az 1760-as évektől a jobbágyvédő és felvilágosult uralkodó ethoszát.716 

Valójában – az emberbaráti megfontolások mellett – a jobbágypolitikában a földesurakkal 

szemben az állam számára szedendő adók maximálása és a földesúr felé teljesítendő 

szolgáltatások csökkentése vált deklarált céllá. A diétán a „misera plebs contribuens” védelmére 

való állandó hivatkozás, mind a vármegyei követek által vezetett rendi ellenzék, mind a 

kormánypárt részéről egyfajta terméketlennek tűnő „diszkurzív háborúvá” vált. Ennek célja a 

rendek felől az adóösszeg csökkentése, addig a kormányzat oldaláról a rendek anyagi 

áldozatvállalásának növelése volt – akár a rendi kiváltságaik csorbítása révén is.717 Ezen 

túlmutatóan persze a „misera plebshez” fordulásban kitapintható volt egyfajta „hivatástudat” is a 

nemesség részéről, amely nem pusztán a rendi retorika és a haszonelvűség megnyilvánulása. Ez 

a gondolat jobbágyaik államhatalommal szembeni védelmében és a hazájuk idegen befolyás 

elleni védelmében nyilvánult meg.718 A jobbágy-földesúr viszony a 18. század első felében is 

még magánjogi viszony volt: a tájegységenként, uradalmanként, megyénként változó 

szokásjogon alapuló kapcsolatba, sőt az úrbéri szolgáltatásokba az államhatalom a felvilágosodás 

koráig csak szórványosan szólt bele. A jobbágyügyeket ebben a korban a nemesi vármegyék 

intézték, de a Helytartótanács felállítása (1723) óta a megyei közigazgatás visszaéléseinek 

visszaszorításában többé-kevésbé korlátozta ilyen téren is működésüket.719 

 Mivel a diétán többségében földesurak ültek, nem állt érdekükben e számukra kényelmes 

helyzet megváltoztatása. Amikor az adózók helyzete felmerült a diétán, akkor is leginkább a 

jobbágyszökések és azok megakadályozása foglalkoztatta a rendeket, de ezekről is leginkább a 

megyék maguk között állapodtak meg és hoztak ez ügyben statútumokat.720 A 18. század 

közepére megnövekedtek országos szinten is a jobbágypanaszok, amelyeknek oka nem 

elsősorban az úrbéres terhek növekedése volt, hanem a különböző földesúri vissszaélések és az, 

hogy ezekre az elszenvedett sérelmekre a jobbágy semmilyen jogi fórumon nem nyert 

                                                           
716A kérdés uralkodóközpontú, Mária Terézia személyes erkölcsi alapú meggyőződését előtérbe állító 
megközelítése: ECKHART 1925. 499–512. Számos példát idéz Mária Terézia magyar főnemességgel szembeni, a 
jobbágyok ügyében intézett kifakadására, de főként csak az 1760-as évekből meríti forrásanyagát Eckhart Ferenc.  
717SZIJÁRTÓ 2005. 176–177. 
718SZIJÁRTÓ 2005. 176–177. és BENDA 1987. 10. Benda Kálmán a magyar nemesség ’hivatástudatának’ a hazája 
egészéért érzett felelősségtudatot tartja: „a magyar nemesség tudatában volt annak, hogy nem csak a saját sorsát 
tartja a kezében, s hogy az országért felelősséggel tartozik. Legjobb tagjaiban bizonyos hivatásérzetről 
beszélhetünk: a közügyekkel való foglakozás számukra nem kiváltságos jog, hanem lelkiismereti kötelesség volt”. 
719 EMBER 1936. 150–151.  
720A szabadköltöző jobbágyrétegeket az 1715. évi 101. törvénycikk elvileg elismerte, de a következő diétán hozott 
rendelkezés (1723. évi 103. törvénycikk) már az eredetileg szabadmenetelű jobbágyok költözését is igyekezett 
korlátozni. A kérdésre: VARGA 1969. 308–309., újabban HORVÁTH 2006. 1072. 
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orvoslást.721 Az urbáriumok készítése ebben a korban nem volt általános, általában ezek 

készítésére csak akkor került sor, amikor a birtok gazdát cserét. A Helytartótanács csak a megye 

által eseti jelleggel készített és neki megküldött urbáriumokat ellenőrizte, ügyelve arra, hogy a 

fennálló törvényeknek és a szomszédos helységek meglévő szokásainak, illetve a gyakorlatnak 

megfeleljenek.722 

Kivételes esetnek számított, amikor a viták szógörgetegében erre terelődött a szó. Ehhez 

hozzájárult, hogy az adómelés kérdésében már több napja nem tudott döntésre jutni az alsótábla, 

így mindkét oldal „emelte a tétet”. Így kerülhetett elő az ellenzék részéről az 1751 június 12-i 

ülésen az adóösszegről való vita kapcsán „ultima ratióként” az úrbéri kérdés országgyűlési 

rendezésének igénye.723 Az adóalap könnyítésének – vagyis a magasabb adóösszeg könnyebb 

kifizetésének – érdekében vetette fel az urbáriumok vizsgálatát és a diétának való jelentésttétel 

lehetőségét Darvas József, Nógrád megye ellenzéki követe. Erre a kormányzat képviselőjeként, 

Péchy Gábor ítélőmester akként reagált, hogy korábban a diéta az urbáriumok szabályozásának 

kérdését mindig elhárította magától. Véleménye szerint a meglévő törvények eredményesen 

gondoskodnak a földesurak elleni kihágásokról, ezért Darvas javaslatának elvetése mellett tört 

lándzsát. A következő, ellenzéki „főkolompos” Csuzy erre Darvas véleményét támogatva 

megerősítette, hogy az urbáriumok regulációja a rendek hatáskörébe tartozik, a földesurak és a 

nemesi vármegyék csak ítéleteket hozhatnak és hajthatnak végre. Darvas ezután azzal fenyegette 

meg az „udvari párt” exponenseit, hogyha Őfelsége az országgal a hadiadó ügyében saját és az 

ország „tekintélyének sérelme nélkül” nem tud megegyezni, akkor az ország saját jogkörén belül 

lát neki az úrbéri kérdés rendezésének. Értelmezve a leírtakat: ha az adómelés, a rendek számára 

kedvezőtlenül végződik, akkor ebben az esetben hozzá fognak nyúlni a jobbágykérdéshez a 

rendek számára előnytelen királyi döntés ellensúlyozására, de úgy, ahogy nekik [értsd: a 

rendeknek] tetszik. Végül az elnöklő személynök leintette a terméketlen, és társadalmi kérdések 

sokaságát érintő vitát, majd visszaterelte az adókérdésre a szót.724 Az adófizetés könnyítésének 

kérdése továbbra is megoldatlan maradt, ezért a június 14-i ülés végén Csuzy ismét 

felelevenítette az urbáriumok szabályozásának ügyét. Ekkor Péchy ítélőmester sorolt fel 

ellenérveket a veszprémi követ javaslatával szemben és egyben a nemesi előjogok védőjeként 

tüntette fel a bécsi udvart. Szerinte a témát a diétán tárgyalni „gyűlöletes” és „veszélyes”. 

Egyfelől a diétán ülő követek, akik egyben földesurak saját jobbágyaikkal szemben elfogultak, 

                                                           
721A leggyakrabb esetek a földesúr elővételi jogával való vissazélésből és a hosszú fuvarra való kényszerítésből 
származtak: HORVÁTH 2006. 1073. 
722 EMBER 1936. 155–156. 
723 OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 44.  
724OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 44.  
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velük amúgy is szigorúan bánnak. Másfelől a „felséges udvar” a jobbágykérdésben a 

földesurakat támogatja abban, hogy parasztjaikkal szabadon rendelkezhessenek. Az ebbe a 

viszonyba való beavatkozás csak a nemesi előjogok csorbítaná. A nógrádi követ, Darvas József 

főjegyző – Csuzyt támogatva – kifejtette, hogy a vármegyei hatóságok a földesurakon nem 

tudják rendelkezéseiket végrehajtani, a misera plebs sorsa ezzel nem javul, hiába van meg a 

lehetőség a Helytartótanácsnál való panasztételre. Végkövetkeztetése szerint az országnak fenn 

kell tartania a jogát arra, hogy az urbáriumok ügyét törvényben rendezhesse.725 Csuzy aztán 

néhány nappal későbbi, június 21-i felszólalásában ismét megpendítette az úrbéri szabályozás 

szükségességét, amely a magasabb adóösszeg megszavazása esetén könnyítene az adófizetők 

helyzetén a kereskedelem és a manufaktúrák támogatásához, az országtól elszakadt területek 

visszacsatolásához, illetve a contributiofizetésre kötelezett rétegek tényleges megadóztatásához 

hasonlóan.726 Egy másik napló megmondja, hogy pontosan mire is gondolhatott Csuzy ekkor: 

követelte, hogy az urbáriumok szabályozásáról hozzon az országgyűlés törvényt, és a vármegyék 

csak ennek a rendelkezésnek a végrehajtói legyen. Az így hozott intézkedéseknek meg kellene 

szüntetniük a jobbágyszökéseket és a szabadköltöző jobbágyi állapotot is felszámolható lesz 

majd.727 Tehát a jobbágyok röghözkötésének gondolatával felelevenítette volna a több, mint 

kétszáz évvel korábbi országgyűlések immár idejétmúlttá vált és széles társadalmi rétegeket is 

érintő törvényeit.728 A kérdésben a megyei követek között nem volt egyetértés, jelképértékű, 

hogy az ellenzék másik vezére, Okolicsányi János a status quo fenntartása és a Csuzy–Darvas-

féle javaslat elvetése mellett nyilvánított véleményt.729 

 Anélkül, hogy egyik vagy másik politikai oldalt negatív vagy pozitív minősítéssel 

ítélnénk meg bármilyen szempontból, meg kell állapítani, hogy ezek a beszédek kiélezett 

vitahelyzetben fogalmazódtak meg, melyek adott esetben távol eshettek az uralkodónő 

személyes szándékától, de a társadalmi valóságtól is. A magyar történetírás általában a 

jobbágykérdés országos rendezésének igényét a központi kormányzathoz és annak 1760-as 

évekbeli felvilágosult fordulatához köti, ám a vita bizonyítja, hogy ez (több egyéb mellett) 

                                                           
725MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 14-i ülés.  
726PK Kt. 118. D 32. Anni 1751 Diaetale Diarium et Acta Diaetae. 27. 
727OK 700.467. Acta seu Diarium Comitiorum Regni. 115. 
728Varga János becslése szerint a szabadmenetelű jobbágyok aránya ekkoriban országosan 30-40%, Horváth Zitaé 
alapján 50% is lehetett: HORVÁTH 2006. 1073.; VARGA 1969. 312–315. 
729MNL BAZML SL IV.2001.m. 6. kötet. Diarium Diaetae anni 1751. pro Archivo Comitatus Zempleniensis. 55–
56. Mindez rámutat arra, hogy az ellenzék sohasem volt egységes, partikuláris érdekei szerint tovább osztódott. A 
tiszai megyék birtokos nemessége ekkor még a hagyományos önellátó gazdálkodást folytatta: itt a földesuraknak 
kevesebb lehetőségük volt termelésük fokozására (piacoktól való távolság, a majorsági gazdálkodás kevésbé 
elterjedt foka, szabad paraszti közösségek nagyobb száma). A korabeli földesúri mentalitásra és gazdálkodásra 
kelet-magyarországi példák alapján: WELLMANN 1981. 75–76. 
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egyfajta reakció volt a megerősödött rendi öntudatú jómódú birtokos nemesség országgyűlési 

követelésével szemben. A szakirodalom is utalt már arra, hogy Mária Terézia álláspontja a 

parasztkérdésben a trónra lépése utáni években még konzervatív volt: a fennálló társadalmi rend 

megőrzésére szorítkozott. Első parasztvédő intézkedései éppen 1750–1751-ből származnak az 

osztrák örökös tartományokból, amikor megtiltotta a parasztok kibecsületését telkeiből.730 Mivel 

a nemesi adómentesség felszámolását a Magyar Királyságban a kormányzat nem merte tovább 

erőltetni, az állami adóalap védelme és a földesúrnak fizetendő adók, illetve szolgáltatások 

mérséklése vált itteni agrárpolitikája vállalt céljává.731 Kaunitz 1761-es államtanácsi vótuma is 

arra felismerésre jutott, hogy a jobbágyok földesúri visszaélésekkel szembeni állami védelme a 

nemesség pozícióit és jogait gyengíti, egyben az állami adóalapot növeli. Ezáltal a parasztság 

pedig az uralkodó számára megnyerhető lesz.732 Az 1764–1765. évi diétán már az uralkodói 

előterjesztések között szerepelt az úrbérrendezés, ám ezúttal ez nem találkozott a rendek 

támogatásával, aminek egyenes következménye volt, hogy a kérdés rendezését Mária Terézia 

rendeleti úton hajtotta végre.733 Az 1767–1770 közt lezajló úrbérrendezést a nemesség számtalan 

vármegyében ellenérzéssel fogadta.  

Földesúrként a vitában résztvevő egykori Veszprém megyei követ, Csuzy Gáspár is 

konfrontációba került az álllamhatalommal, amely védelmébe vette egyik jogtalanul kisemmizett 

jobbágyát. Erre az Esterházy család tatai levéltárában található levélváltás hívta fel a 

figyelmemet.734 Csuzy Gáspár 1762-ben kezdte el benépesíteni Jákó községben lévő puszta 

birtokrészét, Az eredeti szerződést két évvel később módosította. Ebből kiderült, hogy a jákóiak 

a földesúri kilenced és évi 6 forintos cenzus, illetve egy pár kappannyi ajándék mellett hosszú 

fuvarral és kapásmunkával is tartoztak szüret idején az uraság somlói szőlőjében. Jákón 

majorság, birkatenyészet is kiépült, amely állandó munkaerőt igényelt, felthetően robot 

formájában.735 Az 1775 tavaszán kirobbant perlekedés előzménye az volt, hogy idősebb Csuzy 

Gáspár Prémes Bernát nevű, nyolc éve a községben élő jobbágyát – az érvényben lévő úrbéri 

szerződés ellenére – megbotoztatta, vagyonát lefoglalta és őt magát tömlöcbe vettette, ahol 

bezárva tartotta. A jobbágy kérvénye eljutott a kormányszervekhez. A kiadott kancelláriai leirat 

elrendelte, hogy ügyében a vármegyei ügyész jelenlétében az úriszéken Csuzy szolgáltasson 

                                                           
730BARTA 1982.103., 107.109.  
731FÜR 2013. 158–159., 173. 
732H. BALÁZS 1989. 870. 
733HORVÁTH 1873. 371–372.; Az úrbér ügyének 1764–1765. évi diétán felmerült tárgyalásairól kimerítően írt: 
SZABÓ 1933. I. köt. 5–47. 
734MNL OL P 197. Esterházy család tatai levéltára. Familiaria. 1. cs. Fasc. 3. No. 10–11.  
735LICHTKNECHT 2009. 166–168. 
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igazságot, és ennek végrehajtásáról a vármegye a Helytartótanácsnak tegyen jelentést.736 A 

május óta bebörtönzött kocsmáros és malombirtokló jobbágy végül szeptember közepén 

szabadult ki, amelynek az oka idősebb Csuzy Gáspár augusztus végégén bekövetkezett halála 

lehetett. Prémes kérvénye szerint a vármegye intése ellenére sem hívott össsze Csuzy úriszéket, 

és nem is szolgáltatta vissza neki vagyonát. A királynő a következő év elején a vármegyéhez 

intézett újabb leirata ismét sürgette az igazságtételt, mivel arra azóta sem került sor.737 

 Ahogy Glósz József megállapítja, hogy a magyar rendiség hatalmának egyik pillére, 

amely révén sikeresen szegült szembe a Habsburg-uralkodók törekvéseivel, a lakosság nagy 

többségét kitevő jobbágyság feletti hatalma volt.738 A magyar (birtokos) nemesség 

adómentessége és a jobbágyai felett való urasági előjogai az idő előrehaladtával egyre 

visszásabbá váltak: így immár a felvilágosodás morális eszköztárával felfegyverzett támadóként 

a Habsburg-kormányzat kezébe került a politikai ütőkártya a vármegyei követekkel szemben, 

akik korábban (így 1751-ben) az adóalap javítása és könnyítése érdekében emeltek szót – 

gyakran sikeresen – az adófizetőkért.739 A bene possessionati ellenzéki elitje a társadalmi 

viszonyok konzerválásával, sőt az idő kerekének visszaforgatásával próbálta volna helyzetét 

stabilizálni, ám ez kiváltotta az államhatalom reakcióját. Mária Terézia a későbbi időszakban 

helyesen ismerte fel, hogy a földesurat jobbágyával összekötő jogi és anyagi viszonyrendszer 

szétszakításával tud a parasztság, mint adóalap sorsán változtatni és ezzel képes az állami 

adóterhek behajtásán javítani, illetve hosszú távon lehetősége lesz ennek nagyságát növelni.740 

Mint ahogy arra az 1751-es vita és annak utóéletéből önkényesen kiragadott húsz évvel későbbi 

mozaikdarabka is rámutat, hogy a bene possessionati országgyűlési elit konfrontációja az 

államhatalommal az urbárium kérdésében nem annak léte, hanem a szabályozás módja kapcsán 

csúcsodott ki.741 

                                                           
736MNL OL P 197. Esterházy család tatai levéltára. Familiaria. 1. cs. Fasc. 3. No. 10. Mária Terézai rendeletének 
másolata. Bécs, 1775. július 10.  
737MNL OL P 197. Esterházy család tatai levéltára. Familiaria. 1. cs. Fasc. 3. No. 11. Bécs, 1776. január 5. A fellelt 
iratokból nem derül ki egyértelműen, hogy a Bécsben kiadott, másodikként hivatkozott irat már Csuzy-örököseinek 
(köztük ifj., Csuzy Gáspár) tetteire reflektálnak-e. 
738GLÓSZ 2014. 23. 
739STEFANCSIK 1935. 35–37. Borié államtanácsos Staatsratban tett felszólalása is utal a diétai események és a 
jobbágykérdés rendezése közti összefüggésekre, miszerint csak a nép sorsának javításával és egységes urbárium 
kiadásával lehet megakadályozni, hogy a magasabb adó ne csak a jobbágyságot terhelje.  
740GLÓSZ 2014. 23.; EMBER 1936. 155. 
741 AZ 1764–1765. évi országgyűlésen sem lett volna elképzelhetetlen – talán az 1751. évi diéta eseményeinek 
tükrében –, hogy a diétán ülő vármegyei követek nem utasítják majd el rögtön az úrbárium ügyének tárgyalását, sőt 
támogathatják azt. Ezt bizonyítja, hogy az úrbéri kérdésből Mária Terézia számára ekkor emlékiratot készítő 
Festetics Pál lehetségesenek tartotta volna, hogy az országgyűlésen törvény szülessen a kisebb nemesek 
támogatásával. Festetics szerint őket azzal az érvvel tudnák rávenni a javaslat támogatására, hogy a nagybirtokos 
főurak – parasztjaik állítólagos anyagi túlterheltségére hivatkozva – kevesebb állami adót fizetnek, ezért a „nagy 
urak” parasztjai helyett a kisebb birtokos jobbágyaira aránytalanul több hadiadó hárul. Hogy mindennek az 
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6.2 Az adóviták ábrázolása az országgyűlés kollektív pasquillusaiban 

 

1751-ben a pasquillusszerzők közt a legnépszerűbb témának az adóviták bizonyultak, már 

ami az egyes csoportokat megjelenítő ún. kollektív pasquillusokat illeti. A versek értelmezésében 

segít a költői pozíció tisztázása. Nevezetesen, hogy versfaragók közt nagy számban 

megtalálhatóak az országgyűlési ifjúság képviselői, akik hagyományosan ellenzéki szellemben 

alkották verseiket vagy nyilvánítottak véleményt a diétákon.742 

A De Csuzy et Okolicsányi című pasquillus alapján a „Tündöklő Gyöngyeknek” és „fénlő jó 

Szíveknek” nevezett vers az országgyűlés másodvonalbeli hangadóit nevezi meg. A vasi Adelffy 

Antal, a pesti Beniczky István, a soproni Pászthory László, a nyitrai Bacskády Ferenc, illetve 

pozsonyi Szüllő Zsigmond szerepel a két címben említett személy neve után.743 A kancelláriai 

levéltár egy másik naplójában található variánsban a fentieken kívül olvasható még Török 

Sándor győri, Szathmáry Király György borsodi és Vietórisz György trencséni követ neve.744 A 

pasquillus feltehetően egy adott, időben meghatározható vitahelyzetre reagál: ezt a kimerevített 

mozgóképet láthatjuk itt. A pasquillusban megnevezettek közül az adóviták során Adelffy, 

Beniczky és Paszthory kezdetben ellenzéki álláspontot képviselt, – amit a pasquillus is rögzít –, 

majd közeledett az udvarhoz. Az adóvitákkal kapcsolatos fejezetben már rögzítettem Adelffy 

királyi ügyész június 11-i ellenzéki felszólalását követően június 21-i és azt követő kormánypárti 

megnyilvánulásait.745 Pászthory László június 1-i és június 12-i felszólalása során ellenzéki 

véleményt hangoztatott, de egy másik pasquillus a kormányzatot védők csoportjába sorolja.746 

Beniczky István inkább mérsékelt ellenzékiként szerepelt a napló tudósítása szerint.747 Szüllő 

Zsigmond kezdetben ellenzékiként politizált, majd a diéta végére, június 22-től már a 

kormánypártiakhoz közeledett.748 A későbbi ülésekről csak véleményének megváltozását 

                                                                                                                                                                                           

igazságtalanságnak elejét vegyék szükséges egy egységes, országos érvényű rendezés bevezetése. Erre: SZABÓ 

1933. I. köt. 8–9. és különösen: 289–290.  
742Az országgyűlési ifjűság 17–18. századi szerepéről és „rendbontásaikról”: VARRÓ 2011. 
743Erre: OSZK Ktt. Quart. Lat. 445. 24. f. De Csuzy et Okolicsányi és OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 
1751. 
744MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. Acta Diaetalia I. 20. kötet. Diarium diaetale anno Domini 1751. 
[oldalszámozás nélkül] De Csuzy, Okolicsany et alios. 
745A két ülésre: OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 32., 57. 
746A pasquillusra: MNL OL N 114. 13. kötet. Kovachich Márton György gyűjteménye. Diariae diatae Posoniensis 
MDCCLI. [oldalszámozás nélkül a kötet végén] 3. sz. 
747OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 31. 
748Szüllő Zsigmond Pozsony vármegye első alispánja volt 1743–1752 közt. Elhunyt 1772 táján. Erre: LEHOCZKY 

1796. I. 203. és MNL OL P 648. Szüllő család levéltára 4. cs. Nr. 155. (207–210. ff.) 
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regszitrálhatjuk, felszólalásai tartalmát a pontos szövegek hiányában nem rekonstruálhatjuk, de 

június 29-én és július 12-én már a kormánypárti vezérszónokok véleményét osztotta.749 

A Contra quorundam Cis- et Trans-Danubianorum Comitatuum Ablegatos indeterminate 

címen kiadott, a kancelláriai levéltár egyik naplókötetének végére bemásolt, eddig a 

szakirodalom számára ismeretlen vers tizenhét dunántúli és dunáninneni vármegye követeinek 

állásfoglalásait veszi számba.750 A műben a legkarakteresebb csoportot a kormányzatot támogató 

megyék, illetve követek csoportja alkotja. Közülük több vármegye küldöttei (Baranya, 

Komárom, Tolna, Esztergom) a hallgatást és a színlelést alkalmazzák politikai fegyverként a 

még túlerőben lévő ellenzéki csoporttal szemben.751 Talán érvényesnek tartható a 

pasquillusokban említettek ezen csoportjára a diétai döntéshozatalra általánosan jellemző és a 

szakirodalom által  is említett „qui tacet, consentit” elv, miszerint hallgatással tanújelét adták az 

adóemeléshez való hozzájárulásuknak.752 Rajtuk kívül Nyitra vármegye követe, Bossányi Imre 

sem egy vezérszónok: ő csak azért beszél állítólag, hogy ne látszódjék hallgatagnak, továbbá 

kiderül róla, hogy csak a mások által elmondottakat ismétli.753 A vármegyék egy másik csoportja 

(Sopron, Zala, Vas, Pest, Fejér) aktív módon támogatja a kormánypártot: Pászthory László 

soproni ablegátust a „pannon törvények és akták” megújítójaként nevezi meg a vers, Zala követe, 

Nagy Mihály „többet”, sőt „ezen felül” követel, valószínűleg az adóemeléskor.754 (Mint egy 

másik naplórészletből kiderül, volt mit jóvátennie Nagy Mihálynak, mert hisz német nyelvtudása 

híján az országgyűlés bécsi küldötteként megsértette az uralkodónőt, kormánypárti törekvései 

ellenére nem is kapott később sem magasabb hivatalt.)755 Vas vármegye követei, Sallér István és 

                                                           
749MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] Az említett időpontokban tartott ülésekről szóló bejegyzések! 
750MNL OL N 114. 13. kötet. Kovachich Márton György gyűjteménye. Diariae diatae Posoniensis MDCCLI. 
[oldalszámozás nélkül a kötet végén] 3. sz. Nem sikerült ez alapján megállapítanom Pozsony és Árva megye 
követeinek pártállását. 
751Baranya: „erőtlen elmém /:mely nincs felkésztülve:/ tiltja, hogy beszéljek”; Komárom követe, Nedeczky Ferenc 
„kitűnik a hallgatásban”; Tolna vármegye követe, Perczel József  „hallgatok, hogy bölcs maradjak”; Esztergom 
vármegye követének a „hallgatás hasznára van”.  
752SZIJÁRTÓ 2016a. 251. 
753Családi stratégiája utóéletét tekintve sikeres volt: nagybossányi Bossányi Imre (1706–1781) nyitrai alispán, 
később 1763–1768 között alországbíró, majd 1769–1773 közt alhelytartó, végül 1774–1776 között hétszemélynök. 
Pályája csúcsán 1774-ben grófi címet kapott. Erre: SEBŐK, 2012. 39. és SZLUHA 2005. CD-ROM 14941. rekordnál. 
754Pászthory László (felsőpásztori) Sopron megyei, csekély fekvőbirtokkal rendelkező értelmiségi-nemesi család 
sarjaként a soproni jezsuita gimnázium tanulója volt 1719–1723 között. 1738-tól a Sopron vármegyei Rábán túli 
járás főszolgabírája. 1746 januárjáról vármegyei al-, majd főjegyző volt 1753-ig. 1753–1755 között a vármegye 
alispánja. 1756-tól 1765-ig a Királyi Tábla királyi ülnöke. Feltehetően országgyűlési szereplésének köszönhetően 
nyert kinevezést a Hétszemélyes Táblára, amelynek nemesi ülnöke volt 1766-tól 1782-ig. Családi hátterére, 
iskolázottságára, vármegyei karrierjére: DOMINKOVITS 2002. 154.; SZLUHA 2005. CD-ROM 23. rekordtól; hivatali 
pályájára: SEBŐK 2012. 39., 43.  
755Szalapataki Nagy Mihály az uralkodó Pozsonyba való meghívására Bécsbe menesztett országgyűlési küldöttség 
tagjaként megsértette a hozzá német nyelvű kérdéssel forduló királynőt, mivel arra felelni nem tudott, ezért az etikett 
szabályait felrúgva a mellette álló Sallér István vasi követtől érdeklődte meg magyarul, hogy „mit mond eő 
Felsége?”, mire Mária Terézia sarkon fordult és faképnél hagyta a magyar urakat. A forrás lelőhelye: MNL OL N 
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az őt támogató, Adelffy Antal kijelentik, hogy „milyen jó a Te szárnyaid árnyékában 

nyugodni”.756 Ez utal a Habsburgok uralta országokban elterjedt, pénzeken, címereken, hivatalos 

kiadmányokon látható kétfejű sasos címerábrázolás dinasztikus jelmondatára (sub umbra alarum 

tuarum), ezáltal a vármegye uralkodóhoz való hűségére.757 Pest vármegye követei is inkább a 

király kegyét (gratia) akarják elnyerni, mintsem a haza javáért tevékenykednének.758 Fejér 

vármegye kormánypárti álláspontját kigúnyolva a vers antropomorf tulajdonságokkal ruházza fel 

a törvényhatóságot, vagyis egy erős, egészséges emberhez hasonlítja, aki bármennyi (adó)terhet 

elbírhat.759 Az ellenzéki vármegyék csoportját Veszprém, Győr, Zólyom és Nógrád alkotja.760 

Karakteresen elkülönül a nógrádi Darvas József alakja,761 aki amellett, hogy az ellenzék 

vezéreként szónokol az adóügyi vitákon, közben a református felekezete jogaiért is igyekszik 

közbenjárni a bécsi udvarban.762 Győr vármegye követe, Török Sándor megszólalása a 

pasquillusköltészetben elterjedt siralom (quaerela) műfajára utal vissza, amelyben a 

megszemélyesített nőalak képében álló, romlásba jutott hazát fiai elsiratják: „amíg a közügyet 

tűvel érintik, félek és siratom Pannoniát”.763 A bölcsesség megértéséhez szükséges orvosságot 

hozó Zólyom vármegye követe, Bohus János ábrázolása esetében tetten érhető a diétai 

feliratokból átvett sérelmi beszédmód is.764 

A június közepi erőviszonyokat ábrázolja a következő pasquillus. A biblikus szövegrészek, 

történetek aktuálpolitikai jellegű parafrázisai is gyakoriak az országgyűlési pasquillusok között. 

Az 1751-ből fennmaradt, Contra varios ex Psalmis című pasquillius a Zsoltárok Könyvéből 

kiragadott idézeteken keresztül jellemzi a diéta szereplők sokaságát.765 Először a felsőtábla 

                                                                                                                                                                                           

114. 13. kötet. Kovachich Márton György gyűjteménye. Diariae diatae Posoniensis MDCCLI. [oldalszámozás 
nélkül] 1751. április 30-i bejegyzés. Családjára és pályafutására: taxalista eredetű család sarja, amely korszakunkra 
Zalalövőn és környékén birtokokat szerzett. 1724–1730 között Zala vármegye egerszegi járásának esküdtje, 1730–
1738 között alszolgabíró, 1738–1747 között adószedő, 1747–1748 között másodalispán, 1748–1756 között első 
alispán. Erre: NAGY 2015a. 943. 
756Sallér István (+1762) Vas vármegye alispánja, majd 1754-től haláláig alnádor. Családjára: SZLUHA 2012. II. 443–
444. Hivatalára: SEBŐK 2012. 40.  
757Eredetije a Zsoltárok Könyve 17,8-ból származik: „szárnyaid árnyékával oltalmazzál bennünket”. (A 
továbbiakban a Káldy György-féle Bibliafordítás magyar nyelvű szöveghelyeit fogom idézni).  
758 „hasznára szeretnék lenni a hazának, de a kegytől tartózkodni nem tudok”. Pályájukra: KISS–NAGY–KAPITÁNY 

2015. 169., 174–175.  
759Rötth Sándor alispán volt a vármegye egyik követe: „erős testtel felruházott és javaimat semmilyen veszély nem 
éri; semmi nem akadályoz meg abban, hogy a terheimet ne viselhessem”.  
760A szakirodalom is ebből a régióból őket említi: SZIJÁRTÓ 2009. 93. 
761Nagyréti Darvas József (1700?–1772) Nógrád vármegye jegyzője. A dunamelléki református egyházkerület 
főgondnoka volt 1757–1772 között. 1733-tól több ízben vett részt a felekezete sérelmeinek orvoslására Bécsbe 
deputált küldöttségeknek. Erre: FÖLDVÁRY 1904. 777–778. 
762A pasquillista a következő szavakat adja Darvas szájába: „gyutacsot adok a puskaporhoz; azon fáradozok, hogy a 
verebet a kiabálásban túlszárnyaljam, ameddig az a lelkiismereti szabadságot az elintézi/ véghezviszi”. 
763A humanista irodalomból átöröklődő műfajra: IMRE 1995. 8–9. 
764SZABÓ 2003. 276–277. 
765Az itt közölt elemezés a Kovachich-gyűjteményben lévő példány alapján készült: MNL OL N 114. 13. kötet. 
Kovachich Márton György gyűjteménye. Diariae diatae Posoniensis MDCCLI. [oldalszámozás nélkül a kötet végén] 
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hangadóit jellemzi. A főpapságról általában elítélően szól, bűnös életvitelüket hangsúlyozza. 

Például a gondnokság alá került és adósságban úszó Zichy Ferenc győri püspök szájába a 

következő monológot adja: „tekints reám és könyörülj rajtam, mert szegény vagyok”.766 A 

Királyi Táblán elnöklő személynök, Fekete György a jogszolgáltatással való visszaélései miatt 

kapott szidalmat a nyakába.767 A Királyi Tábla tagjait is egységesen elítéli a vers. Kvassay 

László alországbíró jelmondata az, hogy „töltekezzünk meg javakkal”.768 Rudnyánszky József 

készíti az ostort – feltehetően az ellenzék megregulázására.769 Míg a Királyi Táblán ülő ülnökök 

egy részét állítólagos süketségük teszi a rendi nemzet ügye iránt érzéketlenné (Majláth József, 

Niczky Ferenc), addig Biró István, királyi táblai ülnököt szamárhoz hasonló elméje gátolja meg a 

szólásban. Galánthai Balogh János, mint magányos madár virraszt:770 feltehetően a rendi jogok 

felett.771 Az alsótáblai klérus képviselői közül a június 12-i adóvitában leggyakrabban szereplő 

és adóemelési ajánlatot tevő testületek, az esztergomi, egri és pozsonyi káptalan nevét említi a 

vers.772 A vármegyei követek csoportjának pártállása kapcsán megállapítható, hogy a pasquillus 

a június eleji-közepi állapotokat tükrözi, amikor az ellenzék a legerősebb volt. Néhány hangadó 

vármegye pártállása ekkor még ellenzéki volt az adóemelés kérdésében a naplók és a paquillusok 

alapján, ám pártváltásuk a június 21–22-i ülésen már nyilvánvalóvá vált (pl. Sopron, Vas, 

Nógrád).773 Az ellenzéki megyék száma az idő előrehaladtával egyre jobban apadt. Bizonyosan 

ellenzéki megyékként tünteti fel a vers a dunántúli és dunáninneni kerületből Pozsonyt,774 

Sopront,775 Vast,776 Somogyot,777 Győrt,778 Veszprémet,779 Nyitrát,780 Trencsént,781 Nógrádot,782 

                                                                                                                                                                                           

4.sz. Variánsa más címen: OSZK Ktt. Quart Lat. 2497. 3–5. Paskvillus ex Sanctis Scriptis adplicatus ad Status és 
OSZK Ktt. Quart. Lat. 445. 22–23. fol. Regina verba mea percipe… kezdetű szöveg.  
766BAKÁCS 1965. 58. 
767A Zsoltárok Könyve 7,15 alapján: „íme igazságtalanságot fogant és csalárdságot szült”.  
768Kvassay László (+1766) Bars vármegye helyettes alispánja 1734-1742 között, majd első alispánja 1742-től 1749-
ig. 1728–1729-ben, majd 1741-ben vármegyéje követe a diétán. 1750–1762 között alországbíró, majd 1763–1766 
között alnádor. Pályájára: REISZIG 1903. 425–426.; SZLUHA 2007. CD-ROM 10240–10249. rekord; SEBŐK 2012. 
40–41. 
769Pályájára: KISS–NAGY–KAPITÁNY 2015.176.  
770Zsolt. 101,8 alapján: „virrasztok és olyan lettem, mint magányos madár a háztetőn”. 
771Pályafutása sem nevezhető szokványosnak: később „megbukott”, otthagyta a Királyi Táblát és 1757–1765 között 
visszatért a megyei szolgálatba, felváltva három megye (Nógrád, Bars, Hont) alispánjaként tevékenykedett és csak 
ezután ment vissza az országos bírósághoz ülnöknek. Erre: SEBŐK 2012. 28–29. 
772A harmadikként említett „bosnyák” a magát az ülésen bosnyáknak valló Damiani János pozsonyi kanonokkal 
azonosítható.  
773MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. Acta Diaetalia I. 20. kötet. Diarium diaetale anno Domini 1751. 
[oldalszámozás nélkül] De Csuzy, Okolicsany et alios. 
774Zsolt. 40,8 alapján: „az örvény az örvénynek kiállt”. 
775Zsolt. Ps. 26,4 alapján: „egyet kértem az Úrtól és ezt megkívántam”.  
776„állnak még az erős sziklák”. 
777Zsolt. 118,144 alapján: „a te bizonyságaid igazság mindörökké” 
778Zsolt. 26,1 alapján: „az Úr bizonyosságom és szabadulásom, kitől félek”. 
779Zsolt 40,2 alapján: „boldog, kinek gondja van a szűkölködőre és szegényre” 
780„mivel az adózás közeleg, ő nem az, aki ezt támogatja”. 
781Zsolt. 29,7 alapján: „én pedig mondtam bővelkedésemben. Nem fogok ingani mindörökké! 
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Barsot,783 Turócot, Zólyomot.784 Erre az oldalra sorolható be a tiszántúli és tiszáninneni 

kerületből Zemplén,785Abaúj,786 Sáros,787 Szepes,788Szatmár,789 Gömör,790 Borsod,791 Bereg,792 

Torna,793 Bihar,794 Ugocsa,795 Máramaros.796 Inkább a kormányzatot támogatók közé lehetne 

számítani a vers alapján Zala,797 Komárom,798 Baranya,799 Esztergom, Fejér,800 Pest,801 

Moson,802Liptó,803 Hont,804 Heves,805 Békés, Csongrád,806 Csanád követeit.807 Nehezen lehet 

besorolni Árvát, Tolnát és Aradot jellemzések alapján bárhová is, annyira általánosak az 

idézetek. A 24:13 arány az ellenzék javára (három bizonytalan mellett) talán hihető, ám felettébb 

hipotetikus eredmény, mivel az idézetek értelmezése elsőre önkényesnek tűnhet. A biblikus 

beszédmód ismeretében az idézetekben felsorakoztatott erkölcsi Jó és Gonosz megfelelhető az 

ellenzék–kormánypárt ellentétnek.  A színlelés (közte a hallgatás vagy az alvás) és a tudatlanság 

jelentésbeli szinonímáit a kormányzatot támogatók tulajdonságai közé soroltam, addig az adóval 

való túlterheltségére, a szegény nép gyámolítására és a sérelmek orvoslásának szükségességére 

való utalásokat az ellenzéki erények közé osztottam be. Az előbbiekhez képest markánsabb 

véleményt alkot a vers a távollévő követek és a városi követek csoportjáról. A távollévők közül 

Jeszenák Jánost és Pált, az evangélikus ügyvédeket, az alsótáblai „aulikuspárt” oszlopos tagjait 

(szokás szerint az 1728–1729. évi diéta óta) éri szidalom.808 Az utolsó egységben a diétán 

szavazati joggal nem bíró, de a diétai nyilvánosságban is érintett csoportoknak is szentel némi 

                                                                                                                                                                                           
782Zsolt. 40,3 alapján: „az Úr tartsa meg”. 
783Zsolt. 147,19 alapján: „ki igéjét hirdeti”. 
784Zsolt. 123,5 alapján: „rohanó patakon ment volna keresztűl a mi lelkünk”.  
785Zsolt. 23,5 alapján: az vett áldást az Úrtól”. 
786„nekünk jó lesz, ha visszavonulunk minden rossztól és jót cselekszünk”. 
787Zsolt. 30,2 alapján: a „a Te igazságod szent, szabadíts meg engem”. 
788Zsolt.  6,4 „az én igaz segítségem az Úrtól vagyon”. 
789Zsolt 6,3 alapján: „gyógyíts meg Uram, mert reszketnek a csontjaim”. 
790Zsolt 118,163 alapján: „a gonoszságot gyűlölöm és utálom, törvényedet pedig szeretem”. 
791Zsolt 41,4 alapján: „az én könyhullatásom kenyerem nekem, éjjel és nappal”.  
792Zsolt 40,8 alapján: „ellenem suttogott minden ellenségem” 
793„Uram, alig tudom elviselni” 
794Zsolt 40,8 alapján: „ellenem rosszat gondoltak” 
795„az Úr megsegít” 
796„adj bűntetést ellenségeimnek és azoknak, akik gyűlölnek engem”. 
797Zsolt. 126,2 alapján: „hiába keltek föl virradat előtt”. 
798„mivelhogy hallgatok” 
799Zsolt 40,10 alapján: „de még az ember is, kivel békességben volt” 
800Zsolt 45,11 alapján: „szűnjetek meg és lássátok” 
801Zsolt. 128,1 alapján: „gyakran ostromoltak engem” 
802„gyűlöljétek a gonoszt” 
803Zsolt 126,2 alapján: „az Úr álmot ad az ő kedveltjeinek” 
804Zsolt 112,6 alapján: „a szemétből felmagasztalván a szegényt”. Feltehetően utalás Majláth József követ és egyben 
királyi táblai ülnök gyors hivatali felemelkedésére.  
805Zsolt 118,54 alapján: „megemlékezem uram”. A későbbi politikai fejlemények tekintetében kormánypárti lehetett 
ekkor is: OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 59. 
806Zsolt 64,4 alapján: „a gonosz cselekedetek erőt vettek rajtunk” 
807Zsolt 62,12 alapján: „bezáratik a gonoszságot szólók szája”. 
808Zsolt. 27,4 alapján: „fizess meg nekik cselekedeteik szerint, találmányaik gonoszsága szerint”. 
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figyelmet. Az értelem nélküli lovakhoz és öszvérekhez hasonlított jurátusok, az isteni 

igazságszolgáltatás vesszejében és botjában erkölcstelen módon vigasztalódni kívánó pozsonyi 

szűzek és a hamis tanúk által romlásba jutott, a szenvedéstörténet középpontjába állított misera 

plebs jelennek itt még meg.809 

A Suavis allocutio Mariae Theresiae Augustae Reginae ad Hungaros status suos című 

pasquillus az adóügyi vitában felszólalók állásfoglalását mutatja be és agitál a rendek számára 

kevezőbb adóösszeg mellett.810 A klérus a legnagyobb áldozatokat kész hozni a királynőért, írja a 

pasquillus. A nádor, Batthyány Lajos felkiált: „mindkét részről körbevettek engem!”, ami utal 

arra, hogy a nádor pozíciójánál fogva közvetíteni volt kénytelen az uralkodó és a rendi 

országgyűlés ellenzéke között.811 A mágnások a királynő győzködésére járulnak hozzá az adó 

növeléséhez. A Királyi Tábla egységesen kiáll a királynő akarata mellett: „mi mindannyian, 

ahányan vagyunk, rendeleted előtt megalázkodunk. Mindenben legyen meg a Te akaratod”. Míg 

a panaszkodó státusok az adóemelést a sérelmek orvoslásával kapcsolják össze, addig a városok 

feletti rendelkezés jogát maguknak tartanák meg. A vármegyék követei kérik továbbá a korábbi 

contributiókból származó hátralékok elengedését. Az 500 000 forintos adóemelést készek 

megadni, ha Mária Terézia teljesíti követeléseiket. Velük szemben a városok követei 

összefognak a püspökökkel (vagyis a klérussal), hogy a rendeket rábírják a további adóemelésre. 

A városok ennek fejében csak kötelezettségeik (feltehetően a fuvarszolgáltatások) alóli 

mentesítésüket kérték a királynőtől.812 Végül az ország (Regnum), a hű alattvalók „egy akarattal, 

egyezéssel és lélekkel” beleegyeznek, hogy az adóösszeg 500 000 forint, „de több ne legyen”.813 

Véleményem szerint az 500 000 forintos adóösszeghez való ragaszkodás az 1751. július 12. 

körüli közötti diétai eseményekre utalnak, amikor is a rendek ragaszkodtak az alacsonyabb 500 

000 forintos adóösszeghez a királynő július 6-i rendeleteivel szemben, amelyek további 200 000 

forintos adóemelést követeltek volna meg az országgyűléstől.814 

Töredékben maradt fenn az 1751. évi országgyűlés egy magyar nyelvű kollektív pasquillusa, 

az In diversos et compluros című.815 A vers nagy része Barkóczy Ferenc egri püspök ellen 

irányul. Az ismeretlen szerző feltehetőleg az országgyűlési ifjúság tagjai közül került ki, akiket – 

                                                           
809A jurátusokra: „ne legyetek mint ló és öszvér, melyeknek nincs értelmük” (Zsolt. 31,9); a pozsonyi szűzekre „a te 
vessződ és botod vigasztalnak meg engem” (Zsolt. 22,4) és a misera plebs-re „ne adj engem szorongatóim 
akaratának” (Zsolt. 26,12) 
810OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 8. 
811SZIJÁRTÓ 2005. 46–47., 297–300. 
812SZIJÁRTÓ 2005. 169–173.  
813OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 8. f. 
814SZIJÁRTÓ 2005. 246–247. 
815OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 23–28. A pasquillus egy másik, a keszthelyi Festetics-levéltárban fennmradt 
példányára / szövegváltozatára utal: SZABÓ 1928. 154. Ennek címe: Pasquillus in alios patriae destructores. 
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a költemény tanulsága szerint – a főpap a felsőtáblai tanácsteremből kiüldözött. Szerinte 

Barkóczy fő célja, hogy prímás legyen, ezért színlel, hogy megnyerje a jelenlévőket, „itt látszik 

farkas bárány bőrben lenni”.816 Példáját követi Pálffy Károly főajtónállómester, aki hivatalból 

üldözi az ifjúságot.817 Padányi Biró Márton naplójának bejegyzése szerint végül az országgyűlési 

ifjúságot június 2-án engedték csak be a felsőtáblai ülésterembe, ahonnan korábban ki voltak 

zárva. Ennél a napnál említi Pálffy Károly felszólalását.818 A vers ennek alkalmából születhetett. 

Ezután az adókérdésben a kormányzatot támogatók seregét veszi bírálata középpontjába a 

szerző. Először a mágnásokat kritizálja: „itt szólhatnék többet egy két méltóságról / Ugy mint 

országhunknak roß akaróirúl, / Kurva legyen annyok az hires Nagysagrúl. / Ha roß akarója 

Magyartúl el pártol”. Az alsótáblai vármegyei követek közül a szerző különösen a „Diszno 

agybul esse [?] gaz Lutheranusokhoz” van nagy bizalmatlansággal. Különösen Jeszenák János és 

Pál, Zsitkovszky István távollévő mágnásokat képviselők és Prónay Gábor Pest megyei 

protestáns követek ellen szólal fel. Ezután a követeket próbálja meggyőzni az adóemelés 

hátrányairól: „ne ígérj, ne állj rá minden bolondsagra / Ha ígérsz, hol veszed Szegény nem 

fizeti”, mivel a jobbágyok terheik növelését már nem bírják tovább, ezáltal a nemes maga is 

elszegényedhet, s tönkremehet: „hogy ha Szegénységet ki pusztítvan juthatsz / Örök koldulasra”. 

A vármegyék közül Sopron vármegye követe, Festetics Pál alispán az adóemelés mellett szólal 

fel, de Csuzy Gáspár, Veszprém vármegye követe, az ellenzék egyik vezére „tsak hamar őttet le 

ülteti”, és ezután az „mint gyermeketske hallgat” tovább a diétán.819 A szerző itt utal Festeics 

fiatalságára és politikában való járatlanságára.820 Sopron vármegyével együtt „Somogy tsak az 

mellegen hallgat”, így védi vármegyéje érdekeit. Velük szemben példaképpen hozza fel Győr 

megye ellenzékiségét, „amely bátran magát tarja. Bár lene eő neki ollyan sok jó társa”. A 

pasquillus a felsorolás közepén sajnos hirtelen félbeszakad. A versből kiválóan látható, hogy 

ekkorra a rendi ellenzék a felekezeti ellentétek áthidalásával szerveződik meg, sőt a protestáns 

alsótáblai követek között egyre markánsabban elkülönül egy, az uralkodói politikát aktívan 

támogató csoport (Prónay, két Jeszenák, Zsitkovszky). A szakirodalom és a vers is ezzel együtt 

                                                           
816OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 23–28. 
817Pálffy Károly Pál Engelbert (1697–1774), Pálffy János nádor fia, valóságos belső titkos tanácso, az Udvari 
Haditanács tagja, tábornagy, Pozsony megye főispánja, az ország főajtónállómestere. Életrajzi adatait közli: 
JEDLICSKA 1910. 603. 
818A naplót feldolgozta, és utal az epizódra HORNIG 1903. 47. 
819SZIJÁRTÓ 2009. 93.  
820Festetics országgyűlési szereplésére: SZABÓ 1928. 150–154. Festetics Pál (1722–1780) fiatalon lett 1748-ban 
Sopron vármegye helyettes, majd 1749-ben rendes alispánja. Az országgyűlés idején, 1751-ben mindössze 29 éves 
volt. Fiatalsága és apja, Festetics Kristóf hétszemélynök királypártisága közismert volt. Ezt tükrözi az In Festetics 
című gúnyvers, amely azt veti fel Festetics Pált bírálva, hogy mi lesz abból később, aki már fiatalon ilyen rossz. A 
válasz erre az volt, hogy a fiú rosszabb az apjánál. A vers lelőhelye: OSZK Ktt. Quart. Lat. 417. 11. f. 
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jelzi azt is, hogy a század közepétől a katolikus vármegyei követek vették át a kezdeményezést a 

rendi ellenzéken belül, amikor már az adóemelés kérdése került a diétai viták középpontjába.821 

 

6.3 Az országgyűlési viták nyelve az adóüggyel kapcsolatos tárgyalások példáján 

 

Az alábbi naplószövegek és pasquillusok eseménytörténeti ismertetésén túl azonban 

lehetőségünk adódik összefoglalni azokat jellemzőket, amelyek az adóögyi vita kapcsán a diétai 

viták nyelvéről és beszédmódjáról, illetve ismétlődő érvtípusairól elmondhatóak.822A Bene 

Sándor által a 16–17. századra kidolgozott történeti kommunikációelmélet keretei többé-kevéssé 

a 18. századi országgyűlési közbeszédre és a pasquillusokra is alkalmazhatóak. Modelljének 

felső időhatáraként az 1760-as évek első felét jelölte meg, így vizsgált szövegek is alapvetően 

ennek a korszaknak a keretei között értelmezhetőek.823 A vizsgálati és időbeli keret módosítható 

lehet így Debreczeni Attila a 18. század végére, 19. század elejére rendi identitásról írott 

gondolatai, illetve Takáts József alapvetően a reformkorra felvázolt ’politikai beszédmódjai’ 

irányába.824 A korszak országgyűlési pasquillusaiban található alapfogalmak, bejáratott 

narratívák, retorikai panelek, toposzok, közhelyek elemzése arra a következtetére vezetett, hogy 

a korszak politikai szereplői valószínűleg a republikanizmus nyelvének vagy beszédmódjának 

nyelvi és retrorikai eszközkészletét alkalmazhatták.825 Eredete a kora újkori latin nyelvet oktató 

iskolák tananyagára megy vissza, ahol a klasszikus római szövegeken keresztül sajátíthatták el a 

diákok – a későbbi rendi politikai elit tagjai is – a kívánatos közösségi magatartásformákat.826 

Mindez alapot adhat arra, hogy feltételezzük ennek jelenlétét és keveredését más 

érveléstípusokkal a diétai gyakorlatban, vagyis az országgyűlési naplók és kiadványokban. A 

republikanizmus politikai nyelvének bizonyos toposzai és kulcsfogalmai – noha a magyar 

politikai szótárban ezek később tovább finomodtak – már ekkor megjelentek, amelyek mind a 

rendi natio nemzetfogalmát tükrözték vissza.827 

A rendek politikai diskurzusa a „krisztianizált cicerói (liviusi) respublica ideál” 

terminusaiban bontakozott ki, ezek: a családszeretet, hűség, becsület, tisztesség, az önfeláldozó 

                                                           
821SZIJÁRTÓ 2009. 91., 95.  
822Lásd Debreczeni Attila definícióját a politikai beszédmódról: „nem csupán fogalmakat, „szótárat” jelent, hanem 
viszonylag állandó témákat is, mintákat, amelyekhez vizsonyítva e nyelv használója, érveléseket és értékeket, 
továbbá előfeltevéseket és hiteket, amelyek lehetővé teszik az érveléseket”. Erre: DEBRECZENI 2009. 67–68. 
823BENE 2001. 285–314.  
824DEBRECZENI 2001. 513–552.; DEBRECZENI 2009.; TAKÁTS 1998. 668–669.; TAKÁTS 2007. 11–13. 
825NAGY 2016. 
826SZIJÁRTÓ 2016a 235. 
827DEBRECZENI 2001. 539.  
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hazaszeretet stb. A kialakult országgyűlési-megyei közélet előképének az ókori poliszok, a 

köztársasági Róma politikai kultúráját tartották.828 A kora újkorban elterjedt felfogás szerint a 

rendezett állam egy idillikusan működő családhoz hasonlít.829 (A család metafora mellett ritkán 

más formában is bemutatták a politizálók a magyar rendi politikai közösséget, pl. a hajó 

metafora képében.)830 A ’rendi nyilvánosság’ az uralkodóval való kommunikációjának központi 

metaforája a ’Család’.831 Ebben az uralkodó a jó atya / anya, aki köteles az országot megvédeni 

ellenségeitől, népét a zaklatásoktól (pl. a túlzott adóterhektől) és megelőzni a belső viszályt. 

Erényeiről (igazságosság, kegyesség, erő) az ’ország’, vagyis a diéta előtt kell számot adni. Az 

ország sérelmeinek (gravamina) orvoslása a királyi adóemelés elfogadásának előfeltétele. Jó 

példát jelentenek erre az 1751. évi diéta pasquillusai, amelyekben Mária Terézia igazságos 

anyaként jelenik meg.832 Ez a toposz az országgyűlési leiratokban és feliratokban, továbbá a 

felszólalásokban is könnyen tetten érhető. Az uralkodó részéről tanácsadója, Bartenstein báró is 

szorgalmazta az uralkodói önkép ilyen irányú alakítását, vagyis „az anyai gondoskodás Magyar 

Királysággal szembeni bizonyítását”. A rendek a gravamina et postulatában megnyilvánuló 

„féktelenségét” az anyai gondoskodásnak a gyakorlásával lehet csak távoltartani – vélte 

Bartenstein.833 Már Grünwald Béla is megállapította, hogy Mária Terézia személyisége 

állítólagos ellenállhatatlan varázsát nemcsak 1751-ben, hanem 1764–1765-ben politikai 

tényezővé tette a magyar országgyűlések idején, noha ennek gyakorlati politikai hatása kisebb 

volt.834 A viták során főleg az „aulikus párthoz” tartozók használták ezt az érvtípust, egyfajta 

utolsó indokként, amikor már kimerülve az állandó tanácskozásban és kifogyva az érvekből, nem 

tudtak mást felhozni az adómelés mellett. Például a június 11-i vita végén a személynök 

kénytelen volt elismerni, hogy ez a teher az adózók erején felül való, amit Jeszenák Pál azzal 

fokozott, hogy az „alattvalóknak alázatot és engedelmességet kell tanúsítaniuk uralkodójuk 

                                                           
828MIRU 2015. 23. 
829Az újkori európai államelmélet irodalomban ennek nyomán – több más mellett - az államra gyakran használták a 
család metafóráját: SASHALMI 2015. 15–16. Ezt a felfogást képviseli a kor egyik híres államelméleti műve Jean 
Bodin 1576-ban megjelent, Az államról című könyv is: BODIN 1987. 30–31. (Ferenczi László előszava a kötetben). 
830A hajó metaforája nem a diétai beszédekben és versekben, hanem a Pálffy János nádor feletti halotti 
prédikációban jelent meg 1751-ben. A beszédet tartó Stehenics János győri nagyprépost Noé bárkájával azonosította 
a békességet kereső országot, pontosabban az országgyűlést, amely szókép félreérthetetlen célzás az országgyűlés 
kormányzat által deklarált céljára, nevezetesen a hadiadó megszavaztatása segítségével a béke biztosítására. A 
forrás: STEHENICS 1751. 51. (A Görgey család levéltári anyagában fennmaradt nyomtatott példányt használtam: 
MNL OL P 295. 14. doboz. Évrendezett iratok. A sorozat, 1750–1754 
831

 BENE 2001. 302.  
832Az uralkodói propagandában az oktatási területen megjelenő Mária Terézia, mint ’népeinek közös anyja’-képre, 
ami a pasquillusokba is hatással lehetett: KÖKÉNYESI 2012. 320–321.   
833 ÖStA HHStA Staatskanzlei, Vorträge, Konferenzprotokolle und Referate. Kt. 66. 1751. 1–2. 1751. június 12. 67. 
f.  Közli: HORNIG 1903. 167. Az uralkodó célja – a levélíró szerint – annak demonstrálása legyen, hogy ne úgy 
tűnjön, hogy a megajánlást nem a [rendek] „heveskedése” kényszerítette ki, hanem sokkal inkább az anyai 
gondoskodás” késztette erre őket. 
834GRÜNWALD 2001. 371. 
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iránt, miként ő is anyai szeretét kimutatja országa irányába”.835 A kormánypárt szónokai a 

királynő anyai mivoltára és a királyi udvartartás anyagi ellátására való utalásokat is gyakran 

összekötötték az adóemelés elvi indoklásával. A június 12-i ülésre főrendi vezérszónokként 

érkező Barkóczy egri püspök Mária Terézia gyarapodó családja miatt megugrott udvartartási 

költségek fedezésére kérte az alsótáblát, hogy egyezzen bele az adópótlék megszavazásába.836 

Az általam átnézett naplókban nem találtam nyomát, de Varró Sándor tanulmánya szerint az 

adómelést kérő május 10-i királyi leirat kihirdetésekor a kormányzat képviselői (a Királyi Tábla 

ítélőmesterei és a klérus tagjai) is ezt a gondolatmenetet fejtegettékaz adó megszavazása 

érdekében, mondván „mennyi sok szép magzatokkal áldotta meg az Isten felséges 

királynénkat”.837 Erre állítólag a teremből valaki (valószínűleg az országgyűlési ifjúság soraiból) 

így replikázott: „aki csinálta, az tartsa”.838 A kormánypárti szónokok követelései a szakirodalom 

tükrében megalapozottnak tűnnnek: Theodor Mayer számításai szerint az udvartartás 

fenntartásának költségei Mária Terézia korában emelkedő tendenciát mutattak.839 

A királynő személyének megítéléshez kapcsolódott a vitákban az uralkodói tekintélyre való 

hivatkozás. Az uralkodó autoritását nagyban megszilárdította az a kora újkorban elterjedt nézet, 

miszerint az uralkodó feladata a közjó előmozdítása, annak megteremtése.840 Lényegében annak 

az eszmetörténeti folyamatnak egyik láncszemét látjuk a ditétai vitákban, amelyről a kora újkor 

vonatkozásában a szakirodalom is megállapította, hogy az uralkodók isteni legitimációjának 

meggyengülésével előtérbe került a hatalom közjó általi igazolása. Röviden a közjóra való 

hivatkozás azt a feltételezést erősítette meg, hogy a királyi hatalom a közösség üdvét szolgálja.841 

A diétai viták során a kormánypárti szónokok ennek a közjó által legitimált uralkodói 

hatalomnak a képviselőiként tűntek fel. Az országgyűlésen a királyi leiratok számtalan 

alkalommal hangsúlyozták a közjó előmozdításának szükségességét, aminek egyik eszközét az 

adóemelésben látták.842 A közjó királyi hatalom által való képviseletének és a rendekkel 

szemben való kisajátításának is megvolt a maga aktualitása. Ivo Cerman szerint a Haugwitz-

reformokat követően a Habsburg-kormányzat részéről kialakult egy „rendiségellenes diskurzus” 

Csehországban, amelynek során az uralkodó magának vindikálta a közjó képviseletének jogát a 

                                                           
835OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 34–35. 
836OK 700.462. Acta diaetae. 49–50.; ROZGONYI 1944. 23–24. 
837VARRÓ 2011. 174.  
838VARRÓ 2011. 174. 
839Ezek a kiadások – leszámítva az ausztriai polgári igazgatás költségeit – növekvő részarányt képeztek a Habsburg 
Monarchia költségvetésén belül: 1749-ben még 5-6%-át, 1768-ban 8,5%-át tettek ki. Theodor Mayer adatait idézi: 
BERGER 1981. 112. 
840SASHALMI 2015. 259–260.; SZABÓ 2016. 463–464.  
841SZIJÁRTÓ 2016b 499. 
842Jó példa erre a rendi sérelmekre adott június 6-i uralkodói válasz: MNL OL N 54. Lad. T., Fasc. CCC., No. 4. 
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csak saját egyéni érdekeiket hajszoló és – az örökösödési háború során – megbízhatlanná vált 

cseh rendekkel szemben.843 Ennek a diskurzusnak a részleges jelentkezése a hazai rendekkel való 

diétai kommunikációban is megfigyelhető. Szijártó István nagydoktori disszertációjában úgy 

vélte, hogy 18. századra a rendek a közjó képviseletének eszméjét átengedték a Habsburg-

abszolutizmusnak.844 Hasonló tendenciának lehetünk tanúi az 1751. évi diéta szövegeiben! 

Május 10-én a rendekhez intézett beszédében Mária Terézia maga is a közjó előmozdítására 

intette a rendeket.845 Az egyik napló szerint a diéta utolsó, augusztus 26-i vitáján a felsőtáblai 

küldöttség vezetője, az egri püspök a „köz üdve” (per salutem publicam) nevében kérte a 

rendeket arra, hogy az új szabad királyi városok kiváltságainak törvénybe iktatásának ne 

mondjanak ellent.846 Egyes lojális szónokok azt suggalták felszólalásaikban, hogy uralkodó, ha 

akarja – figyelmen kívül hagyhatja a tractatus diaetalis hagyományát és tetszése szerint dönthet a 

diétai napirendjéről, illetve a diéta köteles elfogadni kérését az adó ügyében is. Június 12-én 

Prónay Gábor azt hirdette, hogy az uralkodó akaratának az alattvalóknak alá kell vetniük 

magukat, mert az uralkodó képviseli a közösség üdvét, amely a legfőbb törvény.847 Június 27-én 

Kvassay alországbíró és Jeszenák János éppen az 1728–1729. évi diéta példájára hivatkozott, 

ahol a királyi biztosok az uralkodó felségjogára hivatkozva érték el az adó megtárgyalását.848 A 

szakirodalom szerint korábban is elővették ezt az érvet, így az 1728–1729. évi diéta egyik 

szavazásakor.849 A rendek adóügyi előjogait megkurtító lajtántúli Haugwitz-reformokat 

követően, 1751-ben még inkább félelemkeltő retorikai eszköz lehetett a rendek számára ennek az 

„osztrák példának” az emlegetése. Például június 11-én kormánypárt egyes képviselői a fentebb 

említett érvekkel próbálták rávenni a rendeket az adóemelésre, mire Csuzy azzal felelt, hogy 

Magyarország nem örökös tartomány, ahol a királynő a tetszése szerint vethet ki adót.850 A 

másnapi ülésen Nagy Pál személynöki ítélőmester szájából pedig fenyegetésképpen hangzik el, 

hogyha a rendek nem ajánlják meg a kívánt összeget, akkor az örökös tartományok rendiségének 

sorsára fognak jutni.851 

                                                           
843Mária Terézia két politikai végrendelete és a Haugwitz-reformok alapján vizsgálta a kérdést: CERMAN 2007. 384. 
844SZIJÁRTÓ 2016. 463. 
845SZIJÁRTÓ 2016a 227. A közjóról szóló országgyűlési diskurzus hosszú távú alakulásáról Szijártó István kutatásai 
azt állapították meg, hogy a közjó fogalmát a rendek 1764–1765-től kezdték el átértelmezni, de nem a jövőre utaló 
(felvilágosodás hatását mutató) szövegkörnyezetben, hanem a múltra orientált, a meglévőt maradéktalanul 
megőrizni kívánó törekvés kifejezéseként. Erre SZIJÁRTÓ 2016a 234. 
846OK 700.469. Acta universa diaetae. 89. 
847 Erre a felfogásra lásd: CICERO 2008. 16.  
848OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae.77–78. 
849Ezen a diétán az esztergomi hercegprímás kijelentette, hogy az adóemelés az uralkodó abszolút akarata. Ezután a 
diéta megszavazta a kért adópótlékot: BÓNIS 1969. 306. és NAGY 2012. 207. 
850OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 34–35. 
851MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 12-i ülés. 
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A mindennapi vitákban a kormánypárti szónokok az uralkodói tekintély megszilárdítása 

érdekében nagyon gyakran hivatkoztak a királynő szükséghelyzetére (necessitas). A necessitas 

fogalma a középkorban a politika normális körülményein kívűl álló szükséghelyzet 

megjelölésére szolgált, ám az ennek jegyében való cselekvés a kora újkori államelméleti 

irodalomban a közjó és az állam érdekében már mindenféle erkölcsi normát (pl. igazságosság) 

felülírhatott.852 Szijártó István állapította meg, hogy közjó és a szükséghelyzet fogalma a 16. 

század végéről kezdett összekapcsolódni az európai államelméleti gondolkodásban, de 

államrezon így születő fogalma eredetileg a keresztény ideálokkal még összeegyeztethető volt.853 

Ez a fogalom ilyen típusú értelmezése természetesen hathatott a diétai szónoklatokra és 

nyelvhasználatra is, és beépült az „aulikus” érvelésmódok közé. Természetszerűleg ezt az 

érvtípust a háborús veszély legitimálhatta leginkább. Háborús szükséghelyzetben 1715. évi 8. 

törvénycikk értelmében concursust is lehetett összehívni, amely korábban is az új adóalap 

felmérése nélkül hajtott végre adóteher-növelést.854 Értelmezésemben az erre való utalás azt 

jelentette, hogy ajánlják meg most jobb anyagi és politikai feltételek mellett a királynő által kért 

magasabb adót a diétán, mint szorult helyzetben és adófizetési képességeik alaposabb ismerete 

híján egy háborús helyzet esetén a concuruson. Ezzel az érvvel nyilvánvalóan növelni lehetett a 

rendek diétai kompromisszumkészségét, és gyorsítani lehetett a tractatus diaetalist. Június 7-én a 

nádor beszédében a kincstár anyagi szükséghelyzete érdekében agitált az adóemelés mellett, 

amelybe Szilézia és az észak-itáliai tartományok elvesztése juttatta a Habsburg Monarchiát.855 A 

június 11-i ülésen Galgóczy János esztergomi kanonok a hadsereg megerősítését nevezte az 

ország „nyilvánvaló szükségletének”, ami arra késztetheti a rendeket, hogy először a királyi 

előterjesztéseket tárgyalja a diéta. Ezután következik az a többet idézett passzus a kanonok 

felszólalásában, amelyben megfenyegeti a rendeket a kiváltságosok adófizetésének rémképével, 

abban az esetben, ha nem teljesítenék a királyi kívánalmakat. Majd az esztergomi káptalan neki 

adott utasítására hivatkozik, amely a királynő „sürgető szükségleteinek” megsegítésére kötelezi 

követét.856 

A rendi politikai szótár egyik központi fogalma a szabadság (libertas). Ez nem egyéni 

autonómiát jelent, hanem közösségi jellegűt: a kormányzásban való részvétel jogát, egyúttal 

                                                           
852SASHALMI 2016. 103. 
853SZIJÁRTÓ 2016b 499–500. 
854OK 700.470. 39. Prónay Gábor, Pest megyei követ június 12-i felszólalásában is előkerül az adóemelésről való 
döntés concursusra való elhalasztásának rémképe.  
855MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 7-i ülés. 
856OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae.29.  
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kötelességét és a rendi kiváltságokat.857 Tágabb értelemben ez a fogalom az ország szokásjogát 

jelenti: a rendiség korában minden alanyi jog, kiváltság, szabadság, ezeknek összességét jelenti 

az ország szokásjoga.858 Varga Benedek szerint szerint az ’(ősi) alkotmányra’, vagyis a libertasra 

való hivatkozás, mely nem mindig különböztethető meg a republikánus beszédmódtól. 

Tulajdonképpen nemcsak a rendi kiváltságokra, hanem a birtokolt földre, a törökellenes 

háborúkban szerzett (kollektív) katonai érdemekre, a rendek–uralkodó közötti megosztott 

szuverenitásra vonatkozott.859 Szijártó István szerint a diétai beszédekben és környezetben 1790 

előtt az „alkotmány” kifejezés nem jelent meg, hanem a kortársak általában ezt körülírva, az 

egyes alanyi jogokról, kiváltságokról, törvényekről, esetleg Magyarország kiváltságairól és 

szabadságáról” beszéltek.860 A szabadságjogok védelme egyben a már meglévő törvények és 

szokásjogok oltalmazását is jelentette az ismert cicerói alapelv értelmében.861 A rendi 

szabadságjogok, köztük a legfontosabb, a nemesi adómentesség elvesztésével való zsarolást a 

kormányzat képviselői több alkalommal alkalmazták a diétai vitákban. Az országgyűlés-történeti 

szakirodalomból ennek említése eddig hiányzott, ám – egybevetve Grassalkovich Antal az 

országgyűlés előkészítésekor leírtakkal – talán tudatos kormányzati szándékot is tükrözhetnek a 

nemesi adómentesség csorbítására célzó megnyilatkozások. A káptalani követek közül június 11-

én Galgóczy János, de a távollévők követei közül Jeszenák Jánosnál (június 12.) fordult elő 

ennek felemlítése a naplókban.862 Az adott esetben a nemesi felkelés említése is már vita tárgyát 

képezte: a június 12-i vitában a személynöki ítélőmester, felsőbüki Nagy Pál az ellenzék 

képviselőivel szemben az insurrectio elégtelenségét állapította meg, ezért tudott az adóemelés 

szükségessége mellett érvelni.863 Innen már csak egy lépés lehetett volna a nemesi felkelés 

reformja: ennek tervét aztán a következő diétán terjesztette elő az uralkodó, ami kiváltotta a 

nemesi társadalom ellenérzéseit. A jobbágyok feletti urasági jogokat is nemesi szabadságjogok 

részeként fogták fel és szót is emeltek érdekükben az 1751. évi diétán is. Bacskády nyitrai követ 

június 12-i felszólalása szerint, ha a jobbágyok a rájuk nehezedő állami adóteher megnövekedése 

miatt a földesurak felé teljesítendő szolgáltatásaikat már nem tudják leróni, akkor ezzel a nemesi 

                                                           
857TAKÁTS 1998. 669–670.; DEBRECZENI 2001. 533.; MIRU 2015. 23.  
858BÓNIS 2003. 381.  
859VARGA 2004. 309–310. Debreczeni Attila és Miru György szerint azonban az ősi alkotmányra való hivatkozás 
csak a II. József-féle reformok ellenhatására jelent meg, a rendi- sérelmi politika alkotóelemeként: DEBRECZENI 

2001.534.; MIRU 2015. 18–19. 
860SZIJÁRTÓ 2016. 457.; TAKÁTS 1998. 674. A szokásjogi gyakorlatra és felfogásra megy vissza ez a beszédmód, 
amelyet Werbőczy István Tripartitum-a összegzett és foglalt össze. 
861Vagyis „a szabadság a törvényeken áll” (libertas in legibus constitui). Jogtörténeti jelentőségére Hamza Gánor 
előszavában utalt: CICERO 2002. 29–30. 
862Galgóczy beszédére: OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 29.   
863MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 12-i ülés. 
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előjogok is sérülni fognak.864 A rendek történelemszemléletében erős volt a régi 

intézményrendszerhez való ragaszkodás: az érvényes társadalmi rendet és politikai struktúrát, így 

a nemesi szabadságjogokat az Isten által teremtett rend részének tekintik a pasquillisták. 

Mindezért szerintük bármilyen újítás nemcsak a nemesi kiváltságokra, hanem az Isten által 

teremtett rendre is veszélyes egyúttal.865 Ezt az érvet mindkét politikai tábor egyaránt 

felhasználhatta saját álláspontjának igazolására: az aulikus Jeszenák János az adóaalapra, mint 

Isten és a természet által kiformált adottságként tekintett, amin nem lehet változtatni.866 Az 

adóviták végén, július 12-éna vectura és forspont, az ingyenmunka és a nyáron fizetendő 

szénaadó megváltása címén a királynő által kért 200 000 forint megszavazására az ellenzékiek 

közül többen azért nem voltak hajlandóak, mert újításnak érezték, amely nemcsak az eddigi 

gyakorlatnak mondott ellen, hanem új jogcímet is teremt az emelésre, és ezzel az adóösszeget is 

növelheti.867 

A libertas élvezetéből fakadnak az eszményi polgár (civis), vagyis rendi politikus pozitívnak 

értelmezett jellemvonásai. Az eszményi politikus alakjáról is adnak eligazítást a pasquillusok.868 

A fentebb említett tulajdonságok: az önfeláldozó hazaszeretet nemcsak a belső ellenség, a 

zsarnokok, hanem a külső, vagyis a harc a pogányság ellen, családszeretet, hűség, becsület, 

tisztesség, az ősök vagy idősek tiszelete mind ide tartoznak.869 A nemesség fő erénye a katonai 

virtus; az álhatatosság, illetve a nemesség régisége.870 Az antik honpolgárság eszményét mintául 

véve a közösség tagjai áldozatot hoznak, ha kell, fegyverrel is megvédik a hazát. A haza fogalma 

kettős: nemcsak területi egységet, hanem a rendek politikai közösségét jelenti. Az erkölcsös 

politikusok esetén a magánérdek mindig háttérbe kell, hogy szoruljon a közérdek mögött.871 A 

magyar barokk rendi-nemzeti önkép egyik leghangsúlyosabb eleme volt a „a kegyességgel 

társított vitézség” gondolata, amely a keresztény értékekért küzdő vitéz katona alakját állította 

piedesztálra.872 Mindezek áttételesen jelen voltak a kor közbeszédében és pasquillusaiban. 

Lássunk ezek közül néhány példát!  

                                                           
864OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 42–43. A másik naplóban Bacskády Pál neve szerepel ennél 
a hozzászólásnál: MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni 
sessionum et ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 12-i ülés. 
865

 BRUNNER 1959. 138–139. 
866 MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. június 11-i ülés. 
867OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 109. 
868A kora újkorban még nem létezett önálló politikai szféra, ezért nem léteztek professzionális politikusok is. A 
fogalmat így jobb elnevezés híján az olyan személyekre alkalmazom, akik közügyekkel foglalkoztak. Erre: ENGELS 

2016. 91. 
869

 BENE 2001. 302.  
870

 AGÁRDI 1972. 36–37., 69–71., 72.  
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 MIRU 2015. 23–24. 
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 BITSKEY 1999.130–131.  



  

158 
 

Az 1751. évi országgyűlés egyik, ellezéki vezéreket bemutató költeményében a szerző 

Csuzy Gáspárt és Okolicsányi Jánost élteti, azzal indokolva meg a köszöntést, hogy 

mindkettőnek „igaz Nemes vére vagyon”.873 A Votum, quod Specabili, ac Generoso Domino 

Joanni Okolicsányi című verset a szerző tudatosan 1751. június 24-re, Keresztelő Szent János 

ünnepére, Okolicsányi János zempléni követ névnapjára datálta. Okolicsányi Jánost 

triumphusban részesítené, mert a szerző érvelése szerint – mint az antik Rómában – ő is 

megvédte a haza régi jogait. Az országgyűlési ifjúság számára ezért ő lett a példakép. Jutalma az 

égiek kegyelme és az utókor tisztelete lesz. Kéri Isten áldását Okolicsányira és utódaira. Tudja, 

hogy Isten őt választotta ki népe védelmére, s híre (fama) az egész országban szét fog terjedni, 

mivel ő fogja visszaadni az életet a népnek az elnyomás közepette.874 Az In Joannem Okolicsany 

„második Achillesként”, a diétán szónokoló katonaként jellemzi a zempléni alispánt, aki 

miközben „gonoszságokat kiabálnak rá” – állhatatosan ragaszkodva álláspontjához – mélyen 

hallgat. Az In ejusedem laudem-ben ő „bömbölő oroszlán”, „a haza erős oszlopa”, aki kiáll az 

adófizetőkért, s állja a szavait, mivel ragaszkodik a nép „propositióihoz”.875 A Pálffy János nádor 

felett tartott halotti prédikációjában is a katonai erények elsődlegességét bizonyító Cicero-

mondatot idéz Stehenics János az elhunyt jellemzésekor: „minden erény közt a legelőkelőbb a 

katonai”.876 A diéta hivatalos irataiban is fellelhető az udvar részéről az a törekvés, hogy magyar 

nemesség katonai érdemeit és az ország, illetve az összmonarchia védelmének szükségességét 

hangsúlyozza ki. Ez megjelenik a május 10-i adóemelést kérő leiratban, de Barkóczy Ferenc 

július 12-i beszédében is, ahol a törökellenes határvédelemmel (így Pétervárad megerősítésének 

igényével) indokolta meg a királyi kívánalmak jogosságát.877 Noha az udvart valójában a 

poroszokkal szembeni katonai előkészületek motiválhatták a hadisegély megszavaztatásában, ám 

a rendek számára a hagyományos törökellenes retorika volt inkább elfogadható. Ezt a retorikai 

eszközt az ekkor már a régi generációt képviselő Szuhányi Márton szavai jól reprezentálják.878 

Az adóvitákhoz kapcsolódott és a legnagyobb argumentációs erővel bírt a sérelmek 

elsődlegességének elve, miszerint a sérelmeket a királyi előterjesztések, vagyis az adókérdés 

előtt szükséges tárgyalásba venni, majd a mindkét anyagot együttesen és egymástól 

elválaszthatatlanul érdemes az uralkodónak feliratban felterjeszteni. A tractatus diaetalisban így 

                                                           
873 OSZK Ktt. Quart. Lat. 445. 24. f.  De Csuzi et Okolicsányi.  
874OSZK Ktt. Quart. Lat. 417. 8–9. f. Votum, quod Specabili, ac Generoso Domino Joanni Okolicsányi… 
875OSZK Ktt. Quart. Lat. 417. 9. f. In Joannem Okolicsany; Inejusedem laudem.  
876STEHENICS 1751. 12. „Inter omnes virtutes praestandissime est bellica virtus”. 
877OK 700.468. Diarium generalis inclyti regni Hungariae. 436–439. 
878 Egyik beszédében a határ mentén fekvő erődítmények felújítását sürgette: MNL OL N 114. Kovachich Márton 
György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et ibidem tractarum negotiorum. 
[oldalszámozás nélkül] 1751. június 29-i ülés. 
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a rendek kedvezőbb pozíciókat harcolhattak ki maguknak a kormányzattal szemben, ezért ezt 

legtöbbször ellenzékiek használták.879 Sőt, nemcsak egy mindenkor elővehető érvelésmódként 

tekintettek rá, hanem a panasztételi jog tartozékaként, amely a rendeket is megilleti.880 A június 

11-i ülésen Okolicsányi János például a személynökkel vitatkozott a napirendről, amikor is azzal 

hozakodott elő, hogy a nemesi előjogok nemcsak a „ne onus fundo inhaereat” elven nyugszanak, 

hanem a sérelmek orvoslásán.881 A sérelmek egyben minden új jogintézmény, adóteher és 

szolgáltatás elleni tiltakozás fórumai is voltak, egy régen volt ideális állapot visszaállításának 

vágya fogalmazdott meg bennük.882 Ennek a megközelítésmódnak az alapján az országgyűlési 

politikusok feladata az volt, hogy a sérelmek elfogadtatása révén helyreállítsák és megőrizzék a 

jogszerű, vagyis a megszokott állapotokat.883 A sérelmek közül a legfontosabbak közé tartoztak a 

kereskedelemügyi témájúak, amelyek a rendek részéről a tárgyalások során az adóemelés fejében 

leginkább óhajtott követelések közé tartoztak.884  

A misera plebs contriubensre, a nyomorult teherviselő népre való hivatkozás szinte minden 

adóvitával kapcsolatban megjelenik a naplókban és a pasquillusokban is. Az érvelésmód mögött 

felsejlik azonban egy tipikus rendi ideológia, arról, hogy jobbágyaik nem tudnak több terhet, így 

hadiadót és egyéb állami terhet elviselni. A misera plebs és az adóalap védelme érdekében 

hivatkoztak arra többen például 1751-ben, hogy az urbárium ügyét az országgyűlésen kell 

rendezni és erről a diétán szükséges törvényt hozni. A vármegyei követek meg voltak győződve 

arról, hogy jobbágyaikat, a nyomorult teherviselő népet ők védik meg az államhatalomtól, 

hazájukat az idegenektől.885 E mögött az akora újkorig Európában általános rendi törekvés 

húzódott meg, amely a helyi vezető réteg számára a jobbágyok feletti uralom fenntartását és az 

alattvalókkal való viszony mediatizálását (a közvetlen, királyi tisztségviselők általi felügyelet 

bevezetésének meggátlását) célozta.886 A gyakorlatban ez azt is jelentette, hogy a földesurak 

saját maguknak akartak megtartani minél többet a jobbágymunka gyümölcséből a terjeszkedő 

államhatalom rovására.887 Más szemszögből tekintve az 1711 után után erősebb pozíciókkal 

rendelkező rendi politikai elitnek sikerült a korábbiakhoz képest alscsonyabb adóösszeget 

                                                           
879SZIJÁRTÓ 2005. 56–71. 
880SASHALMI 2015. 134.; A sérelmek és kérvények kutatására és jelentőségére európai kontextusban: WÜRGLER 

2003.17–52., különösen 43.  
881MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. 1751. június 11-i ülés.  
882WÜRGLER 2003. 30.; SZABÓ 2003. 276–277.  
883Ellentétben a modern kori, 18. század végétől eluralkodó politikafelfogással, amely a jövő aktív alakítását tartja 
majd a politikusok feladatának. Erre a felfogásbeli különbségre: ENGELS 2016. 90. 
884BÉRENGER 2010. 224.  
885SZIJÁRTÓ 2005. 176–177. 
886BÓNIS 2003. 308–309.  
887KOSÁRY 1996. 46.  
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kiharcolnia a Hasburg-kormányzattal szemben, amely a misera plebs contribuens számára 

életviszonyai javulását is jelentette.888 A pasquillusokban ez a jobbágyvédő retorika 

összefonódott az adóemelés elutasításának elvi magyarázatával: az ország nem emelheti az éves 

adóösszeget, különben az adóalap, a jobbágy elnyomorodik. Az érvelés szerint az adóemelés 

mellett kardoskodó követek pedig nemcsak a szegény népet, hanem a rendeket is nyomorba 

döntik. Az In diversos et compluros című pasquillus szerzője a követeket próbálja meggyőzni az 

adóemelés hátrányairól: „ne ígérj, ne állj rá minden bolondsagra / Ha ígérsz, hol veszed Szegény 

nem fizeti”, mivel a jobbágyok terheik növelését már nem bírják tovább, ezáltal a nemes maga is 

elszegényedhet, s tönkremehet: „hogy ha Szegénységet ki pusztítvan juthatsz / Örök 

koldulasra”.889 

Előfordult azonban, hogy az okosabb kormánypárti szónokok visszájára fordították a rendek 

patriarkális beszédmódját. Július 12-én a főrendek üzenetével az alsótáblára érkezett Barkóczy 

Ferenc egri püspök beszéde szerint a rendek olyanképpen tűnnének fel az uralkodó előtt, ha a 

forspont, vectura, szénaadó és az ingyenmunka további természetbeli teljesítéséhez 

ragaszkodnának, mint akik az adófizetők sorsának javítását nem viselik a szívűkön.890 

Érvelésével a jobbágyok által természetben nyújtandó szolgáltatások pénzbeli megváltására 

akarta a rendeket rábírni. 

Voltak olyanok is, akik beszédeikben csak saját vármegyéik partikuláris problémáival 

foglalkoztak és a lokális érdekeket hangsúlyozták, vagyis nem igyekeztek retorikájukban sem a 

kormányzat, sem az ellenzék vezérszónokaihoz igazodni. Erre jó példát nyújtanak Maróthy 

Sándor máramarosi követ június 11-i szavai, aki a naplókban megörökített szónoklata szerint az 

adóteher vármegyék közti aránytalan leosztása, a különböző természeti csapások 

következményei (járvány, rossz termés, kereskedelem pangása) foglalkoztattak, de az adómelés 

kérdésében nyíltan nem foglalt állás.891 Hozzá hasonlóan Vietorisz György trencséni követ is 

kétértelmű, és talán a tractatus diaetalis alaposabb ismeretét is nélkülöző megszólalásaival tűnt 

ki: például a június 21-i ülésen előre elfogadva az emelést – és rögtön az adóösszeg leosztását 

javasolta –, de az alsótábla egésze ellenezte ezt, arra hivatkozva, hogy ez még túl korai lenne.892 

A kettejük adóviták során tanúsított magtartására tekintve azt mondhatjuk, hogy az adóvita 

                                                           
888Nagy szerepe lehetett ebben a Rákóczi-szabadságharcnak, amelynek következtében a rendek visszaszerezték az 
országgyűlés számára az adómegajánlási jogot. A rendiség erősebb pozícióinak köszönhetően a birtokos nemesség 
számára biztosította egyfelől saját hadiadó alóli mentességet, másfelől közvetve az országra – vagyis a misera plebs 
contribuensre eső – adóteher csökkenését is el tudta érni. Erre a folyamatra: SZIJÁRTÓ 2006. 9–10.  
889OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 23–28. 
890OK 700.468. Diarium generalis inclyti regni Hungariae. 436–439. 
891PK Ktt. 118. D 32. Anni 1751 Diaetale Diarium et Acta Diaetae. 30–31. 
892OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 50.  
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végén a naplók már az adóemelés mellett kitartó követek csoportjában sorolják fel nevüket.893 A 

lokális érdekek szószólóiként ismerhetjük meg a két dél-magyarországi vármegye követeit, 

Lábody Ádám csongrádi és Marczibányi Lőrinc csanádi követet. Egyikük sem nyilvánított 

véleményt konkrétan az adóemelés kérdésében, de míg az előbbi a középkorban vármegyéjéhez 

tartozó három, Bács megyéhez csatolt település visszaadását kérte a diétától, addig az utóbbi a 

Temesköz katonai igazgatásának felszámolását és a vármegyei joghatóság visszaállítását 

sürgette.894 Más tárgyban felszólalásuk nem ismert. 

Az utóbbi beszédekben is megjelenő érvtípus alapvetően határozta meg a diéta működését 

még a 18. század elején, 1751-től a követutasítások rendszerének erősödése és a vármegyék 

egymás közötti kommunikációjának erősödése révén azonban egyre inkább az országos 

problémák kerültek előtérbe. Ámde a követek egy része továbbra is a patrikuláris sérelmekkel 

érkezett a diétára. Még Bessenyei György a 18–19. század fordulójának vármegyei követeit is 

hasonlóan jellemzi.895 Ez egybevág azzal a megállapítással, amit a 19. századi nagy-britanniai 

választások kapcsán állapított meg Jens Ivo Engels német történész, hogy a premodern korban a 

parlamenti választások végeredménye is egyes konkrét, helyi ügyektől függött.896 A lokális 

magán-, vagy közösségi érdekek ütközését mutató sérelmek sokaságát kellett a magyar diétának 

is tárgyalnia és elintéznie. A területi alapú ellentétek mellett az egyes társadalmi csoportok 

között érdekkülönbségek is megfigyelhetőek voltak: jó példa erre a főnemesség és a 

köznemesség között időről időre minden diétán kiújuló ellentét az egyes tisztségek elosztásáról 

vagy a Királyi Táblán az elnöklő személynök helyettesítése ügyében fellángoló precedencia-vita 

az itteni újarisztokrata királyi ülnök, Dőry Ferenc báró és a köznemes vicegerensek (alnádor, 

alországbíró), illetve az utóbbiakat támogató vármegyei követek közt.897 Az ellentétek 

sokfélesége mellett azonban a bene possessionati az adókérdésben és rendi kiváltságok 

védelmében egyetértett, amit az is jelzett, hogy a követutasítások egyre többet foglalkoztak az 

országos problémákkal, az egyes sérelmek egységesebbé, az utasítások terjedelmesebbé és 

részletesebbé váltak.898 

 

                                                           
893OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 49. 
894Lábody, majd Marczibányi felszólalása: OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 49., 63. 
895Idézi: GRÜNWALD 2001. 259. „az országgyűlésre sok követ reménységgel megyen, ezt szívébe zárja, az viszi az 
isntrukciót a kocsiládában. [...] A vármegyének egybegyűlt sokasága ellenben törvényes szabadságán és annak 
szerencséjén túl semmit sem látván távol a királyi székttől, csak ősi jussához ragaszkodik”. 
896ENGELS 2016. 101–102. 
897Az utóbbi vitára: OK 700.468. Diarium generalis inclyti regni Hungariae.419–420., 427. 
898A követutasítások 18. századi fejlődéstörténetéről: SZIJÁRTÓ 2014c 148–149., KISS–NAGY–KAPITÁNY 2015. 11–
17. 
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6.4 Tanulságok 

 

Mária Terézia országgyűlési követelései közül az adóügyiek voltak a legfontosabbak. Talán 

az – Alfred von Arnethtel egyetértve – az adóemelés összege körüli huzavonának sokkal inkább 

volt politikai, mint pénzügyi jelentősége a Monarchia számára.899 A jó együttműködést a 

Monarchia sokszor széttartó tartományai és országai között demonstrálni kellett a külvilág, így a 

potenciális ellenfelei irányába. Rozgonyi János számítása szerint a 700 000 forintos adóemelés 

mindössze két határőr gyalogezred évi fizetésére és mintegy 8000 főnyi katonai többlet 

fedezésére volt elegendő.900 A diétán első látásra Mária Terézia csak részsikert ért el: a kívánt 1 

milliós adóösszegből 700 000 forintot kapott meg. Ám ha az az adópótlék nagyságát 

összehasonlítjuk a kor két másik diétájáéval, kiderül, hogy míg 1751-ben 1728–1729-hez képest 

majdnem kétszer annyi adópótlékot szavazott meg a diéta, addig 1764–1765-ben az előzőével 

azonos mértékben emelkedett az ország hadiadója.901 A számokból világosan kiderül, hogy 

1728–1729-hez képest lényegesen romlott az ország alkupozíciója, ám nem annyira, hogy az 

uralkodói törekvések a rendi intézményrendszer alapjait fenyegethették volna.902 Mindezek miatt 

sokkal inkább tekinthetőek elvi-alkotmányos jelentőségűeknek ezek a viták, mint pénzügyi 

fontosságúaknak. Mint Szijártó István is írja, hogy egyfelől a kormányzat leghatékonyabb 

eszköze a nemesi felkelés szabályozásának és a nemesi kiváltságok szűkítésével való fenyegetés 

volt. Másfelől – amint az 1751. évi adóemelési viták is mutatják – a rendek a magasabb 

adóösszeg megajánlásával minden diétán elháríthatták a kormányzat rendi kiváltságok elleni 

fellépését.903 Az alkudozás közben tehát mindkét politikai oldalnak bizonyítania kellett 

kompromisszumkészségét. A magasabb adóösszeg megszavazása ellenében a rendek az ország 

adóaalapját javító intézkedésekhez ragaszkodtak a legerősebben (terület-visszacsatolások, a 

regulamentum militare a lakosság számára kedvező módosítása, a kereskedelmi lehetőségek 

javítása). Noha kezdetben a rendek nem voltak hajlandóak a természetbeli szolgáltatások extra 

pénzbeli megváltására, de az uralkodó – remélve, hogy ebből adótöbbletet nyerhet – rávette erre 

az ország rendi elitjét. Az ingyenmunka és a korábban ingyenesen nyújtott előfogatok, illetve a 

nyári szénaadó eltörlése mellett kisebb, a regulamentumba foglalt eredmények hosszú távon a 

                                                           
899ARNETH 1870. 196–197. 
900ROZGONYI 1944. 35. 
901Az adóösszegek változására: SZIJÁRTÓ 2005. 594–595. 
9021728–1729-ben III. Károly tett kísérletet arra, hogy az országgyűlésen elfogadtassa a lombard mintára 
bevezetendő földadókatasztert, amelynek során a nemesi birtokú földeket is összeírták és megadóztatták volna.  
903SZIJÁRTÓ 2016a. 146. 



  

163 
 

lakosság sorsának könnyítését hozták.904 Az adómelést több lépcsőben, részben a felsőtáblai 

küldöttségek, részben a különböző magánösszjövetelek során kicsikart kompromisszummal, 

részben az ellenzék szándékolt megosztásával sikerült a kormányzatnak elfogadtatnia a 

rendekkel. A diéta hangadóivá – Ember Győző állítását cáfolva – 1751-ben már a vármegyei 

követek váltak. Ezt már a korábbi szakirodalom is megállapította, ám újabb források 

bevonásával sikerült a felszólalók és a véleményt nyilvánítók körét kiszélesíteni. A korábbi 

szakirodalom arról írt, hogy az üléseken a résztvevők négyötöde néma maradt.905 Becsléseim 

szerint az adóviták során a vármegyei követek kb. 38-47%-a (a naplók szerint felszólalókkal 

együtt 33-34 fő, a pasquillusokban említettekkel együtt 40-41 fő a 86-ból) legalább egyszer 

felszólalt vagy valamiféle, a pasquillusokban megjelenő és ezáltal nyilvánosságra jutott 

véleménnnyilvánítása ismert.906 A reformkori országgyűlések kapcsán tett megállapítás 1751-

ben is igaz, hogy az idő előrehaladtával az ellenzék száma folyamatosan apadt. Mindez általános 

tendenciának is tekinthető, hogy mielőtt az egyezkedésre sor kerülne, az ellenzék erős, azonban a 

tárgyalások előrehaladtával ereje és száma egyre fogyatkozik.907 A legnagyobb egységet az 

ellenzék az június 11–12-i viták során mutatta, majd június 21–22-én regionális érdekei mentén 

(dunai–tiszai kerületek) soraiban szakadás következett be. A dunántúli vármegyék többsége 

kompromisszumkésznek mutatkozott, addig a tiszaiak vármegyék végsőkig ellenálltak az 

adóemelésnek.908 A vármegyei követek csoportján belül lézetett egy – a pasquillisták által 

                                                           
904SCHRAMEK 2011. 113. Ezek között említhető a tiszteknek juttatandó tűzifa mennyiségének csökkentése, a nyáron 
fizetendő adóhányad megemelése. 
905SZIJÁRTÓ 2009. 93. 
906 A vármegyei követek közül a naplókban a szakirodalomban már azonosított hangadókon (Csuzy, Okolicsányi, 
Bohus, Darvas, Török, Szathmáry Király, Prónay Gábor) kívül újabb felszólalókat azonosíthatunk: az aradi Forray 
András, a barsi Bacskády Pál, a békési Klósz Mátyás, a borsodi szendrői Török József, csanádi Marczibányi Lőrinc, 
a csongrádi Lábody Ádm, a győri Biró János, a hevesi Gosztonyi István és Sághy Mihály, a máramarosi Maróthy 
Sándor, a mosoni Csiba János, a nógrádi Batta Pál, a nyitrai Bacskády József, a pesti Beniczky István, a pozsonyi 
Szüllő Zsigmond és Farkas Gáspár, a somogyi Nagy János, a soproni Festetics Pál és Pászthory László, szatmári 
Szuhányi Márton, a tornai Sedlmayer Sebestyén, a trencséni Vietórisz György, a vasi Adelffy Antal és Sallér István, 
a zalai Nagy Mihály és Hertelendy Gábor, továbbá Ugocsa vármegyék követei. Galánthai Balogh Lászlót van napló, 
amely Pozsony megye helyettes követének titulálja, de én ennek nem találtam nyomát, mindig távollévő követi 
minőségében szólalt fel ezen a diétán. Gyakran csak a vezetékenvén megnevezett Török nevű követ egyaránt lehet 
Török Sándor győri és szendrői Török József borsodi követ is.  A csak a pasquillusokban megjelenő vármegyék és 
követeikkel tovább bővíthető a névsor: Árva, Baranya (Hersching János), Esztergom (Terstyánszky József), Fejér 
(Rötthy Sándor), Komárom (Nedeczky Ferenc), Nyitra megye (Bossányi Imre), Tolna (Perczel József). Csak az 
egyes megyék politikai pártállására utal, de az egyes követek aktivitásáról nem tudósít a Contra varios ex Psalmis 
című pasquillus, ezért ezt most kihagyom. Következtetéseimet megnehezíti, hogy bubliai citátumokkal van dolgunk, 
amelyeknek országgyűlési vitákra adaptált értelmezése különösen sok kételyt szülhet.  
907KECSKEMÉTI 2008. 36–46., különösen 48. és NAGY 2012. 110 
908A megyék politikai állásfoglalását – Marczali Henrik nyomán – hosszú távon is meghatározó jellemzőknek kell 
tekintenünk, vagyis a „radikális Tiszántúl” és a „conservatív Dunántúl”, továbbá a kettő között ingadozó, 
dunáninneni kerület vármegyeinak politikai identitása is hasonló jellegzetességeket mutat. Ám Marczali jelzői csak 
a reformkor országgyűlésire lehetnek igazak, a felvilágosodás és liberalizmus értékrendszeréből indulnak ki. A 
felvilágosodás előtti korszakra vonatkozóan azt állapíthatjuk meg, hogy a tiszaiak sokkal inkább voltak 
konzervatívak, vagyis a rendi jogaikhoz és a korábbi adóösszeghez jobban ragaszkodók, a dunántúliak és a 
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hallgatással és színleléssel vádolt csoport –, amely a nyilvános véleménnyilvánítástól általában 

tartózkodott. Ha igen, akkor csak vármegyéje lokális érdekeinek védelmében volt hajlandó 

felszólalni. Ingadozó politikai magatartásuk azonban megengedi azt a sejtést, hogy több esetben 

tudatos karrierépítés részeként foghatjuk fel ezeket a felszólalásokat. Feltételezem, hogy az ebbe 

a csoportba tartozók nagy része – talán képességei miatt– sem tudott a későbbiekben 

érvényesülni, ám néhánynak megadatott a lehetőség, hogy királyi kegytől függő hivatalt 

kaphasson.909 A kormánypárt oldalán – a Királyi Táblán kívül – a távollévők követei közül egy 

kicsi, de annál aktívabb csoport küzdött (a két Jeszenák-fivér, Zsitkovszky István, galánthai 

Balogh László, Sidó Mihály). Az uralkodó mellett az alsótáblán a legelkötelezettebbek a 

káptalani követek voltak, akik közül ugyancsak kivált az esztergomi, egri, kalocsai, a győri és 

pozsonyi káptalan tagjaiból álló aktív, hangadó társaság.910 Részükről ez a nagyfokú 

(kormánypárti) politikai aktivitás nem volt újdonság az országgyűlési politikában, ám 

érdeklődési körük 1751-ben (a korábbiakhoz képest) megváltozik. Mivel a felekezeti ügyek 

1728–1729-ben végleg lekerülnek a diétai napirendről, most az adóügy terén fejtik ki 

tevékenységüket. A felsőtábla a legtöbb esetben hagyományos szerepkörben, az uralkodói 

törekvések támogatójaként bukkant fel.911 Néhány naplórészlet tudósít a felsőtáblai 

tárgyalásokról, amelyből kiderült, hogy kik voltak a hangadók a főrendek között.912 A 

döntéshozatal tekintetében fontos változás, hogy a vármegyei követek dominanciáját fenyegető 

fejenkéni szavazásra – az ellenzéki vezérek tiltakozása miatt – az adóviták során már nem került 

sor, a döntéshozatal véleménynyilvánítással történt. A fejenkénti szavazást és ezzel 

összefüggésben az indigenák, illetve az új szabad királyi városok számának a növelését, – amit 

az uralkodó is támogatott – a vármegyei követek saját politikai dominanciájukra egyaránt 

veszélyes kormányzati lépésként értelmezték, ezért – ahol tehették – akadályozták ezek 

érvényesítését.913 

                                                                                                                                                                                           

dunáninneniek pedig sokkal inkább komromisszumkészek az udvar irányába, sőt, ha akarjuk reformpártiak. Így 
például az urbárium kérdésében is hajlandóak lettek volna a változtatásra. Lásd: MARCZALI 1907. II. köt. 13–14. 
909Jelen dolgozatban az országgyűlési szereplőkkel foglalkozó fejezet tárgyalja ezt a problémakört, azonban 
terjedelmi okokból a bizonyító anyagot tartalmazó egyéni karrierpálya-elemzések kimaradtak a dolgozatból. Ez egy 
leendő monográfiában kaphatna helyet.  
910Eddig nem említettem a győri káptalan követeinek szereplését: GyEL Győri székeskáptalan magánlevéltára, Th. 
XLII. 5416. Kovács László levele. Pozsony, 1751. június 15. A győri káptalan követei említik még a velük együtt 
szónokló, hangadó káptalani követeket: Galgóczy János esztergomi, a két egri és az egyik kalocsai káptalani 
követet.  
911 Az országgyűlési pasquillusirodalom is a köznemesség ellenzéki látásmódját magáévá téve ugyanígy értékeli a 
mágnások szerepét: NAGY 2016b 214. A politikai idegen mítoszára: SZABÓ 2016. 388., 384–385. 
912A több alkalommal megszólalók: Erdődy György országbíró és fia, Antal gróf, Batthyány Károly horvát bán, 
Esterházy Ferenc tárnokmester, Pálffy Miklós gróf (a későbbi főkancellár), Ghillány György báró. A főpapok közül 
Barkóczy Ferenc egri püspök mellett Csáky Miklós kalocsai érsek és Althann váci püspök tartozik a legtöbbször 
említett főpapok soraiba.  
913Erről lásd az új szabad királyi városok, illetve az indigenátusok körül kibontakozott vita kapcsán írott fejezeteket! 
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Az adóvitákról eszmetörténeti szinten megállapítható, hogy a legtöbb, a diétával kapcsolatos 

szövegben használt kulcsfogalom, retorikai eszköz és érvtípus a kor rendi beszédmódjai közül 

elsősorban a republikanizmuséba és a hagyományos sérelmi beszédmódba illeszkedik. A 18. 

század paquillusirodalmában a republikanizmus nyelvének (vagy beszédmódnak) a virulens 

jelenlétét már egy korábbi tanulmányomban bőségesen dokumentáltam.914 A naplók révén a 

politikai gyakorlatban való felbukkanása is feltételezhető, de megjelenése töredékes és a rendi-

sérelmi beszédmóddal keveredik. A rendi-sérelmi beszédmód számos eleme (a sérelmek 

elsődlegességének, a misera plebs szenvedéseinek retorikája) viszont a törvények és szokásjogok 

magyarázatának, illetve érvényesítésének terepévé tette a vitát, amelyeket az alsótábla ellenzéki 

csoportja a kormányzati adóemelés követelésével szemben támasztott. Az érvrendszer 

tekintetében általában véve jól elkülöníthetőek azok az érvtípusok, amelyeket csak a kormányzat 

oldalán állók és a rendi ellenzékiek használtak. Az előbbiek a közjóra, az uralkodó személyére, 

tekintélyére, szükséghelyzetére, továbbá az összmonarchia érdekeire appelláltak, az utóbbiak 

számára a legfontosabb érvek a nemesi szabadságjogok és privilégiumok, a nemesi virtus, mint 

az állampolgári öntudat éltetú eleme, a tractatus diaetalis hagyományában a sérelmek 

elsődlegessége, a misera plebsre hivatkozás, illetve az egyes törvényhatóságok lokális 

problémáinak felemlegetése volt. Nagy karriert fog befutni a kormányzat oldalán a közjóra való 

hivatkozás, ami az országgyűlés során már nem csak a bécsi kormányzat magas szintű képviselői 

(gondoljunk Bartenstein leveleire), hanem a diétai kormánypárti szónokok szóhasználatába is 

bekerül. Robert Evans szerint a Mária Terézia-kori „abszolutizmus” kezdetén – talán a 

Haugwitz-reformokkal egy időben – az 1740-es évektől észrevehető egy terminológiai váltás a 

Habsburg Monarchián belül, amelynek során a hagyományos vallásosos értékek helyére az 

anyagi-pénzügyi értelemben vett közjón alapuló, állampolgári identitás lépett.915 Erre a 

megváltozott kulcsfogalomra való hivatkozás lesz majd a „felvilágosult kormányzás nyelvének” 

csírája, és ez teljesedik ki a felvilágosult abszolutimus idején, az 1760-as évektől.916 

Ezzel párhuzamosan az ellenzéki érvtípusok közül a kereskedelemügyi sérelmek retorikája 

válik az egyik leghatásosabbá, amely a financiális kérdésekre tereli a nemesi gondolkodók 

figyelmét a század második felében.917 Ugyanakkor akadtak olyan felszólalók, akik csak 

vármegyéjük partikuláris sérelmei ügyében szólaltak fel és e szerint szavaztak a diétán.918 Az 

                                                           
914NAGY 2016. 
915EVANS 2006. 18. 
916Ennek fogalmára: TAKÁTS 1998. 675–676. 
917NAGY 2014. 125. 
918Miként ezt Csongrád, Csanád vagy Máramaros, illetve Trencsén megye követeinek felszólalásai mutatják. A 
követeknek a diéta ideje alkalmat adott arra, hogy konkrét, helyi ügyekben az érdekelt felsőbb hatóságoknál vagy 
főméltóságoknál való lobbizással, legtöbbször főispánja segítségével érdekeit érvényesíthesse. Ilyen, diétához 
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áttekintés során kiderült viszont, hogy az eddig tipikusan ellenzékinek tűnő retorikai eszközt (a 

misera plebs contribuens emlegetése) a kormánypártiak is sikeresen alkalmazhatták az ellenzék 

lejáratására és megfélemlítésére. Feltűnő, hogy a kormányzat szónokai közül többen, több 

alkalommal festették fel az ellenzékiek szemei elé a nemesi előjogok elvesztésének rémképét. 

Kérdéses azonban, hogy a retorika szintjén alkalmazott kormányzati zsarolás mögött állt-e 

valamilyen uralkodói szándék. Feltételezehető azonban, hogy mindezek a politikai fenyegetések 

megmaradtak a tervezetek szintjén (lásd Koller Ferenc tervezetét vagy Grassalkovich Antal 

levelét).919 A káptalani követek és a Királyi Tábla tagjainak szónoklatai mindenesetre erre 

utalnak.  

 

7. Az új szabad királyi városok becikkelyezésének ügye az 1751. évi 

országgyűlésen 

 

„A királyi jószágok könnyen hajtanak térdet” – jellemezte a szabad királyi városok diétai 

politikai magatartását az egyik 1751. évi országgyűlésen lezajlott vita során Zemplén vármegye 

ellenzéki követe, Okolicsányi János.920 Az idézet meglátásom szerint tömören jellemzi azt a 

képet, amely a kor köznemesi politikusainak a fejében rögzült a városok politikai 

hovatartozásáról. Az utókorra is ez a kép öröklődött tovább, joggal. A szabad királyi városok 18. 

századi országgyűlési szereplésével kapcsolatban általában a városok politikai súlytalanságát és 

egyértelmű kormánypártiságát szokta hangsúlyozni a szakirodalom. A városok tisztújításait, 

gazdálkodását és közéleti lojalitását a Magyar Kamara által kiküldött királyi biztosok 

felügyelték, a követeket nem a polgárság, hanem a szűk körű tanács küldte ki.921 A városok rendi 

politikában való szerepvesztését jelzi, hogy míg korábban minden város egy-egy vokssal bírt, 

addig a reformkorra (1825–1827-től) a városok szavazatainak száma összesen egyre 

zsugorodott.922 Összehasonlításképpen megjegyzendő, hogy a német birodalmi gyűlésen a 

városok külön kúriában tömörültek és kúriájuknak egy szavazata volt, ám a valóságban politikai 

                                                                                                                                                                                           

kapcsoldó alkalom volt az adófelosztás, vagyis az adóporták helyesbítése. Ehhez nem feltételül volt szükség még 
országgyűlési felszólalásra sem. Minderre Baranya vármegye követküldésének példáján újabban: NAGY 2016c. 326.  
919Lásd az országgyűlés előkészítésével kapcsolatos fejezetet! 
920MNL OL N 114. 13. kötet. Kovachich Márton György gyűjteménye. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum [oldalszámozás nélkül] 1751. július 10. 
921Minderről a szakirodalom Horváth Mihály óta közhely-szerű állításokat hangoztat: HORVÁTH 1873. 306–307. és 
SZIJÁRTÓ 2005. 168.  
922SZŐCS 1996. 26. Ezt nevezték német minta alapján az ún. votum curiatum–rendszernek: SZIJÁRTÓ 2005. 314-316. 
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jelentőségük – a magyarországi társaikhoz hasonlóan – csekély volt.923 A kora újkor végére az 

osztrák örökös tartományok városainak politikai szerepe úgyszintén visszaesett: például 

Csehországban Prága város követei vehettek csak részt a tartományi rendi gyűlésen. Az egész 

térségben a legtöbb város csak a tartományi határozatok felolvasásakor lehetett jelen.924 

Általános jelenségként a szakirodalom megállapította, hogy a városi követek csoportjának a 

rendi politikai életben való szerepvesztése összefüggésben állt a városi önkormányzatiság állami 

közigazgatásba való betagolásával, bürokratizálódásával.925 

A Magyar Királyságban – hasonlóképpen, mint Nyugat-Európa többi államában és az 

osztrák örökös tartományokban – fáziskéséssel, de lezajlik a városok bürokratizációja, vagyis 

önkormányzatiságuk szigorú állami ellenőrzés alá vétele. A folyamat a 17. század utolsó 

harmadában vette kezdetét, de több fázisban folytatódott tovább a 18. században.926 Mindezek 

ismeretében érthető, hogy a vármegyét irányító nemesség és az országgyűlésen a vármegyei 

követek bizalmatlanul tekintettek a városok képviselőire, mert a központi kormányzat előörseit 

látták bennük. A magyarországi városokkal kapcsolatban általános volt a vélekedés, hogy a 

szabad királyi városok számának növelésével és ezáltal alsótáblai szavazataik emelésével az 

uralkodó saját politikai akaratát próbálta a vármegyei követek által vezetett rendi ellenzékkel 

szemben keresztülvinni és őket számbeli kisebbségbe hozni.927 A rendek–kormányzat közti 

ellentétet hangsúlyozó narratíva mellett a városi követek rendiségen belüli erőviszonyaival is 

foglalkozik a kutatás. Újabban Szijártó István a 18. századi diéta intézménytörténetét tárgyaló 

vizsgálatai mutattak rá arra, hogy a szavazatokat 18. század közepére már egyértelműen 

súlyozták, nem fejenként számolták, ahogy korábban. A korabeli döntéshozatalt inkább az 

egyéni felszólalásokban testet öltő véleménynyilvánítás jellemezte, mint mai értelemben vett 

voksolások. Ezen konstellációban a józanabb és tekintélyesebb rész (sanior et potiorpars) a 

                                                           
923A német Reichstagban a városok sokáig csak tanácskozási joggal rendelkeztek, 1648-ban nyertek döntési 
szavazatot (votum decisivum), ám a gyakorlatban inkább az első két kollégium egyetértését tartották fontosnak a 
döntéshozatalkor és a békében szereplő jog mibenlétéről a városok a másik két rend tagjaival a birodalom 
megszűnéséig vitatkoztak. A városokról: VAJNÁGI 2009. 181. és H. NÉMETH 2013. 146–147. Legújabban a német 
történetírásból: KRISCHER 2008. 135–148. különösen 136–138. 
924MAT’A 2006. 369–370. 
925H. NÉMETH 2007. 57–58. Egyedüli kivétel Hollandia, ahol a gazdaságilag megerősödött városok váltak a 
tartományi gyűlések hangadóivá. 
926A városi tisztviselők egyre nagyobb arányú szakszerűsödése is jellemzővé vált a korszakban, hiszen a hivatalt 
vállaló polgároknak korszakunkra egyre nehezebb lehetett eredeti foglalkozásukat űzve egy mind nagyobb 
lélekszámú, így mind nagyobb feladatokkal járó várost megfelelő módon igazgatni. A kereskedői-iparosi 
foglalkozásoktól lassan eltávolodó, formálódó városi bürokrácia egzisztenciálisan egyre inkább függött az 
államhatalomtól, amely felé immár hivatali lojalitással is tartozott. A jelenségre csak a válogatott szakirodalmi 
terméssel utalva: H. NÉMETH 2007. 57–58., 75., H. NÉMETH 2014. 257–259.; BAK 1980.; KÁLLAY 1971. 132. 
927A régi szakirodalomból ezt hangsúlyozza: MARCZALI 1898. 284. és EMBER 1989. 426. Az újabból erre a 
jelenségre utal: H. NÉMETH 2002a. 131. 
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vármegyei követek csoportjának véleménye volt a domináns az alsótáblai döntéshozatalban, nem 

a politikailag is gyengébb pozíciójú városokéi.928 

Ebben a fejezetben kísérletet teszek az 1751. évi országgyűlés kapcsán az újonnan szabad 

királyi városi privilégiumot nyert városok (Győr, Rév-Komárom, Zombor, Újvidék) 

becikkelyezése körül az 1751. évi országgyűlésen kirobbant vita bemutatására. A szűkebb 

értelemben vett diaetalis tárgyalások elemzésén túl a témát egyfelől a korabeli kormányzati 

várospolitika motivációi tükrében, másfelől esettanulmány-szerűen az egyes városok konkrét 

társadalmi-gazdasági helyzetének és az érdekeltek feltételezett politikai céljainak 

összefüggésében vizsgálom. A szakirodalom és a levéltári források számbavétele kapcsán 

kiderült, hogy Győr kiváltságainak ügye okán alakult ki a leghevesebb vita az országgyűlésen és 

keletkezett a legtekintélyesebb forrásanyag is. Nemcsak a diétai vita főbb csomópontjainak és 

érvanyagának elemzésére törekszem Győr példáján, hanem a helyi-regionális társadalmi 

kontextus bemutatására. Feltételezem, hogy új források bevonása segítségével és a diétai 

konfliktus során megnyilvánuló érdekek-érdeksérelmek, illetve a kapcsolatháló kiterjedtségének 

„mikroszintű” feltárása révén talán láthatóvá válnak a diétai politika mozgatórugói.929 Éppen 

ezért súlyt helyezek a kérdésben a nyilvános üléseken megszólaló egyes politikusok 

állásfoglalásának feltételezett motivációira, lejegyzett felszólalásaik tartalmára. Nem 

feltételezem persze, hogy az egyes politikai szereplőket csupán csak saját egyéni érdekeik: az 

anyagi gyarapodásra, a pozíció-, illetve presztízs megszerzésére való törekvés motiválta volna.930 

E mellett hasonló súllyal estek latba egyfelől a közösségi igények: a követküldő testületek 

politikai igényeinek hathatós képviselete, az eddig megszerzett kiváltságok védelme, de 

mindebben egyszersmind kompromisszumra is törekedve a rendi társadalom többi csoportjával. 

Reményeim szerint a Győr vármegyében lakó nemesség és az őket képviselő vármegye, továbbá 

az egykori földesúr, a győri káptalan, a győri püspökség és a Győr városában lakó, birtokló 

nemesség sérelmei és törekvései a diétán kiválthattak egy rövid távú „politikai földrengést”, de 

talán hosszabb időtartamban is érvényes megállapításokat is szolgáltathatnak a városok diétai 

szerepéhez. 

Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy a szabad királyi városi kiváltsághoz több jogi feltétel 

volt szükséges a kora újkori Magyarországon. Most csak a legfontosabbakat emelném ki és 

tennék néhány, a városok országgyűlési vitájához kapcsolódó megjegyzést:  

                                                           
928SZIJÁRTÓ 2005. 318. 
929 Erre: SZIJÁRTÓ 2012. 102–111. 
930A diszkurzív politikatudomány újabban a politikai cselekvés sokirányúságát hangsúlyozza: SZABÓ 2016. 19–20. 
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1. A legfontosabb a királyi támogatás megszerzése volt, vagyis az adott 

mezővárosnak privilégiumlevelet kellett az uralkodótól kapnia. Győr esetében 

tudjuk, hogy a város kiváltságolását és harcát a földesurával szemben Mária Terézia 

személyesen is támogatta.931 Az uralkodó tetszése szerint adhatott mentességet 

törvények alól, ám ennek minden esetben csak „mások sérelme nélkül” (ún. salvo 

jure alieno) záradék hozzáfűzésével érvényesülhettek.932 Az érdeksérelmet szenvedő 

volt földesurak a diéta végén ebbe a záradékba kapaszkodva próbálták meg Győr és a 

többi város privilégiumának becikkelyezését megakadályozni.    

2. A földesúr hozzájárulására is szükség volt. Az 1649. évi 45. tc. biztosított a 

földesurakat arról, hogy minden olyan kiváltság, melyet a földesúr tudta és 

belegyezése nélkül nyertek, érvénytelen.933 Nem volt mindegy, hogy ki az adott 

helység földesura. A kamarai mezővárosok esetén, ahol az uralkodó volt a 

mezőváros földesura, ott ezt megszerezni viszonylag könnyen ment (pl. Zombor, 

Újvidék esetén), addig a legnehezebb helyzetben az egyházi földesúrral rendelkező 

települések voltak, mivel az egyházi birtokok elidegenítéséhez az egyházjog alapján 

a nehezen megszerezhető pápai hozzájárulás volt. Klimo György pécsi püspöksége 

idején az 1770-es években ezért húzódott évekig a káptalan és a püspök kezén lévő 

Pécs szabad királyi várossá nyilvánítása. Végül ez csak 1780-ban következett be. 

Győr városa először 1715-ben hozta föl az országgyűlésen követelését, de a földesúr 

támogatása hiányában nem talált az uralkodónál sem támogatást.934 Törekvései 

nyomatékosítására nagyjából 1730-tól sorozatosan tagadta meg a földesúr felé 

szolgáltatásait. (Ezek teljesítésére a győri káptalan követelésére hozták meg az 1741. 

évi 35. törvénycikket.)935 

3. A megváltási összeg felajánlása. A Mária Terézia várospolitikájával foglalkozó 

Kállay István mutatta ki, hogy az uralkodó nem elsősorban politikai, hanem pénzügyi 

megfontolásból kezdeményezte a szabad királyi városok számának növelését. Az 

osztrák örökösödési háború során a bécsi udvar nehéz anyagi helyzetbe került, 

súlyosan eladósodott. Nem a rendi struktúra felborítása vagy a rendek sakkban 

tartása volt a fő célja tehát, hanem az, hogy az országgyűlési hozzájárulás nélküli is 

befolyó jövedelmeit növelje (pl. a megváltási összegek, a városokra kivetett 

                                                           
931CSIZMADIA 1962. 43.  
932CSIZMADIA 1962. 12. 
933CSIZMADIA 1962. 43. 
934LOVAS–CSIZMADIA 1940. 
935A győri káptalan 1742. évi emlékiratát közli: LOVAS–CSIZMADIA 1940. 113–115. 
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kényszerkölcsönök, a census regius felújítása révén).936 A megváltás rövid távon a 

városok eladósodásához vezetett, ám hosszú távon a kiváltsággal járó királyi kisebb 

haszonvételek (malom-, mészárszéktartási, bormérési, sörfőzési és téglaégetési 

jogok, helyi vámok, révdíj stb.) általában jó befektetésnek bizonyultak.937 Az 1740-

es évek városkiváltságolási hulláma 1743-ben Győr privilégiumainak kiadásával 

kezdődött, majd ezt követte 1745-ben Komárom, 1747-ben Újvidék és Zombor 

kiváltságlevelének kiadása. Győr 1743-ban 17000 Ft-ot fizetett volt földesurának a 

megváltásért, de az ennek eléréséért folytatott küzdelmek még további 5000 Ft-ot 

emészttek fel.938 Mint később látni fogjuk, a szórás igen nagy az egyes városok 

megváltási összegei és az ezzel járó adósságok összege között.  

4. Az országgyűlési törvénybe iktatás volt a legutolsó fázisa a város 

kiváltságolásnak, amelynek eredményeképpen a város ülőhelyet és szavazati jogot 

nyert a diétán. Az 1514. évi 3. törvénycikk határozta meg a szabad királyi városok 

körét. Erre a törvényre hivatkozva az 1608-as koronázás előtti 6. cikkely tovább 

szűkítette a királyi városok körét, de a további városi kiváltságok kiadását a Magyar 

Tanács hozzájárulásához kötötte. A 17. században számos város kapott a királytól 

privilégiumot, ami kiváltotta a nemesi rendek félelmét, hogy kiváltságaikat veszély 

fenyegeti. Az 1687. évi diétán Szatmárnémeti követeinek jelenléte okozott botrányt 

az alsótáblán, mivel a város privilégiumait a diéta nem hagyta jóvá (erre 1715-ben 

kerül csak sor).939 Szatmárnémeti ügye szülte a 18. század folyamán oly sokat 

hivatkozott és könnyen félreértelmezhető 1687. évi 17. törvénycikket. Ebben a 

rendek elhatározták, hogy a jövőben a szabad királyi városok számát nem 

szaporítják. Az a kitétel újabb kibúvókra és ellentétekre adott okot, hogy csak nagy 

érdemek és közhasznosság alapján, törvény útján lehet szabad királyi várost 

felszabadítani.940 Így például 1751-ben a győri káptalan és ellenfele a város is 

ugyanúgy hivatkozhatott ugyanarra a törvénycikkre, csak ezt a két szembenálló fél 

szögesen ellentétesen értelmezte. 

 

                                                           
936KÁLLAY 1963. 1071.; KÁLLAY 1965. 97–100. 
937A kiváltságolt városoknak átadott királyi kisebb haszonvételekről: CSIZMADIA 1941. 286.  
938CSIZMADIA 1940. 4–5. 
939PÁL 2006. 204. 
940CSIZMADIA 1962. 67.  
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7.1 A diétai viták főbb érveinek, eseményeinek ismertetése 

 

A négy szabad királyi város vitáját Győr vármegye sérelmének június 28-i alsótáblai 

felolvasása nyitotta meg. Majd a konfliktus a négy város kérelmének alsótáblai ismertetésével 

csúcsosodott ki július 10-én, amelyben a városok becikkelyezésüket kérték a diétától. Az előbbi 

ülés alkalmával a győri káptalan követe, Kovács László kanonok támogatásáról biztosította a 

vármegyét a Győr város által elkövetett kihágásokkal szemben és indítványozta, hogy a sérelmet 

közösen adják be, mivel az „egyesült erővel erősebb lesz” – mondotta. Az ellenzék vezéreinek, 

Okolicsányi Jánosnak, Csuzy Gáspárnak és Bohus Jánosnak a vármegye nemességét és az itteni 

klérus kérelmét támogató felszólalása már ekkor előrevetítette, hogy a kérdés nem marad meg a 

partikuláris sérelem szintjén, hanem országos jelentőségűvé válva egyesíti a rendiségét a rendi 

kiváltságvédelem érdekében.941 

A július 10-i vita során a városok kiváltságainak törvénybe iktatását ellenzők hivatkoztak a 

már említett 1687-es törvénycikkre, mi szerint a városok számát nem szabad növelni. Ezen túl 

felvetették azt, hogy a városok – a privilégiumokban foglaltak szerint – mentességet kapnának az 

előfogat és a vectura teljesítése alól, amelyek ezután a szomszédos vármegyéhez tartozó 

községeket terhelnék.942 Voltak, akik azzal érveltek, hogy a diétákon a negyedik rend 

szavazatainak száma már olyannyira megsokasodott, hogy szinte a vármegyékéit is eléri.943 (Ez 

ténylegesen így is volt: 1751-ben 43 vármegye mellett 44 szabad királyi város küldött a diétára 

követeket, ám a szavazás említett módja ekkor már nem veszélyeztette a vármegyei követek 

dominanciáját a tárgyalásokon.)944 Sőt, ami ennél súlyosabb politikai érv volt becikkelyezésük 

ellen, hogy a kormányzattal szemben nem tudnak ellensúlyt képezni, mivel a kincstár, vagyis a 

Magyar Kamara a földesuruk. Ahogyan Okolicsányi János tömören megfogalmazta: „királyi 

jószágok könnyen hajtanak térdet”.945 Ennek kiküszöbölése érdekében külföldi példákra 

                                                           
941OK 700.470. Diarium diaeta regni Hungariae 1751. 75. Okolicsányi a nemesek korábbi jogainak teljes 
visszaállítását követelte. Okolicsányi szerepvállalása annál meglepőbb, mert az előző, 1741. évi diétán még a nemesi 
felkelés kiállításakor a klérustól a rendek által kért plusz tehervállalást (az egyházi tized tizedének beszolgáltatását) 
követelve ütközött össze a győri káptalan akkori követével, Károlyi Lőrinccel. Erre: BFL IV.1002.ff. 10. kötet. 
Országgyűlési iratok. Országgyűlési napló (1741) 87. Az 1741. október 10-i ülés.  
942Török Sándor ironikus felhanggal a városok második érdemének mondta, hogy az itteni nemességet különböző 
módon nyomják el és saját javaikból, házaikból és telkeikből is kiüldözik őket. Erre: MNL OL N 114. 13. kötet. 
Kovachich Márton György gyűjteménye. Diarium publicarum regni sessionum et ibidem tractarum negotiorum 
1751. július 10. [oldalszámozás nélkül] 
943ÖStA AVA, Familienarchiv Harrach, Handschriften No.22. „Diarium diaetale anni 1751 pro Illustrissimi 
DominoComite Domino Ernesto Guidone ab Harrach. Excelsi Imperialis Consilii consiliario de sacrarum 
caesararum Mattum camerario Domino Domino gratiosissimo. Diarium una cum actis Diaetae anni 1751mi Posonyc 
elebrata”. 62–64. 
944SZIJÁRTÓ 2005. 445–446. 
945MNL OL N 114. 13. kötet. Kovachich Márton György gyűjteménye. Diariae diatae Posoniensis MDCCLI. 
[oldalszámozás nélkül] 1751. július 10. 



  

172 
 

hivatkozva javasolta a városi szavazatok számának csökkentését. Ugyanő vetette fel, hogy a 

városok a nemesek városi ingatlanainak megadóztatásával megsértik a nemesség sarkalatos 

jogává vált „ne onus publicum fundo quoquo modo inhaereat” elvet, amelyet az 1741. évi 8. 

törvénycikk biztosított.946  

Győr város becikkelyezése ellen ugyanekkor mind Győr vármegye, mind a győri káptalan 

tiltakozást nyújtott be, amely a rendek szerint (a fent említett törvénycikk okán) a földesúri 

joghatóság sérelmét jelenti, így Győrt nem lehet törvénybe iktatni. Hangsúlyozták továbbá, hogy 

a városok gazdálkodása katasztrofális, érdemeket a köz számára nem tudnak felmutatni és nagy 

adósságokat halmoztak fel.947 A vármegyei nemesség a városok által az utóbbi években 

felhalmozott adósságok számadataival próbált amellett érvelni, hogy a városi kiváltságok kiadása 

a kincstár számára teljes ráfizetés. A rendek Győr, Komárom és Újvidék adósságait egyenként 

100-100 000 Ft-ra, addig Zomborét 200 000 Ft-ra becsülték.948 Egy másik naplószöveg-variáns 

Komárom vármegye sérelmére hivatkozva azt állítja, hogy Rév-Komárom város korábbi 

adósságai 40 000 Ft-ot tettek ki, ám a szabad királyi városi privilégium költségei miatt adósságai 

ennek négyszeresét (160 000 Ft) is megközelítik.949 Komárom vármegye követei egy 

naplószöveg szerint azt bizonygatták az ülésen, hogy a Duna téli befagyásakor katonaságnak kell 

arról gondoskodni, hogy – feltehetőleg a rossz megélhetés miatt – a városlakók ne szökjenek át a 

Dunántúlra.950 Zombor várostörténeti monográfiája szerint a városnak csak a kiváltságok 

megváltása 150 000 forintjába került.951 Bács vármegye sérelmi feliratában – az eladósodáson túl 

– rámutat arra a tényre, hogy Zombor nem rendelkezik sem városias külsővel és lakói polgári 

mentalitással sem, mivel – az ott lakók volt határőrkatonák révén – sokkal inkább szoktak az 

erőszakhoz, mint a békés vagyonszerzéshez.952 Noha az egyes városokkal kapcsolatban nem volt 

módom részletes kutatásokat folytatni, de annyi megállapítható, hogy a fent idézett számok 

                                                           
946MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. Diarium publicarum regni sessionum et ibidem 
tractarum negotiorum 13. kötet. [oldalszámozás nélkül] 1751. július 10. 
947ÖStA AVA, Familienarchiv Harrach, Handschriften No. 22. „Diarium diaetale anni 1751 pro Illustrissimi 
DominoComite Domino Ernesto Guidone ab Harrach. Excelsi Imperialis Consilii consiliario de sacrarum 
caesararum Mattum camerario Domino Domino gratiosissimo. Diarium una cum actis Diaetae anni 1751mi Posonyc 
elebrata”. 62–64. 
948OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 103–104. A napló szerint a rendek Győr-Komárom és 
Újvidék adósságait 100-100 000 Ft-ra, addig Zomborét 200 000 Ft-ra becsülték. 
949 GyKKMK Ms 16. „Diarium momentorum in Diaeta anni 1751…” 1751. július 10-i ülés (oldalszámozás nélküli 
kötet). Ugyanerre utal pl. CSIZMADIA 1941. 300. 
950MNL OL N 114. 13. kötet. Kovachich Márton György gyűjteménye. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. 1751. július 10. [oldalszámozás nélkül] 
951MUHI 1944. 113. 
952A szöveget idézi a vármegye sérelmi listája alapján: TRENCSÉNY 1909. 216.; MUHI 1944. 125. 
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arányaiban nem tűnnek teljesen légből kapottnak: egy átlagos kora újkori város költségvetését a 

szabad királyi városi rang megszerzése nagyon megterhelte.953 

A győri nemesség és káptalan törekvéseit erősítette a váradiszékeskáptalan július 12-én 

tárgyalt, Nagyvárad mezőváros polgársága ellen beadott panasza. A nagyváradiak a „királyi 

városi” címre aspirálván sorozatosan sértették meg a földesuruk, a váradi káptalan jogait és 

ennek törekedtek ennek joghatóságát magukhoz vonni. (A nagyváradiaknak nem sikerült a 

szabad királyi városi cím megszerzése, városuk egyházi joghatóság alatt maradt.)954 

A városok mellett felszólalók pedig többnyire financiális érveket hoztak fel a becikkelyezés 

érdekében, nevezetesen, hogy a városok a megváltási díjjal jelentős összegeket hoznak a 

kincstárnak. A későbbi viták során is felmerült, hogy a városok inkább az ország díszei és 

elősegítik a kereskedelem és a kézműipar fejlődését.955 Kárász Miklós „az ország fényének és 

díszének” nevezte őket. A vectura és az előfogatok alól való mentesítést kérte, arra hivatkozva, 

hogy a városokban szinte csak kézművesek laknak és igásállataik nincsenek, így a fuvarozást 

sem tudják elvégezni.956 A naplók tanúbizonysága szerint „a nagyobb városok” védelmükbe 

vették a négy új várost és a személynök javaslatát támogatták, hogy az ügyben küldjenek ki egy 

bizottságot egy olyan javaslat kidolgozására, hogy mely városokat és milyen feltételekkel lehet 

majd törvénybe iktatni. Elhatározták, hogy deputációt küldenek ki ebben az ügyben, ám a 

többség mereven elzárkózott az eliberációtól.957 Egy másik, Kovachich Márton György 

gyűjteményében fennmaradt napló szerencsére megnevezi azt a két városi követet, akik kiálltak 

az új városok érdekében (Kárász Miklós, szegedi és Szvetics József kőszegi követ).958 Sőt, a 

kőszegi követ a városi tanácshoz írott jelentésében találóan írja le a parázs hangulatot: „az 

Városssok ellen oly tűz támadott az három Statustul, s maid három óráigh tartott, hogy alégh s-

csak alégh lehetett le csendesétteni”. Kiemelte ebben saját békítő hangú felszólalását is: „az 

Szegíny Városok ellen való persecutio ki mondhatatlan, nem dicsekedésbül írom, ha tegnap 

magham le nem csendesétettem volna, talán seötét estvélégh tartott volna az Crucifige, ez a mi 

életünk”.959 

                                                           
953A szakirodalomból ismert például, hogy Kőszegnek az 1649-ben törvénybe iktatott szabad királyi városi 
privilégiuma és annak elismertetése éves költségvetésének majdnem tízszeresébe került: BARISKA 2000. 101.  
954OK 700.468. Diarium generalis inclytii regni Hungariae. 433. 
955OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 137–138. 
956MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. Diarium publicarum regni sessionum et ibidem 
tractarum negotiorum13. kötet. [oldalszámozás nélkül] 1751. július 10. 
957OK 700.462. Acta diaetae per sacramcasereo-regiam Majestatem 86.; uo. 700.470. Diarium diaetae regni 
Hungariae 1751. 137–138. 
958MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. Diarium publicarum regni sessionum et ibidem 
tractarum negotiorum 13. kötet. [oldalszámozás nélkül] 1751. július 10. 
959MNL VAML KL V.3.c Acta miscellanea. 1751. év. Pozsony, 1751. július 11. Szvetics József levele a kőszegi 
városi tanácshoz.   
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Végül lássuk az érintett felek konkrét sérelmeit a fennmaradt utasítások és sérelmi listák 

alapján! Győr vármegye követei, Biró János alispán és Török Sándor jegyző követutasításában a 

győri nemesség város elleni sérelmeinek lajstromát hozta az országgyűlésre. Ebből csak 

néhányat említenék: a város nem szedhet vámot, ez a káptalan és a püspök joga. Sérelmezték, 

hogy a győri nemesség házait főként az 1728–1729. évi diéta óta súlyos adókkal és 

követelésekkel terhelik meg: nem csak a hadiadót, hanem házadót, a városi háziadót az ún. 

gabellat, sőt a jelen diéta alatt még az országgyűlési taksát is beszedték tőlük.960 (A városi 

nemesek teherviselésének rendezése ügyében ugyan négy évvel korábban kiszállt egy 

helytartótanácsi bizottság, de a nemesség részéről – mivel ennek döntése a városi tanácsnak 

kedvezett – nem ért véget a panaszáradat.)961 Továbbá a győri városlakó nemesség bormérési 

jogát a magisztrátus korlátozza, sőt erre külön taksát vet ki, noha az év két hónapjában ez a 

nemességet illetné meg. Ez annál inkább szembetűnő, mert a káptalan földesurasága alatt a 

nemesség egész évben szabadon mérhette borát.962 A nemességnek továbbra is engedjék meg 

saját használatra tégla behozatalát és ne kötelezze a város őket a kincstári téglaégető igénybe 

vételére. A város az elszállásolni kívánt katonaságot és tiszteket a kiváltságosok házaiba 

szállásolja be és nem engedi – más helységek példájára – a teher pénzbeli megváltását. Még a 

nemesek külvárosi házait és kertjeit is kiutalja a város az átvonulóban lévő katonaság számára. 

Kérték továbbá, hogy a városi tanács pallosjogának demonstrálására a város főterén a Mária-

oszlop mellett felállított pellengér eltávolítását, amely nemcsak a közerkölcsöket és a katolikus 

vallást sérti, hanem a vármegye és a káptalan, mint földesúr joghatóságát is semmibe veszi.963 

Komárom vármegye utasítása ezentúl utalt arra is, hogy a vármegye székvárosában lakó 

nemeseket a tanács a lakosi jog elnyerésének feltételeként eskü letételére kötelezi. Ehhez 

hasonlóan az iparűző nemeseket is bekényszerítik a városi céhekbe, ahol a nemesek előjogait a 

nem nemes céhtársaik megsértik. Sőt, a nemesek saját szükségleteikre a városba behozott árui 

után a tanács fogyasztási adót (accisa) vetett ki. Foglalkozott az instrukció azzal is, hogy a város 

                                                           
960MNL GYMSL GyL IV.A.1.c. Győr vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési iratok. 1751. év. No. 73. 
Instructio et alii acta particularia Diaeta anni 1751. (Győr, 1751. március 30.) 
9611747-ben szállt ki egy királyi bizottság az ügyben, amely az 1715. évi 77. törvénycikk értelmében a nemesek 
városi házai és telkei utáni előírta az arányos teherviselést, továbbá elrendelte, hogy az adóösszeírásnál a helyi 
nemesség képviselői is jelen legyenek. A bizottsági döntés a városi tanácsnak kedvezett, de nem hozott 
nyugvópontot a kérdésben: GyVL IV.1001.a. Győr város iratai. Városfelszabadításra vonatkozó iratok. A bizottság 
ítéletlevele. H. n., 1747.február 18.  
962OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751.74–75. 
963MNL GYMSL GyL IV.A.1.c. Győr vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési iratok. 1751. év. No. 73. 
Intructio et alii acta particularia Diaeta anni 1751. (Győr, 1751. március 30.) és MNL GYMSL GyL IV.A.1.d. 27. 
kötet. Győr vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Országgyűlési iratok. Acta diaetalia anni 1751 cum succinto 
Diario sessionatim deducto per periilustres ac generosos dominos… A vármegye követei a dunántúli kerület 
sérelemösszeállító bizottságának június 28-i ülésén felvétették a kerület gravamenjei közé a nekik adott 
utasításukból a győri nemesség legfontosabb sérelmeit.  
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sorozatosan megtagadta a rá eső vectura és forspont (fuvar és előfogat) teljesítését a vármegyei 

adminisztráció felhívása ellenére, amivel e többletterhet rótt a vármegye területén élő 

jobbágynépességre. Utasította követeit, hogyha nem is tudnák megakadályozni a rév-komáromi 

privilégiumok becikkelyezését, akkor is a Helytartótanács, illetve országgyűlési végzés 

meghozatala révén kötelezni kell várost a korábbi szolgáltatások további teljesítésére.964 

A káptalani követek (Stehenics János, Kovács László) utasításáról nem tudok, de a később 

benyújtott tiltakozó feliratukból érveik rekonstruálhatók a város ellen. Legfontosabb jogi érvük 

(a fent említett törvények idézésén túl), hogy egyházi birtokot elidegeníteni nem lehet, csak 

pápai engedéllyel, továbbá, hogy a város nem teljesítette a földesurával korábban kötött 

szerződést, amelyre a legutóbbi diétán már törvény is kötelezte (1741. évi 35. törvénycikk).965 A 

káptalani követek diétai szereplése alig ismert, de a nagy felzúdulást kiváltó júniusi adóvitákban 

– mint általában ekkor a klérus egésze – a kormánypárthoz csatlakoztak. A kormányzat által 

javasolt hadiadó-emelés támogatói között egy küldőjüknek írt jelentés tanúlsága szerint 

megtaláljuk a győri káptalan követeit is, akik valószínűleg a városok ügyében reméltek az udvar 

részéről viszonzást szolgálataikért cserébe.966 

A városi követek utasítása eredetiben nem ismert, de későbbi kivonatban fennmaradt. A 

város követeinek a törvénybe iktatás kiharcolásán túl (6. pont) azt az utasítást adta, hogy 

kérjenek a saját városi téglaégető kemence létesítésére engedélyt (7. pont), hivatkozzanak a 

nemesek megadóztatása és a bormérés ügyében az előző években kiküldött királyi vegyes 

bizottságok Győrre nézve kedvező döntéseire (8. pont). A pellengér védelmében hangsúlyozzák, 

hogy ez nem irányul Szűz Mária tisztelete ellen és felállítása mindazonáltal a Haditanács 

engedélyével történt.967 A főtéren felállított pellengérállítás mögött sem kell katolikus-ellenes 

akciót látnunk, hanem inkább a városi pallosjog demonstrálását.968 Az instrukcióba nem került 

bele, de a város követei útján a kancellárián tárgyalt a két püspöki földesuraság alatt maradt 

                                                           
964MNL P 1928. Bezerédy család ménfői levéltára. Vegyes iratok. Országgyűlésekkel kapcsolatos iratok. 1. tétel. 
Komárom vármegye országgyűlési követutasítása (tévesen az 1764–1765. évi diéta utasításaként lett besorolva). 6. 
pont és OK 700.468. Diarium generalis inclytii regni Hungariae. 359. Komárom vármegye követeinek határozatáról 
szóló bejegyzés (1751. június 27.) 
965Az augusztus 24-i vita kapcsán benyújtott tiltakozás tartalma: MNL VaML IV.1.c. 33. kötet. Diarium generalis… 
Augusztus 24. 58. ülés.  A tiltakozás tartalmára: SZIJÁRTÓ 2005. 170.  
966GyEL Győri székeskáptalan magánlevéltára, Th. XLII. 5416. Kovács László levele. Pozsony, 1751. június 15. 
Kovács László levele. A győri káptalan követei említik még a velük együtt szónokló, hangadó káptalani követeket: 
Galgóczy János esztergomi, a két egri és az egyik kalocsai káptalani követet.  
967SEFCSIK 1943. 30–31. A pellengér katonai parancsnok által történt engedélyezésére: GyVL IV.1001.a. Győr város 
iratai. Városfelszabadításra vonatkozó iratok. Győr, 1750. február 3. Felterjesztés ismeretlenhez a pellengér 
ügyében. Győrött a kiváltságlevél kikötötte, hogy a téglaégető maradjon a kincstáré: CSIZMADIA 1941. 288.  
968Szűz Mária városi kultuszának ápolását más katolikus lakosságú városok magisztrátusai is szívügyüknek érezték. 
Sőt, ennek országgyűlési kinyilvánításától sem idegenkedtek. Jó példa erre Esztergom város sérelme és 
követutasítása, amely – „más városok példájára” – Szűz Mária tiszteletének előmozdítására intette a diétára küldött 
követeit. Az 1751. április 7-i sérelmi lista kivonatát közli: TÓTH 2014. 113–114. 



  

176 
 

település, Győr-Sziget és Révfalu Győrrel való egyesítéséről, de a püspök ellenállása miatt 

kísérletük kudarcot vallott.969 

A kormányzat azonban nem hagyta annyiban a dolgot és a diéta végén újra felhozta az 

ügyet, de nem a rendeknek adott szabályos leirat formájában, hanem – felrúgva a tractatus 

diaetalist – a törvénycikkek megszerkesztésekor tett erre javaslatot az alnádor útján.970 

Augusztus 24-én a nádor is sürgette – hiszen Mária Terézia két nap múlva tervezett hazautazni 

későbbi hazautazni Bécsbe – került újra terítékre az ügy.971 

Az általam fellelt naplók és a szakirodalom alapján erről a 24-i napról legalább három 

forgatókönyv körvonalazható. Horváth Mihály és Csizmadia Andor műve szerint az alnádor 

szavazásra bocsátotta az új szabad királyi városok becikkelyezésének kérdését, ami nagy 

visszatetszést szült a rendek körében. Ezt a káptalani követek, a Királyi Tábla tagjai és a városi 

követek közfelkiáltással elfogadták, ám a vármegyei követek közül többen – tiltakozásuk jeléül – 

el is hagyták a diéta üléstermét. Mások küldöttséget kívántak meneszteni Mária Teréziához, 

hogy halassza el utazását néhány napig. Felvetették, hogy ha ez nem is lehetséges, tegyék át a 

négy szabad királyi város ügyének tárgyalását a következő diétára.972 Marczali Henrik – 

mellőzve a konkrét dátum és forrás megjelölését – még arról is tud, hogy Győr város az ülésen 

jelenlévő követét (mint tudható, valójában ketten voltak) „szégyenszemre eltávolították” a 

teremből.973 Más naplók alapján Szijártó M. István elmondja, hogy a rendek egy, a nádor levelét 

ismertető vegyes ülést követően ültek össze az alsótáblán és az alnádor ott hívta fel őket a 

városokkal kapcsolatos törvénycikk megszerkesztésére.974 

Az eddig leírt történések után veszi fel a nap eseményeinek fonalát a győri Kisfaludy Károly 

Megyei Könyvtárban található, – Farkas Márton kancellista által összeállított – győri városi 

követek naplója, ami az alnádor előterjesztését követően elhangzott beszédeket ismerteti.975A 

káptalan a törvényjavaslat ellen követe, Kovács László kanonok révén protestációt nyújtott be 

(ismét) a diétához arra hivatkozva, hogy a város a vele kötött, törvény által is megerősített 

                                                           
969SEFCSIK 1943. 33–34.  
970A győri káptalan követe, Kovács László július végén azt jelentette a küldőjének, hogy az ezekkel kapcsolatos 
sérelmeket a jogügyi bizottságnak kellene tárgyalnia, de a városok ügyét az adó porták szerinti felosztását követően 
Mária Terézia mégis fel fogja vétetni a diéta napirendjére: GyEL Győri székeskáptalan magánlevéltára, Th. XLII. 
5417. Kovács László levele. Pozsony, 1751. július 30.  
971SZIJÁRTÓ 2005. 169.  
972HORVÁTH 1873. 308.; CSIZMADIA 1940. 7–8.; CSIZMADIA 1941. 300. 
973MARCZALI 1898. 284. 
974SZIJÁRTÓ 2005. 169. Itt nem a városokról, hanem a katonai szabályzat (regulamentum militare) szabályozásának 
kérdéseiről volt szó: OK 700. 470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 137. 
975GyKKMK MS 16. „Diarium momentorum in Diaeta anni 1751…” 1751. augusztus 24-i ülés.  
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szerződésben foglaltaknak nem tett eleget, így ez a káptalant sem kötelezheti.976 Trstyánszky 

János alnádor erre azzal replikázott, hogy a törvénybe iktatást nem gátolhatja meg a szerződés 

teljesítetlensége, mivel ez nem a tárgyra tartozik. Okolicsányi János, az ellenzék egyik vezére 

ezután amellett érvelt, hogy a káptalan ellentmondásának kiküszöbölése előtt nem lehet helyet 

adni – csak a káptalan jogainak sérelme árán – a királynő által követelt becikkelyezésnek. 

Jeszenák János, a kormányzat mellett kardoskodó távollévők követeinek egyike a királyi 

tekintély csorbulását látta abban, hogyha a magánérdeket helyezik a királyi akarat elé. A 

törvényhozásnak csak a korábban kiadott királyi oklevél elismerése a feladata- vallotta 

felszólalásában. A győri alispán, Török Sándor ezután a nádori ítélőmesternek hozott fel érveket 

Győr szabad királyi városi jogának becikkelyezése ellen, amivel az „a nyilvánosan 

felolvasandókat [feltehetően előterjesztéseket – N. J. megjegyzése] tönkretette”. A káptalan 

jogainak védelmében kért szót Trsztyánszky János, a jezsuita rendtartomány országgyűlési 

követe, aki azt bizonygatta, hogy világiaknak egyházi vagyont birtokolni nem szabad a kánonjog 

alapján, mivel egyházi birtokot pápai jóváhagyás nélkül nem lehet elidegeníteni. Brunswick 

Antal, országbírói ítélőmester megerősítette, hogy a becikkelyezést lehetetlen akadályozni, 

hacsak nem olyannyira megnövekszik a városok száma, hogy az országgyűlésen megjelenők 

körét a diétának korlátoznia kell. Bohus János erre – Trstyánszky páter érvelését alátámasztva – 

felhívta a figyelmet az 1608. évi 1. tv. értelmében a káptalan jogainak sérelmére, melynek 

alapján törvénybe iktatni nem lehetne a privilégiumot. Török Sándor győri követ ezután azt 

hangsúlyozta, hogy a nemeseket érő „vexák” (adók és szolgáltatások) miatt a város érdemtelen 

az országgyűlési megerősítésre. Darvas József, nógrádi követ és főjegyző – korábbi ellenzéki 

felszólalásai ellenére – a kormányzati becikkelyezés elfogadása mellett tört lándzsát, mondván, 

hogy a földesúr sem követelheti vissza a már nemességet szerzett jobbágyát, amiképpen a 

káptalan sem szállhat szembe a már királyi kiváltságlevelet nyert várossal. A vita végén a rendek 

az alnádor által készített törvénytervezet kapcsán kitértek Rév-Komárom helyzetére. Ekkor 

Komárom vármegye főjegyzője és követe, Tajnay Károly bejelentette, hogy a vármegye 

nemessége nem támadja meg Komárom város becikkelyezését, mert a királyi tulajdonban lévő 

város a diploma kiadása után kelt megváltási szerződését a Helytartótanács is jóváhagyta, és a 

várossal az előfogatok, illetve a fuvaradási kötelezettsége ügyében megegyezett.977 Komárom 

vármegye álláspontjának változását az a királyi látogatás is befolyásolhatta, amelynek során 

                                                           
976Ebben összefoglalta a saját és a vármegyei követek által felhozott érveket a becikkelyezés ellen. Ennek tartalma: 
MNL VaML IV.1.c. 33. kötet.  Diarium generalis…1751.  augusztus 24-i ülés. 
977GyKKMK MS 16. „Diarium momentorum in Diaeta anni 1751” 1751. augusztus 24-i ülés. Ugyanerre: MNL OL 
N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 14. kötet. Diaria diaetae Posonisensisanni MDCCLI Volumen I. 
300.  
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Mária Terézia és férje, Lotharingiai Ferenc Pozsonyba való visszautazásakor, augusztus 13-án 

megállt Komárom városában. Itt a megye nemessége nevében Sajghó Benedek szentmártoni 

főapát köszöntötte az uralkodópárt egy lojális hangú szónoklatban.978 

Az előbbitől, a Farkas Márton-féle naplótól a felhozott események sorrendjében és 

tartalmilag is nagyban eltér a kancelláriai levéltár anyagában fennmaradt egyik diárium.979A 

kettő eleje ugyan megegyezik: az alnádor előterjesztését és Kovács kanonok tiltakozását ez a 

diárium is tartalmazza, de ezután mintha a vegyes ülésen történt, regulamentummal kapcsolatos 

nádori üzenet ismertetésével keveredne a tudósítás. A kanonok után Török Sándor győri követ 

felszólalását iktatja be a napló összeállítója, akit a rendek a Győr városa elleni sérelmi pontok 

felolvasására kértek fel. Erre a rendek azzal reagáltak, hogy Győr becikkelyezése maradjon ki a 

törvénycikkekből. Ezt követően a nádori ítélőmester a nádor és az uralkodónő közti 

regulamentummal kapcsolatos tárgyalásáról szóló rövid referátuma hangzott el a szöveg szerint. 

Ennek befejeztével viszont újra belekezdtek a városok becikkelyezéséről szóló tárgyalásokba, 

ám a rendek azt követelték, hogy ezt halasszák el a következő diétáig.980 A főrendek véleményét 

is a nádori ítélőmester tolmácsolásából ismerjük: a magánérdekek a királynő tettét nem írhatják 

felül és a rendek nem akadályozhatják meg a négy város szabad királyi városi rangjának 

törvénybe iktatását. Az ülés végén az alnádor – hivatkozva a főrendekre – felkérte a rendeket, 

hogy kezdjenek hozzá a törvénycikkek megszerkesztéséhez, tekintettel Mária Terézia augusztus 

26-ra tervezett elutazására és a diéta befejezésére. A rendek az idő rövidségére hivatkozva 

lehetetlennek tartották a városokkal kapcsolatos cikkely újratárgyalását és elképzelhetőnek 

gondolták ennek a következő országgyűlésre való halasztását.981 

A városok rendi elismertetésének szabályozása, illetve szavazataik számának limitálása az 

augusztus 25-i ülésen merült fel a javaslatok között. (Noha július 10-én Prónay Gábor szájából 

már elhangzott egy ajánlat a városok országrendiségének kompromisszumos rendezésére.)982A 

rendek egy része afelé hajlott, hogy a – forspont és a vectura szolgáltatások fenntartása mellett– 
                                                           
978SÖRÖS 1908. 36–37. A főapát beszédében, mint földi Istenekhez hasonlítva köszöntötte az uralkodópárt. Felidézte 
az ausztriai és a lotharingiai ház érdemeit Magyarország török uralom alóli felszabadításában. Végül a komáromi 
várfalon koszorút tartó szűzhöz hasonlította a képviselt megyét, annak nevében „romlatlan hűségét” ajánlotta a 
királynőnek. A megbékélés jegyében nem esett szó a beszédben a szabad királyi város vitatott helyzetéről.  
979MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. Acta diaetalia I. 20. kötet. [oldalszám nélkül] 1751. augusztus 24-i 
ülés.  
980Vö. SZIJÁRTÓ 2005. 170–171.  
981MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. Actadiaetalia I. 20. kötet. [oldalszám nélkül] 1751. augusztus 24-i 
ülés. 
982MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. Diarium publicarum regni sessionum et ibidem 
tractarum negotiorum 13. kötet. 1751. július 10. Prónay azzal érvelt, hogy a királynő által adományozott és a 
vármegyegyűléseken kihirdetett városi kiváltságokat a diéta már nem vonhatja vissza, ám a jövőre nézve a rendek 
szabályozhatják a kérdést. E szerint: 1. Hozzanak törvényt, hogy várost az uralkodó az országgyűlés hozzájárulása 
nélkül nem szabadíthat fel. 2. A kihágások elkerülése érdekében szabályozzák a városok joghatóságát. 3. A városok 
szavazati jogáról általános érvénnyel határozzanak a rendek.  
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az új városoknak, Komáromnak, Újvidéknek, Zombornak, csak ülőhelyet, de szavazati jogot 

nem kell adni. Győr kiváltságát a káptalan ellentmondása (vagyis az 1608. évi 1. törvény) miatt 

nem lehet törvénybe iktatni. A megyei követek szerint méltatlan az, hogy egy város követei 

küldőiket mint egyetlen nemest képviselik és szavazataik értéke megegyezik a megyékéivel, 

amelyek pedig az összes megyebeli nemest képviselik a diétán. A rendek egy része szerint csak a 

régi városok élvezzenek szavazati jogot, de azok is csak városonként egy követet 

delegálhassanak az országgyűlésre. Említés történt arra is, hogy a városok szavazatainak számát 

és egy előre meghatározott számban csökkentsék.983 A naplók halványan utalnak arra a másik 

követelésre, amely a következő diéta Pest megyei követutasításában is visszacseng majd, 

miszerint a városokat osszák négy kerületre, és ezek ezután kerületenként rendelkezzenek egy-

egy szavazattal, még ha részvételi jogukat mind megtarthatnák is.984 A vita hevében végül a 

rendek mindegyik város (még Győr) becikkelyezésébe is belegyeztek, noha szavazati jog nélkül 

és az említett szolgáltatások megtartásával.985A főrendek ebbe a felemás megoldásba állítólag 

nem nyugodtak bele és visszaüzenték az alsótáblának: „ez olyan lenne, mint a harang nyelv 

nélkül”.986 Győr esetében a püspök, a káptalan és a győri nemesség jogait fenntartó záradékot 

(ún. salvatela, salvo jure alieno formula) próbáltak a rendek a törvénybe becsempészni, amelyre 

hivatkozva az érdekeltek megnehezítették volna a jövőben a kedvezőtlen törvény 

végrehajtását.987 Elősegíthette a kormányzat szándékainak érvényesítését a városok kérdésében 

egy precedensértékű alsótáblai határozat ugyanennek az ülésnek a végén. E szerint a korábbi 

Határőrvidékhez tartozó, három alsó-szlavóniai vármegyét (Verőce, Szerém, Pozsega) 

országgyűlési ülőhellyel és szavazati joggal kell bekebelezni az országba. A rendek döntésére 

válaszul a főrendek válaszképpen kifejezték ragaszkodásukat ahhoz, hogy törvénybe kell iktatni 

a négy várost ülőhellyel és szavazati joggal, annál is inkább, mert az uralkodó regálist (királyi 

meghívót) is küldött számukra, ahogyan a vármegyéknek is.988 A tárgyalások hangnemére mutat 

rá az egy másik napló, amelyik „gyűlölködő és zavaros ülésnek” nevezi az augusztus 25-it.989 

Annál inkább az volt a másnapi, augusztus 26-i ülés. A reggel hatkor kezdődött ülésen 

először kérvényeket olvastak fel. Ezek között felbukkant egy, Szombathely mezővárosa által 

                                                           
983OK 700.470.Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 137–138.  
984KISS–NAGY–KAPITÁNY 2015. 69. 
985MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 14. kötet. Diaria diaetae Posonisensisanni MDCCLI 
Volumen I. 311–314.  
986Idézi SZIJÁRTÓ 2005.171. 
987A salvatela formula nélküli becikkelyezésre hívja fel a káptalan figyelmét az egyik követ: GyEL, Győri 
székeskáptalan magánlevéltára, Th. XLII. 5376. Pozsony, 1751. augusztus 27. Stehenics János jelentése a győri 
káptalannak.  
988MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. Actadiaetalia I. 20. kötet. [oldalszám nélkül] 1751. augusztus 25-i 
ülés.  
989OK 700.470. Diarium diaetae Regni Hungariae 1751. 141.  
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Zichy Ferenc győri püspök ellen, régi kiváltságainak sorozatos megsértése miatt indított 

instancia.  A panaszt végül – Kovács László győri kanonok ellentmondására és tanácsára – a 

vármegyei törvényszék elé utalták vissza a rendek.990 Talán nem véletlen a sérelem napirendre 

vételének időzítése: ezzel próbált az ülésen elnöklő személynök nyomást gyakorolni a győri 

klérusra az ennél jóval fajsúlyosabb Győr ügyében.991 Ismét vitára került sor az új városi 

kiváltságok ügyében, amelynek során négy álláspont alakult ki. A két szélsőséges vélemény az új 

városok feltétel nélküli becikkelyezése és a törvénycikkbe iktatásnak való teljes ellentmondás 

mellett formálódott ki. Köztes álláspontot foglaltak el azok, akik a Rusztot szabad királyi várossá 

emelő 1681. évi 60. törvénycikket tekintették irányadónak az új városok becikkelyezése kapcsán, 

amely csak az ülőhelyet adott a város követeinek, de szavazati jogot nem. Végül voltak olyanok, 

akik Győr város becikkelyezésekor törvénybe tétették volna a püspökség, a káptalan és a 

nemesség jogait fenntartó salvatela formulát (salvis juribus episcopi, capituli et nobilitatis). 

Végül ez utóbbi álláspont győzedelmeskedett.992 Az ülést déltájban a személynök hirtelen 

feloszlatta, és a törvénycikkek megszerkesztésére kiküldött deputáció tagjaival eltávozott a 

Magyar Udvari Kancellária szállására. Erre az egyik napló szerint nagy lett a morgolódás a 

rendek között, akik először az előző diétai ülések során megvitatott törvénycikkek lediktálását és 

a deputátusoknak való átadását kérték, azért, hogy a törvényszerkesztés során a rendek ezekre 

támaszkodhassanak.993 Valószínűleg ezt a kitétel a rendek azon állandó félelmére utal, hogy a 

kancellária a törvények szövegét eltorzítja, esetleg új cikkelyeket told be a rendek számára 

hátrányos módon. 

Délután 4-kor folytatódtak tovább a tárgyalások a törvényszerkesztési munkálatokról szóló 

jelentéssel, amikor is ismét előkerült a négy vitatott város ügye. Az ebben az ügyben kiküldött 

bizottság (többek között a főnemesek, Esterházy Imre nyitrai püspök, id. Batthyány Ádám és 

rendi ellenzék vezérei, Csuzy Gáspár, Okolicsányi János, Bohus János, Bossányi Ferenc) tagjai 

jelentésükben arról adtak hírt, hogy a törvények megszerkesztése során az azt irányító Nádasdy 

Lipót kancellár ragaszkodott Győr feltétel nélküli becikkelyezéséhez.994 A rendek ekkor már 

válaszukban nem elsősorban a törvénybe iktatás ténye ellen tiltakoztak, mint eddig, hanem a 

diétai tárgyalások szokásának és szabadságának csorbítása miatt emelték fel a szavukat.995 

                                                           
990OK 700.467. Acta seu diariumc comitiorum regni 1751. 448. 
991MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. Actad iaetalia I. 20. kötet. [oldalszám nélkül] 1751. augusztus 25-i 
ülés. A sérelmi irat és az ennek intézésével kapcsolatos iratok: MNL OL N 54. Diaeta anni 1751. 2. cs., Lad T., 
Fasc. KKK., No. 73. Szombathely instanciája az országgyűléshez.  
992OK 700.467. Acta seu diarium comitiorum regni 1751. 450–451. 
993OK 700.467. Acta seu diarium comitiorum regni 1751. 451. 
994OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 141. 
995OK 700.468. Diarium generalis inclytii regni Hungariae. 553. A Zemplén megyei követek naplójából az is 
tudható, hogy a keletkezett „hatalmas zajongást” az váltotta ki, hogy Győr város követei elkzedték elfoglalni 
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Amikor a nádori ítélőmester az ülésen felolvasta a kancellár rendekhez intézett négy pontját, 

akkor állítólag többen azt kiabálták, hogy a városok követei menjenek ki a tanácskozásról.996 

Egy másik napló közlése alapján feltételezhető, hogy csak az érintett, újonnan becikkelyezendő 

városok követeire vonatkozhatott a felszólítás.997 Az újabb parázs vita közepette a késő estébe 

nyúló ülés végén a felsőtábla kiküldött prominensei (Barkóczy Ferenc egri püspök, Esterházy 

Ferenc tárnokmester, Grassalkovich Antal kamaraelnök) nyomására és rábeszélésére, a királynő 

abszolút akaratára és személyes kívánságára hivatkozva határozták el a rendek a feltétel nélküli 

becikkelyezést.998 A bizottságot vezető egri püspök az alattvalói hűségre apellálva az utolsó 

alkalomnak nevezte az ülést, hogy a körükben lévő uralkodóval tárgyalhassanak és 

kibékülhessenek. Hivatkozott Mária Terézia nádorhoz küldött levelére (Handbillet), amelyben az 

uralkodónő elkeseredését fejezte ki, amit a rendek magatartása váltott ki benne. Kérte őket a 

városi törvény feltétel nélküli becikkelyezésére, amiért cserében tiltakozásukról a nádor a győri 

püspökség, a káptalan és nemesség jogainak fenntartásáról tanúbizonyságot (testimonialis) ad 

majd ki nekik.999 Az uralkodó abszolút akaratát kinyilvánító levél nyilvánosságra hozatala 

képezte a fordulópontot a tárgyalásokban, vagyis a rendi ellenzék kapitulációját Nógrád 

vármegye követeinek jelentése szerint. A rendek csodálkozva fogadták a kancellár már előbb 

említett követelését Győr privilégiumának feltétel nélküli becikkelyezéséről, amit az éjszakába 

nyúló vitában továbbra is elleneztek a rendek. Végül csak akkor adták be a derekukat és 

menesztettek ünnepélyes küldöttséget a felsőtáblához, miután Mária Terézia a nádorhoz írott 

levelének tartalmát megismerték.1000 Egy másik napló azt hangsúlyozza az egri püspök beszédét 

kivonatolva, hogy rendek a városok ügyében a törvényhozás jogát egyedül maguknak sajátították 

ki, megsértve ezzel a királyi tekintélyt és joghatóságot, ami Őfelségét „súlyos nemtetszésbe 

döntötte”.1001 A főrendek által ecsetelt királyi levél tartalmát az egyik napló szövegezése szerint 

a rendek „lelkük legnagyobb felháborodásával”, „hallgatással és a legszomorúbb suttogással” 

                                                                                                                                                                                           

helyüket az alsótáblán A rendek erre állítólag a távollévők követeivel együtt kiparancsolták őket a teremből. A 
forrás lelőhelye: MNL BAZML SL IV.2001.m. 6. kötet. Diarium Diaetae anni 1751. pro Archivo Comitatus 
Zempleniensis. 155. 
996Valószínűleg ez a naplórészlet lehetett Marczali Henrik fent már említett közlésének forrása: OK 700.467. Acta 
seu diarium comitiorum regni 1751. 452.; MARCZALI 1898. 284. 
997Ezen napló szerint az alnádor próbálta meggyőzni a rendeket a feltétel nélküli becikkelyezésről: OK 700.468. 
Diarium generalis inclytii regni Hungariae. 554. 
998OK 700.467. Acta seu diarium comitiorum regni 1751. 452–453. és OK 700.470. Diarium diaetae anni 1751. 144.  
999MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. Acta diaetalia I. 20. kötet. [oldalszám nélkül] 1751. augusztus 25-i 
ülés. 
1000MNL NML IV.1.f. Nógrád vármegye közgyűlési iratai. Országgyűlési iratok. Relatio actorum Diaetalium. Fasc. 
E., Ao 1751. 
1001OK 700.467. Acta seu diarium comitiorum regni 1751. 453. 
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fogadták és meghajtották térdüket a királyi követelések előtt. A parázs hangulatú ülés az 

éjszakába húzódva, este 11 után ért véget.1002 

Az egykori földesúr, a káptalan és a győri nemesség képviseletében Győr vármegye követei 

nem tudtak belenyugodni a megváltoztathatatlanba, ezért a diéta befejezése után két nappal az 

ország első rendi méltósága, a nádor előtt ünnepélyesen tiltakozást nyújtottak be a meghozott 

törvénycikk ellen és nyertek erről tőle bizonyságlevelet.1003 

 

7.2 A győri példa és tanulságai 

 

Az említett négy város (Győr, Rév-Komárom, Újvidék, Zombor) társadalmi struktúráját 

tekintve is különböző volt. Zombor és Újvidék, a vármegyei közigazgatásba visszaillesztett, erős 

helyi önigazgatással bíró, de ekkor még gyér gazdasági-infrastruktúrális fejlődést felmutató, 

nagyrészt délszláv lakosságú, egykori határőr települések. Földesuruk a kincstár volt, amely 

érdekelt volta törökellenes harcokban érdemeket szerzett települések eliberációjában és 

fejlesztésében.1004 

Komárom és Győr esetében meghatározó volt a városlakó nemesség nagy száma, az, hogy a 

török korban, a 16–17. század folyamán az erődvárosok nagyszámú nemesnek adtak otthont. 

Nem elhanyagolható szempont a diétai küzdelem mérlegelésekor, hogy Győr városa a vármegye 

legnagyobb földbirtokosával, a győri káptalannal nézett szembe.1005 Ezentúl Győrben a káptalan, 

addig Komáromban az erődben szolgáló katonaság, de különösen az ottani várparancsnokok 

hátráltatták a város eliberációját a 18. század első felében.1006 A Győrben élő és adózó nemesség 

lélekszáma a 18. század első felében tovább nőtt és arányszámuk az országos átlag felett 

mozgott: Bácskai Vera adatai alapján 1737–1738-ban 102 adózó családfő (az összes 15,7%-a), 

1757–1758-ban 124 (az összes 5,7%-a) volt nemes. E mellett egyre több nemes szerzett birtokot 

a város határában és növekvő tendenciát mutat a kezükben lévő mezőgazdasági ingatlanok 

száma és mennyisége: 1737–1738-ban még csak a termőterület 7,9%-a, húsz évvel később már 

19,6%-a.1007 Hangsúlyosan esik latba az országgyűlési események megítélésekor a győri 

                                                           
1002OK 700.467. Acta seu diarium comitiorum regni 1751. 454. 
1003GyEL, Győri székeskáptalan magánlevéltára, Th. XVIII. 2819. Testimoniales super reservatae episcopi capituli 
et nobilitatis Jauriensis…. Pozsony, 1751. augusztus 29.   
1004CSIZMADIA 1941. 282–284.; IVÁNYI 1885. 104–110. 
1005Felhő Ibolya „középbirtokos” nemesnek mondja ezt a réteget: FELHŐ 1970. 31 
1006MAGYARY 1881. 3–40. és TAKÁTS 1996. 182–189. 
1007BÁCSKAI 2007. 434–435. 
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városlakó nemesség erőteljes társadalmi elkülönülése a városvezető polgári rétegtől, amely 

jelenségre a várostörténeti szakirodalom is felhívja a figyelmet.1008 

Nem volt ez mindenhol így a szabad királyi városokban. Győrrel ellentétben a békés egymás 

mellett élés példája a közeli Sopron és Pozsony. Az előbbi városban a városi-polgári elit 

asszimilálja, vonzza magába az ide telepedő nemességet, amely még polgárjogot is szerzett, sőt 

nemesi előjogai egy részéről is lemondott a kedvező gazdasági lehetőségekért cserében.1009 A 

legújabb kutatások szerint a pozsonyi evangélikus elit szerves részét képezik a városba áramló 

jogtudó nemesek, akik a városi igazgatásban és a fővárosi szerepkört betöltő Pozsony városában 

telepedtek meg a nagybirtokos arisztokrata családok szolgálatában. A polgársággal jó viszonyt 

alakítottak ki, sőt rokonsági-keresztkomasági kapcsolatokat is kötöttek.1010 Sopronnal és 

Pozsonnyal ellentétben a volt hódoltsági városok társadalmában – így Szegeden és Debrecenben 

– a mintát nem a polgárság, hanem a birtokos nemesség képezte.1011 

Mélyfúrások során kiderült, hogy Győr vármegye követei is – hivatali tisztségükön felül– 

személyesen érdekeltek voltak Győr város törekvésének, vagyis törvénybe iktatásának 

megakadályozásában. Mindketten városlakó, a városban házat, annak határában és környékén 

földterületet birtokló nemesek közül kerültek ki.1012 Helyzetük nem volt egyedi: a nemesség a 

polgárokkal vegyesen, tömegesen szerzett a városhatáron belül ingatlant, vásárolt és épített ki 

majorságokat.1013 Jól jellemzi a helyzetet, hogy – a hadikonjunktúra által ösztönözve – az 1730–

1740-es években, a káptalannal megegyezve a városlakó nemesek a város területén (főképpen 

annak külvárosaiban) számos rétet és szántót szereztek meg, kivonva magukat a város 

fennhatósága alól.1014 Biró János alispán apja, István királyi táblai ülnök volt, két házat is 

                                                           
1008JENEI 1958. 133–134. Jenei Ferenc véleménye szerint nemesség-polgárság az itteni nemesek jó része a 16–17. 
században megnemesített kereskedő-polgár volt, akik a 17. század második feléig részt vállaltak a város 
közéletében, majd a 18. századtól visszavonultak a kereskedelemtől, tőkéjüket a földbirtokba fektették és átadták a 
helyüket a zömmel német származású betelepülő polgárságnak. Sajnálatosan elméletét további, a 18. századra is 
átnyúló alapkutatások nem egészítették ki azóta sem.  
1009

 Bél Mátyás jellemzése: BÉL 2006. 198–199.  
1010

 TÓTH 2012. 267–269., 275–276. 
1011ZOLTAI 1909. 54–70.; A 18. századi szegedi tisztviselő nemesekre: REIZNER–RUSZOLY 1995. 16., 19., 26–27. A 
két várost képviselő tisztviselő nemesekről bővebben a városi követekkel kapcsolatos fejezetben ejtek szót!  
1012A két említett család házbirtoka már egy 1703-as térképen is fellelhető: BORBÍRÓ–VALLÓ 1956. A Szent János 
utcában (főtérre benyíló utca) Török András földszintes háza állt. Biró János kétemeletes háza a Szent Sebestyén 
utca és a Dunai bástya sor sarkán (Duna felé eső várfal mellett). 
1013A város déli részén a Pápa és Veszprém felé vezető országutak mentén gazdaházak, kertek, nyaralók és 
cselédházak csoportját Majorok néven emlegették (a későbbi Nádorváros elődje) ebben az időben. A Fehérvári-
kaputól délre fekvő területet Meszlényi János alispán (Török Sándor országgyűlési követ apósa) 1744-ben 
jobbágyokkal feltöltette, lecsapolta az itteni mocsarakat és majorságot hozott létre: ez képezte e városrész elődjét. 
Erre: BORBÍRÓ–VALLÓ 1956. 210–211., 217. A városban való ingatlanszerzés beleilleszkedik abba a folyamatba, 
melynek során Győr vármegye a török hódítás nyomán elnéptelenedő északkeleti (Győr környéki) részét a 
földbirtokosok nem telepítették be újra jobbágyokkal, hanem majorságokat hoztak létre itt: FILEP 2003. 31–32. 
1014GyVL IV.1001.a. Győr város iratai. Városfelszabadításra vonatkozó iratok. Győr város tanácsának a királyi 
bizottság elé terjesztett sérelmei. 2.pont. (1747 körül)  
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birtokolt a városban, annak környékén számos szőlővel rendelkezett és végrendelete 

tanúbizonysága szerint borkereskedelemmel is foglalkozott.1015 A városi nemességet külön 

számba vevő adólajstromok tanúbizonysága szerint Biróék közepes, addig Törökék jóval kisebb 

adóösszeget voltak kénytelen fizetni a városnak.1016 Biró János atyja, István a szabadságharc 

alatt a császári oldalon szerzett katonai érdemeket és kapott nemesi armálist,1017 aztán a maga 

erejével küzdötte fel magát a kőszegi kerületi, majd a Királyi Tábla ülnökségéig.1018 Tisztségét 

végeredményképpen sikeresen örökítette át fiára, Jánosra, aki az 1751.évi diéta alatt még 

vármegyei alispán, majd atyját követve 1758–1772 között a Királyi Tábla ülnöke volt.1019 A 

vármegye másik követe, Török Sándor (született 1720 körül) egy Nyitra megyéből a török 

kiűzése után Győrben és (rövid ideig a Veszprém megyei Pápán), illetve az innen nem messze 

található Szemerén megtelepedő elszegényedett régi nemesi család sarja volt, aki a dúsgazdag és 

megyében majd’ harminc évig alispáni tisztséget viselő Meszlényi János Fejér és Győr megyei 

alispán árváját, Zsófiát vette el.1020 Török Sándor apját, Andrást már 1691-ben keresztelték a 

győri székesegyházban, de családja a Veszprém megyei Pápán igazolta még magát 1699-ben. 

Később a családfőt a különböző összeírások és nemességigazolások pápai (1728, 1733), majd 

győri lakosként (1741, 1751, 1755) regisztrálták. 1762-ben hunyt el.1021 Érdekesség, hogy a két 

megyei követ politikai stratégiája eltérő volt: míg Török Sándor ellenzéki vezérként az országos 

politika egyik legtöbbet szereplő és legkedveltebb alakja, addig Biró János alispán az érdekeinek 

megfelelően időzített hallgatás és szónoklás elegyítésével nem nyerte meg az ellenzéki 

pasquillisták tetszését.1022 Ezzel az „aulikus párthoz” tartozás gyanúját kelthette fel a rendi 

                                                           
1015MNL P 980. gelsei Biró csaád levéltára. Capsa H., Fasc. 1., No. 4. Biró István végrendelete. Győr, 
1750.december 10.  
10161732-es összeírásban Biró István két az átlagnál nagyobb értékű belvárosi és egy külvárosi házzal szerepel: 
GyVL IV.A 1073. Conscriptio Dominorum Magnatorum, Nobilium, civium item domos, fundos et beneficia civilia 
in Jaurino tenentium adexigentiam clmentissima e resoutionis Caesereo Regiae anno 1732 peracta”. 4., 40., 30. Az 
1743/44. évi összeírásban már a Török család háza is megtalálható: a család ekkor költözhetett át Pápáról Győrbe: 
GyVL IV.A 1073. RepartitioDominorum, Nobilium, tam Interioris, quam Exterioris civitatis auriensis, prout, et in 
Allodiis utriusque civitatis degentium pro anno militarii 1743/44. 1–2. fol.  
1017Biro István a nemesi armálisát (fivérével, Jánossal együtt) 1706-ban kapta I. Józseftől a szabadságharc során 
Siegbert Heister tábornagy csapatai között tanúsított Habsburg-hűsége elismeréseként: MNL GYMSML GYL 
IV.1.e. 12.sz.Biro család nemesi oklevelének másolata (Győr, 1754. május 9.) 
1018 A kőszegi kerületi táblára 1724-ben nevezték ki ülnöknek. Királyi táblai tisztségét rendkívül hosszú ideig 
viselte: 1730 és 1758 között volt a Királyi Tábla királyi ülnöke. Ezekre a tisztségekre: CHERNEL 1877. 144. és 
SEBŐK 2012. 43.  
1019Az apa szándékát mutatja, hogy 84 évesen a királyi táblai ülnöki tisztségről fia javára mondott le: MNL OL P 
980. Gelsei Biró család levéltára. 1. tétel. Capsa H., Fasc. 1., No. 2. Biró István kérvénye Mária Teréziához [1757 
táján] és SEBŐK 2012. 43.   
1020HEGEDÜS, 2002. 385–386., 388.és MNL OL A 57. Librii regii. 37. kötet. 642. Bécs, 1737. 02. 27.  
1021Török András és Sándor életrajzi adataira Szombathy Ignác genealógiai közleménye nyújtja a fő forrást: 
SZOMBATHY 1890.  73–79. A család Veszprém megyében található nemességigazolási oklevelei: MNL VEML IV.1. 
e Veszprém vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Nemességi iratok. 20. doboz. Litt. T., Fasc. II., Num. 32.  
1022 Török Sándorra: SZIJÁRTÓ 2009. 93. Biró Jánosra: OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 17. fol. In Bironem Jauriensem 
Cottus Vice Comitem. A pasquillus szerint Bíró János, ha érdekében áll akkor hallgat, ha nem, akkor beszél: vagyis 
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közvéleményben, atyja királyi táblai tisztsége és saját, későbbi előrelépésére tekintve, nem ok 

nélkül. 

Személyes sérelmének adhatott hangot a rendi ellenzék az adóviták során egyik legtöbbet 

felszólaló vezérszónoka, Csuzy Gáspár Veszprém megyei követ is, aki Győrött házat birtokolt, 

amit árendába adott a győri városi tanácsnak. A ház azonban 1751 tavaszán leégett, ám a bérlő 

város nem akarta megtéríteni a Csuzy-féle házon esett kárt, ami miatt a várossal elhúzódó 

konfliktusba keveredett.1023 

A másik oldalon, a városi kiváltságok becikkelyezése mellett vitézkedők közt is találunk 

olyat, aki a saját zsebét félthette a becikkelyezés elmaradásától. Jó példa erre Jeszenák János 

esete, aki a diétán védelmébe vette az új városokat. Róla a várostörténeti irodalomból kiderült, 

hogy Rév-Komárom hat évvel korábbi kiváltságlevelének kiadásakor egy bizonyos összeget 

adott hitelbe a városnak és méltán remélhette, hogy az adósságokat egy jobb pozícióba került 

város könnyebben tudja majd visszafizetni.1024 Hasonló helyzetbe kerülhetett Batthyány Ádám 

gróf (későbbi horvát bán), aki Zombor városának a – városi kiváltságlevél megváltásáért – több 

tízezer forintot kölcsönzött, amiért cserében a város nyolc pusztáját zálogosította el neki.1025 

Győr városa ugyanekkor megpróbálta felhasználni az országgyűlést a nyolc évvel korábban 

kapott kiváltságai védelmére, sőt bővítésére. Figyelembe kell azt is venni, hogy a korszakban a 

városi kiváltságokért folytatott jogi és politikai küzdelem összefonódott a közösség gazdasági 

önállóságáért folytatott harccal, amelyet a volt földesúri jövedelmek kézhezvételéért és a város 

határának bővítéséért folytatott pereskedések fémjeleztek.1026 Miközben a pozsonyi diétán 

kiélezett hangnemben folytak a viták a város rendi nemzetbe való befogadásáról, eközben a két 

mezőváros, Győr-Sziget és Révfalu, illetve a győri polgárság küldöttei a Magyar Udvari 

Kancelláriánál igyekeztek elérni a két település Győrhöz való csatlakozását, sikertelenül.1027 

Ezek földesura, a győri püspök sérelmezte, hogy a győriek a püspöki joghatóság alatt álló Sziget 

és Révfalu lakosaitól bor- és pálinkabevitele után külön vámot is vetnek ki. Győr város tanácsa 

intézkedéseivel a két mezőváros gazdaságát annyira ellehetetlenítette, hogy az itteniek már 

otthonaikat el akarják hagyni és Győrbe akarnak költözni, ahol kedvezőbb körülmények között 

                                                                                                                                                                                           

amikor nem kell, szónokol és amikor kellene, akkor hallgat: „A szádnak puskáját, hogy tud beszéllenni. / Jó szós 
vagy dél után, dél előtt néma vagy / Nem hijába hogy te tök fejed ollyan nagy / Ahol nem kölleneollyan vagy mint 
Hadnagy / Szollsz, pörölsz, de hol köll, mint darab fa olly vagy.” 
1023GyVL IV.1056.d. 10. doboz. Győr város tanácsa. Magániratok. No. 690. Győr, 1751. szeptember 24.  
1024TAKÁTS 1996. 188.  
1025MUHI 1944. 121., 124.  A város 1763-ig nem is fizette vissza adósságait a grófnak, akinek (a perköltség és a 
kamatok beszámításával) 103 000 Ft-tal tartozott.  
1026Pécs szabad királyi városi címéért folytatott jogi küzdelem például összekapcsolódott a város környékén fekvő, a 
pécsi klérus kezén lévő szőlőtermő területek birtoklásáért folytatott pereskedéssel: RÚZSÁS 1963. 282.  
1027SEFCSIK 1943. 33–34. 
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élhetnek majd. Mindez azt mutatja, hogy a vármegye és az ország adózó képességét csökkenti 

Győr felszabadítása.1028 Zichy kérvényeinek hátteréhez tudni érdemes, hogy 1750 körül 

katasztrofális pénzügyi helyzetben volt. Az eladósodott főpap javaita Helytartótanács zár alá 

vette és ekkoriban püspöki birtokainak nem jelentéktelen részét árendába is adta.1029 

Miközben Pozsonyban a város státuszáról heves viták folytak, ez alatt Győrött már 

helytartótanácsi bizottság szállt ki a város és püspökség, illetve a káptalan közti jogviták 

kivizsgálására. Noha a kiváltságlevélben a város megkapta a vásártartási- és vámjövedelmeket 

(főleg bírságpénzek, a folyami vámok, a hajózással kapcsolatos karódíjak), ám a régi földesúr 

tiszttartója és árendátora, Benyovszky Pál továbbra is e beszedte e bevételeket. Ez számos 

alkalommal vezetett a két hatóság összetűzéséhez.1030 Zichy Ferenc győri püspök a diétára 

beadott sérelmében továbbra is magának követelte a vásári helypénzt, illetve a Duna, Rába, 

Rábca folyók híd- és révátkelőinek vámjövedelmét, amelyet szerinte a város önkényesen kezdett 

szedetni. Ezen túl a tizedek megváltásának elmaradása miatt is neheztelt a városra.1031 Még a 

diéta alatt kérelmezte a város a Magyar Kamaránál, hogy segítsen a fent említett jövedelmeket 

kezéhez juttatni, ám az ügy 1752 nyaráig húzódott, úgy tűnik, hogy sokáig eredmény nélkül.1032 

 

7.3 Összegzés 

 

A következő diétán, 1764–1765-ben – noha Horváth Mihály szerint felmerült még a 

fejenkénti, illetve testületenkénti szavazás gondolata –, de ezt a rendek ellenállása 

megakadályozta.1033 Az akkori Pest megyei utasítás és a követek levelezése rámutat arra, hogy az 

1751-es események megismétlődésétől tartva a rendek igyekeztek bebiztosítani magukat az 

előrelátható kormányzati törekvéstől, a szavazatok súlyozását és a városi szavazatok korlátozását 

szorgalmazták a diétán. Félelmük indokolatlan volt: a szavazatok ponderálása (súlyozására) 

maradt a meghatározó gyakorlat.1034 

A diéta kudarca után viszont Mária Terézia, majd II. József nem hívott össze újabb 

országgyűlést, így előtérbe kerültek az adó- és jövedelemszerzés régi-új, rendi hozzájárulást nem 
                                                           
1028MNL OL N 54. Diaeta anni 1751. 2. csomó Lad T., Fasc. KKK., No. 88. Zichy Ferenc gróf, győri püspök 
kérvénye az országgyűléshez 
1029BAKÁCS 1965. 58., OK 700.467. Acta seu diarium comitiorum regni 1751. 448.  
1030GyVL IV.1056.dd. 4. doboz. Győr város tanácsa. Magániratok. No. 354. „Defensa contra Quaerelas Libera 
regiae civitatis Jauriensis…” 
1031MNL OL N 54. Diaeta anni 1751. 2. csomó Lad T., Fasc. KKK., No. 88. Zichy Ferenc gróf, győri püspök 
kérvénye az országgyűléshez  
1032GyVL IV.1056.dd. 3. doboz. Győr város tanácsa. Magániratok. No. 132. 1751. augusztus 19.   
1033CSIZMADIA 1983. 42.  
1034KISS–NAGY–KAPITÁNY 2015. 63., 69. 



  

187 
 

igénylő módjai. Így került sor az újabb szabad királyi kiváltságlevelek kiadására. Az 1790–1791. 

évi diétán aztán Károlyváros, Pozsega, Szabadka és Temesvár becikkelyezésére került sor (1791. 

évi 30. tc.). A rendek félelme továbbra is megvolt attól, hogy városi követek számának 

növelésével a kormányzat majorizálni tudja az ellenzéket, ezért született javaslat a rendek 

részéről ennek korlátozására. Így például az országgyűlés előzetes engedélyéhez akarták kötni az 

városi privilégiumok kiadását. Am a reális veszélya városi követek politikai fölénybe 

kerüléséhez – a vármegyei követekre előnyös diétai szavazási rend megszilárdulása miatt – 

ekkor már nem volt meg.1035 A városi szavazatok kérdése – 1751-hez képest a diéta napirendjén 

– marginalizálódott, ekkor már nem jelentett olyan precedensértékű problémát, mint az diéta és a 

rendi alkotmányosság sérelmét is szimbolizáló negyven évvel korábbi diétán. Megoldási 

javaslatok azért továbbra is születtek. Az 1791. évi 67. tc. által kiküldött közpolitikai bizottság 

javaslata szerint az 1790-ig szabad királyi városi rangot bíró települések megtartanák eddigi 

ülőhelyüket és szavazati jogukat a diétán, ám a később becikkelyezett és a jövőben 

becikkelyezendő városokat hozzákapcsolnák egy-egy szomszédos szabad királyi városhoz és 

ezek közösen élhetnének követküldési jogukkal. (A tervezetből egyébként a megváltozott bel- és 

külpolitikai körülmények miatt nem lett törvény.)1036 A reformkorig tartó folyamat csírái – a 

városi követek lassú kiszorítása a határozathozatalból és a tanácskozásokból – itt a 18. század 

diétáin gyökereznek. A reformkor nemzedékéé lesz aztán a feladat, hogy a diéta és a városok 

belszerkezeti reformjának összekapcsolásával megnyerje a polgárságot a liberális reformoknak. 

Végeredményben leszögezhetjük, hogy a szabad királyi városok becikkelyezésének ügye a 

diéta egyik legfontosabb politikai csomópontját képezte. Az 1751. évi szabad királyi városi 

privilégiumok adományozásának és becikkelyezésének elsősorban a szorongató pénzhiány volt 

az oka, politikai haszna kevesebb volt. A diétai voksolások során a fejenkénti szavazást a század 

közepére egyre inkább felváltotta a közfelkiáltással vagy véleménynyilvánítással való szavazást, 

amely vármegyei követeknek kedvezett. A városok – mint Győr példája is mutatta – a diéták 

alatt igyekeztek korábban nyert privilégiumaik érvényesítése, sőt bővítése érdekében bármit 

megtenni, ahogy ezt a két püspöki mezőváros, vagy a vám- és az országos vásári jövedelmek 

ügye is igazolja. A győri káptalan az aktív kormánypárti cselekvéssel (főként az adóviták során) 

törekedett az udvar bizalmának megnyerésére, ám jogvédő törekvésével végül egyedül maradt a 

becikkelyezés kérdésében, de a győri magisztrátus további követeléseit egyelőre sikerrel hárította 

el. Ebben a vitában – a korábbi szakirodalmi véleménytől eltérően – hangot adtak 

véleményüknek a régi szabad királyi városok is. A nagy lélekszámú, és egyre gazdagodó, az 

                                                           
1035SZIJÁRTÓ 2005. 315–316. 
1036CSIZMADIA 1983. 43–44.  
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árutermelésbe is bekapcsolódó városlakó birtokos nemesség – mind Győrben, mind 

Komáromban – nem akart és nem tudott integrálódni a városvezetésbeés városi életbe, mint az 

ország különböző részein, hanem kiváltságai érvényesítéséért országos szinten küzdött a városi 

magisztrátusok ellenében. A kormányzat a szabad királyi városok törvénybe iktatásával 

kiváltotta a vármegyei követek által dominált ellenzék gyanúját és egységbe tömörítette őket a 

rendi kiváltságok védelme érdekében. A városi ingatlanai után megadóztatott városlakó 

nemesség ügye precedensértékűvé is vált a diétai viták folyamán a köznemesség számára. A vita 

rámutatott arra is, hogy a frissen kiharcolt 1741. évi 8. törvénycikk alapján kikristályosodó elv – 

miszerint az adóterheket a nemességnek soha nem a telkei után kell fizetnie – a városokban nem 

érvényesíthető és a kormányzat, illetve a városok által újra és újra felhasználható lehet az 

országgyűlésen a nemességgel és annak kiváltságaival szemben.1037 Az augusztus végi ülések 

során megkérdőjeleződött az uralkodó és a rendek közötti megosztott szuverenitás gyakorlata és 

a tractatus diaetalis működésének anomáliai előtérbe helyezték az uralkodó részéről az 

abszolutisztikus megoldási módokat, a rendek részéről pedig a diétait törvényhozó hatalom 

kisajátításának szándékát. Ezek a jelentkező politikai törekvések azonban csak 1764–1765. évi 

diétára élezték ki igazán az ellentéteket.1038 

 

8. Indigenák az 1751. évi országgyűlésen 

 

8.1 A honfiúsítási gyakorlat a 18. században. Az indigenák száma és aránya az 1751. évi 

országgyűlésen 

  

A magyar történetírásban alapkutatásokkal kellően alá nem támasztott és elterjedt felfogás 

szerint az uralkodó külföldiek honfiúsításával a magyar rendiség vezetője, a régi magyar 

főnemesség politikai súlyát kívánta csökkenteni és az országgyűlésen keresztül próbálta meg 

politikai akaratát érvényesíteni.1039 Volt szerző, aki szerint a korabeli magyar főnemesség 

nemcsak felhígult, hanem el is nemzetietlenedett a honfiúsítások következményeképpen, 

hangsúlyozva e mögött a jelenség mögött az uralkodó dinasztia politikai szándékát: „egyáltalán 

                                                           
1037A 18–19. század fordulójának vitáiban újra és újra ismétlődő kérdéskörre: POÓR 2003. 112–118. 
1038Ennek a küzdelemnek a kibontakozásáról – részben, mint a politikai eszmetörténetet is érintő folyamatról – 
Kollár Ádám könyve és az arra válaszként adott Vexatio dat intellectum című röpirat, illetve ezek diétai fogadtatása 
ad számot: CONCHA 2005. 171–180.  
1039BALLABÁS 2012. 7.  
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nem volt mellékes az udvar számára, hogy kik ültek a magyar országgyűlés felsőtábláján”.1040 A 

„tízkötetes” Magyarország története a jelenség mélyebb okaként hangsúlyozza, hogy az 

uralkodóház (főként 1711 után) az osztrák–cseh katonai-hivatali arisztokráciának, illetve hadi 

szállítóinak a magyarországi törökellenes háborúban szerzett érdemei vagy anyagi erőfeszítései 

ellentételezésére előszeretettel adományozott magyarországi birtokokat.1041 Ezt a folyamatot egy 

honfiúsítási hullám kísérte, amely 1687. és 1708–1715. évi országgyűlésen érte el a 

csúcspontját.1042 Ahogyan ezt Kaposi Zoltán a Dél-Dunántúl vonatkozásában megállapította, az 

indigena családok jelentős része – mivel nem élt Magyarországon – később, az 1720–1730-as 

években eladta magyarországi birtokait magyar főnemesi és feltörekvő köznemesi családoknak, 

és hamar eltűnt a magyarországi közéletből.1043 Újabban Szijártó István kutatásai mutattak rá 

arra a 18. század egészére jellemző tendenciára, hogy az indigena eredetű családok nem igazán 

vettek részt a magyar közéletben, jelentős részük távol maradt a diétai ülésekről, és legfeljebb 

alsótáblai követeik útján gyakorolták politikai jogaikat. A távollévő főrendek követei pedig 

leggyakrabban a pars saniorrá váló megyei követek irányadását, vagyis az ellenzéki álláspontot 

követték.1044 A legújabb osztrák szakmunka a politikai helyett társadalomtörténeti szempontból 

vizsgálta a Habsburg Monarchia legbefolyásosabb, „összausztriainak” nevezett főnemesi 

famíliáinak körét. Megállapításaik szerint ezek a családok a Habsburg Monarchia több 

tartományban rendelkeztek inkolátussal, amely lehetővé tette számukra a birtokszerzést is.1045 

Idővel rá kellett jönnöm, hogy az indigenák magyar diétai jelenlétének kérdése a korabeli 

országgyűlési közélet egyik jelentős vitatémája lehetett, ezért a kérdéskör további vizsgálata 

mindenképpen indokolt. Írásomban a honfiúsított főnemesi családokat – a hagyományos 

megközelítéstől eltérően – nem elsősorban az uralkodó politikai törekvéseinek eszközeiként és 

végrehajtóiként, hanem önálló történelmi cselekvőkként, legitim társadalmi igények 

hordozóiként próbálom majd bemutatni.  

A szakirodalom és a források olvasása közben felmerült a kérdés, hogy milyen 

szempontokat vett figyelembe a diéta a honfiúsításkor, az indigenák (illetve az őket képviselő 

távollévő követek) milyen szerepet játszottak a diéta vitákban, és miért tekintett rájuk 

                                                           
1040Poór é. n. 455–456.; POÓR 1992. 102–103.  
1041VÖRÖS 1989. 681–682. „[A] birtokadománnyal egy időben nyert indigenátus, az országgyűlésen való megjelenés 
és szavazás érintetlen maradt, fenyegető lehetőséget biztosítva az udvarnak a hazai arisztokrácia politikájának 
törvényes eszközökkel való paralizálására vagy legalább politikai súlyának csökkentésére”. 
1042BALLABÁS 2012. 15–16.  
1043KAPOSI 2001. 240–242., MARCZALI 1898. 92–97.  
1044SZIJÁRTÓ 2005. 186–187.  
1045 SCHEUTZ 2015. 150. 
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ellenszenvvel a köznemesi közvélemény.1046 További problémákat vetett fel a csoport minőségi 

és mennyiségi meghatározása: nevezetesen, hogy kiket tekintett a nemesi közvélemény 

indigenáknak, hányan lehettek jelen a diétán indigena családok sarjai. Nem lehetett megkerülni 

annak a kérdésnek a megválaszolását sem, hogy az érintettek személyesen vagy képviselőik 

útján vettek-e részt a döntéshozatal folyamatában, illetve az országgyűlés alsó- és felsőtáblájának 

mekkora része tartozott e csoporthoz.  

Az indigenák vizsgálatakor alapvető forrást jelentett az országgyűlés indigenákat vizsgáló 

küldöttségének jelentése, amely tartalmazza az indigenátusuk törvénybe iktatástért, illetve 

elismeréséért folyamodók kérvényeinek kivonatait és az azok elbírálásával kapcsolatos bizottsági 

véleményeket.1047 A jelentés jegyzőkönyvszerű formában néhány országgyűlési naplóba 

bemásolva is megőrződött, ám ez és a beérkezett kérvények eredeti és teljes szövegű példányai a 

Regnicolaris Levéltárban kerültek elhelyezésre, rajtuk a fent említett deputáció véleményeivel. 

Ez annál inkább figyelemreméltó, mert – noha az 1708–1715. és 1722–1723. évi diétán is 

kiküldtek hasonló deputációkat –, de ilyen részletességű és hasonló szempontrendszerű jelentés – 

tudomásom szerint – egy másik országgyűlés esetén sem készült.1048 Ez alapján a kérvényírók 

motivációja, érvrendszerük változatossága, illetve a bírálók szempontrendszere 

tanulmányozható. A kérvényírók az országgyűléshez címzett kérelmükben maguk és őseik a 

rendi nemzet érdekében végzett szolgálatait, illetve érdemeiket hangsúlyozták ki, ezért ezek 

érvrendszere és hangvétele némileg elüt az uralkodóhoz írott kérvényekétől.1049 További forrást 

jelenthetnek az indigenák csoportjának kutatásánál a Magyar Törvénytár köteteiben található, 

indigenátusról szóló törvénycikkek, ezeken túl az egykori Diaeta kutatócsoport honlapján 

található adatbázis, illetve a Királyi Könyvek bejegyzései jelentettek hasznos segítséget a 

munkában.1050 Végül Zemplén vármegye követeinek naplója – sok más naplóval ellentétben – 

közli az indigena főurak listáját (illetve azok alsótáblai távollévő követeiét), amely jelentősen 

megkönnyítette a munkámat a kategorizálásban, nevezetesen annak meghatározásában, hogy ki 

tartozott az országgyűlésen az indigenák közé.1051 

                                                           
1046Alapvető szempontokat szolgáltat Trócsányi Zsolt monográfiája, amelynek egy fejezetében a 17. századi erdélyi 
országgyűlések honfiúsítási eseteit vizsgálta a szerző: TRÓCSÁNYI 2005. 53–54. 
1047Vizsgálatom során a következő napló szövegváltozatát használtam: OK 400.462. Az említett iratok: MNL OL N 
73. 1. cs. Iratok. Lad. X. Fasc. C. No. 1. Investigatio Indigenarum. 
1048MNL OL N 73. 1. cs. 
1049A korabeli uralkodóhoz írott hivatalnoki kérvényekre, amelyek összehasonlítási alapul szolgálnak: KHAVANOVA 
2008. 1249–1266.; KHAVANOVA 2014. 1209–1228.  
1050A 18. századi országgyűlések történetével foglalkozó Diéta munkacsoport honlapja: 
http://szijarto.web.elte.hu/segitseg.htm (2016. február 7-i letöltés). 
1051MNL BAZML SL IV. 2001. m. 6. kötet. Diarium Diaetae anni 1751. pro Archivo Comitatus Zempleniensis. A 
kategorizálásból – így tanulmányomból is – a külföldi származású egyházi méltóságok kimaradtak.  
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Az 1550. évi 77. törvénycikk értelmében a király és a diéta közös határozatából 

adományozhatott indigenátust, ám ha nem volt éppen országgyűlés, akkor a király maga élhetett 

e felségjoggal – meghallgatva magyar tanácsosai szavát is –, azzal a kikötéssel, hogy a 

honosítottnak utólag folyamodnia kellett az országgyűléshez nemessége becikkelyezéséért.1052 

Az eljárás a már meglévő külföldi nemesi cím hazai honosítását célozta volna, a valóságban a 

külföldi cím és a hazai, honosított cím nem volt egyenértékű. 

A törvénybe iktatást megelőzte egy uralkodó által adományozott (a Kancellária) által kiadott 

diploma (oklevél) bemutatása. Az indigenátus azonban formailag csak akkor lépett érvénybe, 

amikor a honfiúsítandó letette az országgyűlésen a nádor előtt a honfiúi esküt, illetve lefizette a 

Magyar Udvari Kancelláriának az indigenátusi taxát.1053 

Ezek után azért megkísérlem feltenni a kérdést, hogy mely családok voltak vagy lehettek 

potenciálisan indigenák az 1751. évi diétára meghívottak, illetve a megjelentek között.1054 A 

naplóban, a megjelentek listáján a felsőtáblán az ott szereplő 101 mágnás között 14 indigena 

származású családtagot találtam (13,86%.)1055 Ez nem jelenti azonban azt, hogy az említett 

indigenák a diétai tárgyalásokon végig részt vettek volna, mivel ugyanazok a személyek – ezt a 

távollévők követei névsora bizonyítja – az alsótáblára is küldtek maguk helyett követet.1056 Az 

udvari méltóságviselők követhették az uralkodónő és családja mozgását: távollétükben 

Pozsonyban követük vett részt az alsótáblai üléseken.1057 Összességében úgy tűnik, hogy az 

                                                           
1052KISTELEKI 2003. 14–15.  
10531687: 26. tc., 1741: 41. tc. 
1054Összesítésem a következő országgyűlési napló megjelentjeinek listája alapján készült: MNL BAZML SL IV. 
2001.m. 6. kötet. Diarium Diaetae anni 1751. pro Archivo Comitatus Zempleniensis. Ez tartalmazza a megjelent 
főrendek, illetve a távollévő indigena főrendek követeit, de nem kerültek bele – a fent említett oknál fogva – az 
egyes külhoni származású főpapok és egyházi testületek (káptalanok, konventek, apátságok) tagjai. 
Kontrollforrásként használtam még más országgyűlési naplók listáit is: OK 700.462 203–206.; 700. 468 6–9., 16–
27. Az alábbi számszerű összesítésbe – a rendi jogértelmezést követve – azoknak az indigena (honfiúsított) főrangú 
családoknak a férfisarjai, illetve távollétükben az 1751-es diétán az őket képviselő alsótáblai követeik kerültek be, 
akiknek (illetve családjuk) honosságát A 16. század közepe óta valamelyik országgyűlés törvénycikkben elismerte. 
E mellett az egyes indigena főurak özvegyeinek követküldését is bevettem a vizsgálatomba. Az egyháziak esetén 
alig-alig találni honosításra utaló törvénycikket: itt legtöbbször csak a Királyi Könyvekbe vezették be az illetőt, de a 
becikkelyezésre – a kisebb javadalmasok esetén talán főként anyagi okokból – nem került sor. (A külföldi 
származású, egyházi méltóságot is betöltő indigenák szerepével itt nem foglalkozom.)  
1055Megjelentek a felsőtáblán: Gvadányi Ádám gróf, Starhemberg Emánuel gróf, Weissendorff Ferdinánd gróf, 
Kollonich László gróf, Mercy Károly gróf, Petting Adolf gróf, egy bizonyos Buttler gróf, Sytrom [helyesen Styrum-
Lymburg] Károly gróf, Sermogl Péter báró, Neffczer Jakab báró, Pfeffershoffen József báró, Weiss János és Péter 
báró, Schönborn Jenő herceg.   
1056MNL BAZML SL IV.2001.m. 6. kötet. Diarium Diaetae anni 1751. pro Archivo Comitatus Zempleniensis. 
1057 ÖStA HHStA SB Khevenhüller/ Riegersburg. Kt. 47. Chronologische Reihe (1748–1751) 8. tétel. Berichte über 
den Landtag. Jó példa erre (a később kiadott naplójáról híressé vált) Johann Joseph von Khevenshüller gróf 
főkamarás és távollévő követének, Franz Herleinnek a levelezése. Herlein levelei azokból az időszakokból 
datálódtak, amikor Mária Terézia és a feladatköre miatt vele tartó gróf távol volt Pozsonytól. Így az sem lehet 
véletlen, hogy abból az időszakból nem ismerünk hasonló jelentést, amikor a királynő-császárné a koronázó-
városban tartózkodott, hiszen itt Khevenhüller gróf (családja 1633-tól magyar indigenátussal is rendelkezett) 
személyesen figyelemmel kísérhette a tárgyalásokat. Itt szeretném kifejezni köszönetemet Dr. Bartolomäus 
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indigenák magyar rendi politika iránti érdeklődése a század elejéhez hasonlóan 1751-ben is 

csekély maradt: az 1722–1723. évi diétán is csak nyolc fő jelent meg közülük személyesen.1058 

Az alsótábla 289 résztvevője közül 62 indigena származású (világi) személy küldött maga 

helyett követet (akik 51 családból származtak): vagyis az alsótábla résztvevőinek kb. egyötöde 

képviselt indigenákat is (21,45%).1059 Ezt figyelembe véve megállapítható, hogy az indigenák 

képviseletét ellátó követek száma a pars saniornak tekintett vármegyei követek számának felét 

sem érte el, de megközelítette azt: a 43 vármegye által küldött 86 követtel szemben az indigena 

főurak és arisztokrata özvegyasszonyok összesen küldtek 41 személyt.1060 Ezen számadatok után 

talán érthetővé válik a vármegyei követek azon félelme, hogy az indigenátusok 

adományozásával az országgyűlésen (ti. annak alsótábláján) kisebbségbe kerülnek e réteg 

képviselőivel szemben.1061 

Az országgyűlés indigenákat vizsgáló bizottságát június 25-én választották meg, mely aztán 

Illésházy József gróf elnöklete alatt július 24–26. között ülésezett.1062 Formailag az 1741. évi 

diéta indigenákat vizsgáló bizottságának félbeszakadt munkáját folytatta, ám az azóta beérkezett 

újabb kérvényeket is napirendjére vette.1063 

A nagy tömegű honfiúsításokat törvénybe iktató országgyűlések (1687: 103, 1712–1715: 89 

fő) korszaka után a következő országgyűlések (az 1722–1723., 1728–1729., 1741., 1751. évi 

diéták) már jóval kevesebb új családot honfiúsítottak.1064 1751-ben már csak 14 fő indigenátusa 

került becikkelyezésre, akik nyolc kérelmező családhoz tartoztak.1065 Ugyanekkor a bizottság az 

elé beterjesztett 33 kérvény közül mindössze 16-ot támogatott.1066 Mindent összevetve tehát az 

országgyűléshez folyamodó családok majd háromnegyede nem kapott valamilyen okból 

országgyűlési elismerést. További kutatások tárgya lehet e számok összevetése más diéták 

adataival. Annyi Ballabás Dániel adataira támaszkodva előzetesen is látható, hogy az 1741. évi 

diéta kissé sikeresebbnek tűnik az indigena családok szempontjából: ekkor hét családot 

cikkelyeztek be (17 fő), 17 famíliát igazoltak, 15-öt nem (17 fő), vagyis a benyújtott kérvények 

több, mint 40%-át egyáltalán nem vagy kedvezőtlenül bírálták el. 1751-ben tehát a lassú 

                                                                                                                                                                                           

Khevenhüller-Metschnek, hogy a családi levéltárban való kutatásaimhoz hozzájárult, illetve Oross András levéltári 
delegátusnak, aki erre az értékes forrásra felhívta a figyelmemet.  
1058SZIJÁRTÓ 2005. 187.  
1059A távollévők követeinek csoportjára: VÁMOS 2012. 51–75.; VÁMOS 2014. 273–282. 
1060MNL BAZML SL IV.2001.m. 6. kötet: Diarium Diaetae anni 1751. pro Archivo Comitatus Zempleniensis. 
1061Lásd ezekre a „félelmekre” később az 1764–1765. évi diéta kapcsán az indigenákkal kapcsolatos fejezet végén 
térek ki részletesen. 
1062OK 700.462. Acta diaetae. 203–206.  
1063OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae. 93. 1751. július 3-án olvasta föl felsőbüki Nagy Pál ítélőmester 
az előző diéta által még nem igazolt indigenák névsorát az országgyűlés nyilvánossága előtt.   
1064Lásd Ballabás Dániel statisztikáját az országgyűlésen elfogadott indigenátusokról: BALLABÁS 2012. 15–16.  
1065 1751: 40., 41. tc.  
1066MNL OL N 73. 1. cs. Iratok. Lad. X Fasc. C. No. 1. Investigatio Indigenarum.12. f.  
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növekedés tendenciáját tapasztalhatjuk a becikkelyezések számát tekintve az 1741. évi mélypont 

után. Ebben egyfelől talán szerepet játszik az 1751. évi diétán tapasztalható tudatos uralkodói 

politikán túl a Magyarországon hosszú távon is megtelepedni kívánó családok társadalmi igénye 

az országgyűlési elismerésre. Másfelől az elutasítottak nagy aránya is jelzi azt, hogy a rendek a 

diétán e téren is féltékenyen őrködtek – a Habsburg Monarchiában párját ritkítóan erős – rendi 

kiváltságukon és igyekeztek egyre szigorúbb kritériumokat állítani a pályázók elé.1067 

 

8.2 Az indigenák kérvéneinek motivációi 

 

A fent említett bizottság jelentése és a kérvények alapján feltárulnak az utókor előtt a 

folyamodók motivációi is.1068 Az alábbiakban a kérvényekből néhány tipikus érvelésmódot 

emelek ki! A folyamodók döntő többsége katonatisztek leszármazottja, akik a Habsburg-

dinasztia magyarországi törökellenes háborúiban részt vett ősök érdemeit sorolták föl érvként 

honfiúsításuk érdekében. A magyar nemesség önképéhez szervesen hozzátartozott a 

„kegyességgel társított vitézség” és a „pietás szolgálatába állított fortitudo” gondolata, amely a 

kereszténység védelmére mozgósította a hadi erényeket.1069 A kérvényekben megfigyelhető 

érvelésmód a magyar rendek tetszésének megnyerésére szolgált, az ő ízlésükhöz próbált 

igazodni, amikor egyfelől a haza védelmét, másfelől az uralkodóházhoz való hűséget emelte ki. 

A Gvadányi család kérvénye az 1687-ben magyar honosságot szerző apa, Alexander Quadagny 

személyét emeli ki, aki a Thököly-felkelés idején Szendrő főkapitányaként hű maradt a 

Habsburg-dinasztiához, és Bécs ostromakor is kitűnt szolgálataival.1070 Sőt, Sobieski János 

lengyel királytól 1686-ban lengyel grófi címet és címert is kapott (benne az ezüstszínű lengyel 

sassal) azért, mert Bécs 1683. évi felszabadítása után Szendrőn megvendégelte a királyt és 

                                                           
1067A korábban erős rendi–állami hagyományokkal rendelkező Csehországban például a tartománygyűlés már a 
fehérhegyi csatát követően, az 1627. évi új tartományi rendtartás értelmében elvesztette a külföldi számára adható 
honfiúság (itt: incolatus) adományozásának jogkörét, amely ezután teljesen az uralkodó jogkörébe került át: 
MISCHLER-ULBRICH 1896. 139.  
1068MNL OL N 73. 1. cs. Iratok. Lad. X. Fasc. C. No. 1. Investigatio Indigenarum. A bizottság tagjai: Zichy Ferenc 
gróf, győri püspök, Nádasdy Boldizsár gróf, Balassa Ferenc gróf. Az alsótábláról a Királyi Tábla tagjai: Kvassay 
László alországbíró, Nagy Pál ítélőmester, Raffay József horvát követ, Esterházy Károly gróf rátóti prépost. Az 
ország négy kerületéből egy-egy vármegyei követ (Mérey Zsigmond trencséni, Sallér István vasi, Dessőwffy 
Sámuel sárosi, Lábody Ádám csongrádi követ). A távollévők véleményét Almássy Pál, a városokét Kárász Miklós, 
Szeged város követe képviselte.  
1069BITSKEY 1999. 131–132. 
1070MNL OL N 73. 1. cs. Iratok. Lad. X. Fasc. C. No. 2. Gvadányi Ádám gróf kérvénye az országgyűléshez. A 
honfiúsítást nyertek között van Gvadányi József (1725–1801), a magyar felvilágosodás későbbi neves író-költője, 
aki folytatta elődei mesterségét, és a császári-királyi hadseregben tábornoki rangfokozatot nyert el: ZACHAR 2004. 
285.  
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kíséretét hazatérőben Lengyelországba.1071 A török–osztrák háborúban 1739-ben Goroczkánál 

(Krocka) halálos sebet kapott Johann Anton Berchtold gróf katonai érdemeire hivatkozott 

özvegye gyermekei honfiúsítását kérő levelében.1072 Joseph Petrasch báró apja, Maximillian 

1716-ban szerzett honosságának diéta általi elismertetését kívánta, amelyhez csatolta apja 

honosítási kérelmét.1073 Ebben a katonai életpályájába kaphatunk részletes betekintést. A 

sziléziai származású Maximillian Petrasch (1686–1724) 1695-ben kezdte katonai szolgálatát, 

harcolt a lugosi csatában, és török fogságba esett, ahonnan 1703-ban szabadult. Ezután a 

császári-királyi hadseregben szolgált a kuruc felkelők elleni harcban (pl. a nagyszombati 

csatában, Keszthely elfoglalásában, Béri Balogh Ádám elfogásában). Pályája csúcsán a szlavónai 

Bród városának alkommendánsa lett, majd Eszék várának katonai főparancsnokává, majd 

tábornokká léptették elő (1723).1074 Némiképp kivételt képez, de végül is ehhez a csoporthoz 

tartozik az Odescalci család kérvénye is, akik XI. Ince pápa oldalági rokonságaként 

hivatkozhattak a törökellenes háborúban a Habsburg Birodalom (és benne Magyarország) 

számára nyújtott pénzügyi és politikai segítségére. Külön kiemelték a pápa Bécs 1683. évi 

felmentéséhez nyújtott nagy jelentőségű anyagi támogatását.1075 Joseph Heinrich von Daun 

(1678–1751) tábornok, Buda várának egykori parancsnoka és Leopold Joseph Daun gróf (1705–

1766) táborszernagy, a Habsburg Monarchia neves hadvezére (később a Haditanács elnöke) 

rokonuk, az 1687. évi 28. törvénycikkben honfiúsított Daun Vilmos Antal indigenátusának 

megújítását kérték saját maguk és utódaik számára. Daun Vilmos Antal a törökellenes 

felszabadító háborúkban (különösen a zentai csatában) tűnt ki, és ezért kapott magyar 

honpolgárságot. A megújítást ügyrendi okokból az országgyűlés csak az 1764–1765. évi diétán 

szavazta meg.1076 

Ki kell térnem azokra is, akiknek a kérelmét elutasította az országgyűlés, illetve annak 

kiküldött bizottsága. A bizottság azok kérvényeit utasította el – alkalmazkodva magyar rendek 

közjogi szemléletéhez –, akik haditetteiket nem Magyarországon vagy a magyar korona 

érdekében hajtották végre, hanem „csak” a Habsburg-ház szolgálatában vettek részt valamely 

örökösödési-dinasztikus háborúban. Erre jó példa Philipp Jacob Bender német birodalmi lovag, 

                                                           
1071MNL OL N 73. 1. cs. Iratok. Lad. X. Fasc. C. No. 2. Gvadányi Ádám gróf kérvénye és KOVÁCS 1884. 5. 
1072MNL OL N 73. 1. cs. Lad X. Fasc. C. No. 15.  
1073Ugyanebből a sziléziai katonacsaládból származhatott az 1723. évi 127. törvénycikkben említett, ekkor 
honosságot nyert Petrasch Ernő báró ezredes (1680–1744), akit eddig a családfán nem sikerült elhelyeznem. 
Személyére: ZACHAR 2004. 292. 
1074MNL OL N 73. 1. cs. Lad X. Fasc. C. No. 11. (70–71. ff.) Joseph Petrasch báró kérvényéhez mellékelt másolat. 
Előléptetéséről: ZACHAR 2004. 292.  
1075MNL OL N 73. 1. cs. Iratok. Lad. X. Fasc. C. No. 1. Investigatio Indigenarum, különösen 8. pont.  
1076MNL OL N 73. 1. cs. Iratok. Lad. X. Fasc. C. No. 27. Heinrich és Leopold Daun grófok kérvénye. Lásd az 1765. 
évi 44. törvénycikket. 
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császári-királyi kamarás, aki katonaként harcolt az „ausztriai házért” és „az ország javáért” az 

osztrák örökösödési háborúban, de a deputatio ebben nem látott elegendő okot honfiúsága 

becikkelyezésére.1077 

Az elutasítottak második csoportját alkotják azok, akik az indigenátusi diploma kiadását 

követő országgyűlésig nem tették le sem a szükséges taxát, sem az előírt esküt, így a 

becikkelyezésükre ekkor nem került sor. Az elévülést követően a diéta legtöbbször megtagadta a 

honfiúsítást. A német birodalmi lovagi családból származó Karl Joseph Wettstein nyugalmazott 

kapitány apja, Franz Leopold Wettstein, haditanácsi titkár (majd tanácsos) 1704-ben I. Lipóttól 

szerzett indigenátusi diplomáját kívánta (a taxa elengedése mellett) törvénybe iktattatni. 

Kérvényét 1751-ben a diéta elutasította. Megállapítható, hogy az elbírálásnál nem vettek 

figyelembe – mai szóval élve – szociális szempontokat. A kérelmezőről kiderült, hogy 1734 óta 

– a lengyel örökösödési háború itáliai hadszínterén elszenvedett sérülése következtében – 

megnyomorodott és megvakult, és 1735 óta a Sopron megyei Höfflányban élt. Maga 1715-től 

szolgált a Habsburg Birodalom hadseregében: az 1716–1718. évi török háború magyarországi és 

balkáni csataterein vitézkedett. 1734-ben Orsováról vezényelték át Palermóba, ahol súlyos 

sebesüléséig a város katonai parancsnokaként működött. Nem segítette kérése kedvező elbírását 

még rokoni kapcsolatainak említése sem. (Édesanyja 1720 és 1740 között komornaként szolgált 

a bécsi császári udvarban, nagybátyja a szarvkői uradalom prefektusa volt, és fia Sopron 

városában élt, magyar nemeslányt vett feleségül, és „az ország valóságos nemes fiaként” vállalt 

részt a legutóbbi nemesi felkelések költségeiben.)1078  

A cseh származású Anton Kasimir Hartig gróf (a Birodalmi Udvari Tanács volt tanácsosa, 

alelnöke, 1751-ben éppen az Oberste Justizstelle ülnöke) atyja, Johann Essaias Hartig cseh 

kancelláriai titkár és tanácsos 1700-ban kiadott, de azóta törvénybe nem iktattatott indigenátusi 

diplomáját kívánta becikkelyeztetni. A főúr mentségéül hozta föl, hogy apja, a 

megadományozott főúr 1715-ben kérte a becikkelyezést, de időközben elhunyt. Saját magát 

illetően megjegyezte, hogy többször kapott külföldi uralkodói udvarokba követi megbízást, ahol 

Magyarország érdekében (is) eljárt. A bizottság arra hivatkozva utasította el kérvényét, hogy a 

törvénynek nem tett eleget azzal, hogy 1700 óta sem apja, sem saját maga sem tette le a 

szükséges esküt. E mellett talán az sem lehetett elhanyagolható szempont, hogy az illető 

semmilyen komoly érdemet vagy indokot nem tudott felhozni kérelme támogatása mellett.1079 

                                                           
1077MNL OL N 73. 1. cs. Iratok. Lad. X. Fasc. C. No. 1. Investigatio Indigenarum. 
1078MNL OL N 73. 1.cs. Lad X. Fasc. C. No. 7. (32–42. ff.) Karl Joseph Wettstein nyugalmazott kapitány kérvénye.  
1079OK 700.462. Acta diaetae. 212.  
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Sajátos színfoltot képviseltek a kérelmezők között azok, akik a tevékenységükből az 

országra háramló anyagi vagy kulturális hasznot hangsúlyozták. A megemlített személyek –

szinte mind hivatalnokok és katonatisztek, akik saját maguk vagy felmenőik hivatali 

munkásságának gyümölcsét – iskolaalapításokat, a kereskedelem és az ipar fejlesztését, telepítői 

tevékenységüket emelték ki folyamodványukban. A merkantilista állami gazdaságpolitika 

tevékeny kiszolgálására és a közjó érdekében való tevékenykedésre való apellálás, mint újfajta 

hivatástudat jelenik meg e tisztviselői kérvényekben.1080 Franz Josef von Windischgrätz gróf – 

noha családja 1655-ben már kapott magyar honosságot – 1736-ban nyert indigenátusi 

diplomájának törvénybe iktatását kérte, hivatkozott anyai ági ősének, Löwenburg János 

Jakabnak a hazai oktatásügy felvirágoztatásában szerzett érdemeire. A néhai Löwenburg báró – 

maga is honfiúsított család sarja – az Udvari Kamara tanácsosa, Békés vármegye főispánja volt, 

és 1717-ben Rózsahegyen (Lipót vármegye) alapítványt tett egy piarista gimnázium és kollégium 

megalapítására, ráhagyva az intézményre sztrecsényi váruradalmát (Trencsén megye).1081 E 

mellett Bécsben egy nemesi konvent számára 70 000 forintos alapítványt tett.1082 

A francia eredetű, de német birodalmi nemességgel is bíró Johann Anton Deschan (1686–

1760) kamarai hivatalnok 1744-ben nyert magyar indigenátusának törvénybe iktatását kérte a 

diétától. Önéletrajzi jellegű kérvényében elmondja, hogy 46 éve szolgálja az „ausztriai házat”, 

1711 óta működik Magyarországon, ahol először Sopron megyében a Rábaközben volt 

járványügyi biztos. Az 1716–1718. évi török háború után a visszafoglalt Temesközben lett az 

Udvari Kamara alkalmazásában álló hivatalnok, mint a só-, és harmincadjövedelmeket, illetve a 

kamarai birtokok jövedelmét kezelő perceptor. 1726-ban kamarai inspektor (jószágigazgató) lett. 

Bánáti tevékenysége során állítólag számos falut telepített be, vasbányákat hozott létre, illetve 

beindította a vidéken a vaskohászatot, felügyelte a katonai célú abaposztó gyártását. 1731-től a 

temesvári kamarai adminisztráció tanácsosa lett. Munkája során több alkalommal kiküldetésben 

járt azzal a céllal, hogy egyengesse az útját a Trieszten keresztül Velence felé irányuló 

magyarországi rézkereskedelemnek. Az 1737–1739. évi török–osztrák háború alatt a katonaság 

ellátásában vállalt szerepet. 1741 után a Magyar Kamara tanácsosa és 1743-tól magyarországi 

sóügyi főigazgató lett, ahol a hivatali visszaélések meggátlására számos intézkedést tett. 

                                                           
1080A kamarai hivatalnokoknál jelentkező hivatástudatra: FALLENBÜCHL 1989. 33. A Mária Terézia-kori 
abszolutizmus 1740-es évektől kezdődő kibontakozáshoz kapcsolja azt a terminológiai változást, amely során a 
közjó pénzügyi-anyagi vonatkozású értelmezése terjedt el: EVANS 2006. 18.  
1081MNL OL N 73. 1. cs. Lad X. Fasc. C. No. 6. (30–31. ff.) Franz Joseph von Windischgätz gróf kérvénye. 
1082Az 1751. évi XXI. törvénycikkben valósult meg ez a rendi követelés. A főúr 1731. évi végrendeletének 
adományából megalakult Löwenburg-konviktus működési engedélyt az uralkodótól 1748-ban kapott, de csak 1751-
ben nyitotta meg a kapuit (talán a magyar rendek nyomásának köszönhetően is), ám magyar ösztöndíjas diákokat 
csak 1755-től fogadott az intézmény. Az iskola történetére: KHAVANOVA 2004. 265–270.  
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Igyekezett igazi magyar nemeshez méltón viselkedni: az osztrák örökösödési háború idején 7000 

forinttal támogatta a nemesi felkelést a nádor felhívására, s Pozsony megye bandériumában maga 

is személyesen táborba szállt. Gyermekei Magyarországon születtek, s ismerik a magyar nyelvet 

– adta elő kérelmében. (Két fia később a Magyar Kamaránál szolgált). A bizottság nem volt 

biztos abban, hogy elegendőek-e Deschan érdemei, ezért az országgyűlés döntésére utalta az 

ügyet. A diéta végül elhalasztotta a kérvényről való döntést. Talán nem tévedek nagyot, amikor 

azt állítom, hogy a jövevény Deschan és indigena társainak az országos központi hivatalokban 

való ténykedése a magyar rendek számára sérelmes volt, konkurenciát jelentett a hivatalok 

betöltésénél, ahogy erre a korábbi törvénycikkek és egy országgyűlési naplóbejegyzés is utal.1083 

Valószínűleg ezért nem került sor sem ekkor, sem a következő diétán a Deschan család magyar 

nemességének becikkelyezésére.1084 

Lotharingiai Ferenc császár és magyar társuralkodó támogatásával került a becikkelyezendő 

indigenák közé a francia (lotharingiai) származású Franz Josef Toussaint (+1762).1085 A császár 

titkára, pénzügyi tanácsosa, magyarországi birtokainak kormányzója és a bécsi Kereskedelmi 

Főigazgatóság tanácsosa volt. 1747-ben szerzett indigenátusi diplomát.1086 Kérelme szerint 1732 

óta állt az akkor helytartói minőségben Magyarországra kerülő Lotharingiai Ferenc herceg 

szolgálatában. Folyamodványában a „közjó” előmozdításában szerzett érdemeit sorolja föl, 

többek között az 1746-ben felállított Kereskedelmi Főigazgatóság tanácsosaként a hazai 

kereskedelem fejlesztése érdekében tett erőfeszítéseit.  „A kereskedelem a közügyek 

boldogulásának fundamentuma” – bizonygatja a magyar rendeknek. Írásával egyúttal reflektál a 

rendek kereskedelemügyi sérelmeiben is megfogalmazott követeléseire.1087 Előadja a magyar 

mezőgazdasági termények kereskedelmének könnyítése érdekében kifejtett tevékenységét, a 

gyárak és manufaktúrák hazai alapításával kapcsolatos munkálkodását. Kiemeli az Anglia, 

Hollandia, Belgium és Oroszország felé történő borkivitel szállítási költségeinek 

csökkentésében, a bor tengeri exportja elősegítésében, illetve a borhamisítás elkerülésének 
                                                           
1083PK Ktt. 118. D 32. Anni 1751. Diaetale Diarium et acta Diaetae. 79. A rendek tárgyalták Szlovacsek László 
sérelmét, akit – a törvénybe foglalt királyi ígéret ellenére, hogy tudniillik a kamarai hivatalokat arra érdemes 
magyaroknak adományozza – még a diéta alatt elbocsátották kamarai harmincadosi állásából, és helyére egy 
külföldi (német származású) hivatalnok került.   
1084MNL OL N 73. 1.cs. Lad X. Fasc. C. No. 16. (96–99. ff.) Johann Anton Deschan kérvénye. Személyére: 
FALLENBÜCHL 1989. 71., 80.; KEMPELEN 1912. 301.  
1085BALOGH–BÁRDOS 1993. és ÁDÁM–BALOGH 1977. 26–27. Toussaint taktikusan elhallgatja azt a tényt, hogy 1749 
óta magyarországi földbirtokos is volt: Mária Teréziától ekkor nyerte el Komárom megyében a kisbéri uradalmat, 
amelyet 1757–1760-ig tartott a birtokában. Sejthető, hogy a magyar rendek nyilván nem nézhették jó szemmel az 
uralkodópár francia bizalmasának hazai birtokadományát, ezért érthető az erről való hallgatás, míg a közhasznú (a 
kereskedelemfejlesztést) célzó tevékenység kiemelése a rendek megnyerését, az uralkodói politika népszerűsítését 
szolgálta.  
1086Magyar indigenátusára: MNL OL A 57. 40. kötet 798–801. Birodalmi rangjára: ZEDINGER 2008. 222. A 
Testvérével, Felix Ivóval együtt 1745-ben birodalmi báróságra (Reichsbaronat), emelte I. Ferenc császár. 
1087NAGY 2014. 
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ügyében szerzett érdemeit.1088 A bizottság bizonytalan volt az ügyben, ezért azt az országgyűlés 

plénuma elé utalta. Toussaint indigenátusát végül törvénybe is iktatta az országgyűlés, de a 

javaslat (Ignatz Koch báró kérvényével együtt) az alsótáblán – mint később látjuk – csak 

hosszas, késhegyig menő viták után ment át.1089 

A szakirodalomból ismert a németországi eredetű Jaszvitz Ferenc (+1763) (másként Johann 

Franz Jaszvicz) a Magyar Udvari Kancellária regisztrátorának (levéltárosának) példája.1090 

Jaszvitz ennél a kormányszervnél kezdte pályáját 1718-ban. Végigjárta a hivatali ranglétrát: 

járulnok, kancellista, viceregesztrátor, majd 1737-ben regesztrátor lett. Valószínűleg 

alacsonyabb beosztására és fizetésére való tekintettel kérte az előírt taxa elengedésével 1736-ban 

elnyert indigenátusi diplomájának becikkelyezését. Kérését a bizottság támogatólag terjesztette 

fel a diétának, de a becikkelyezésre ügyrendi okokból nem került sor.1091 

Előfordult, hogy egy már honfiúsított család leszármazottja kérte a bizottságtól őse 

indigenátusának tanúsítását, más esetben ennek megújítását saját nevének törvénybe iktatásával. 

Ebben az esetben a bizottság az egyenes ági leszármazás bizonyítását várta el, így több esetben 

egy-egy rövidebb családfát is mellékeltek a kérvényírók. A pályázó számára gyakran jelentett 

előnyt egy magyar anyai ági felmenő megléte a családfában, a magyar rokonság tanúskodása és 

ajánlása az eljárásban. Amíg így az egyéni emlékezet egy-egy családtagot a családfáról kiemelt 

jelentőséggel ruházott fel, addig másokat a feledés homályába utalt. Ez a konstruált családkép 

természetesen előtérbe helyezte azokat a családtagokat, akik a folyamodó magyar rendi 

társadalomba való integrációját elősegíthették.1092 

Sőt a rendek később törvényjavaslatot is készítettek a honfiak felvételének korlátozására 

azért, hogy indigenátust csak anyai ágon magyar származásúak kaphassanak.1093 Végül az 

alsótáblán elálltak ettől arra hivatkozva, hogy ez önmagában nem lehet elegendő ok a 

honfiúsításra, de a törekvés mégis jelzi azt, hogy a leszármazás sokat nyomott a latban. Az itáliai 

eredetű Gvadányi-testvérek (Ádám, József, Sándor és János) például az 1687. évből származó 

indigenátusuk elismerését kérve felemlítették, hogy anyjuk Forgách Dorottya grófnő volt. 

Mellettük tanúskodott rokonuk, Forgách Pál váradi püspök és Csáky Antal abaúji főispán, 

                                                           
1088A szakirodalom is visszaigazolja a kérelmező állításait: a kiváló pénzügyi szakember 1731–1732 táján elkísérte 
urát Belgiumba (Osztrák-Németalföldre), ahol megismerkedett az ottani pénzvilág képviselőivel, akikkel ezután jó 
kapcsolatokat ápolt. (ZEDINGER 2008. 221–222.) 
1089MNL OL N 73. 1. cs. Iratok. Lad. X. Fasc. C. No. 12. Franz Josef Toussaint kérvénye.  
1090FAZEKAS 2014. 1152–1153.  
1091MNL OL N 73. 1. cs. Iratok. Lad. X. Fasc. C. No. 1. Investigatio Indigenarum 11. pont és ugyanott No. 13. 
Johann Franz Jaszvitz kérvénye.  
1092Ezt a szempontot emelte ki Csokonai Vitéz Mihály családi kapcsolatai kapcsán Szilágyi Márton és a Karinthy 
család emlékezetén keresztül Lugosi András. Erre: SZILÁGYI 2014. 64–65.; LUGOSI 2008. 55–71. 
1093OK 700.468. 550. 
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továbbá a Borsod vármegyei követek, akik tudták igazolni, hogy hol fekszenek a Gvadányi-

birtokok.1094 A németalföldi származású Gotthard Joseph von Dernáth özvegye, Zichy Terézia 

grófnő gyermekei számára igényelte a már 1741-ben kiadott uralkodói diploma törvénybe 

iktatását, felemlegette a család anyai ági őseit, a Zichyeket és a kihalt homonnai Drugetheket, 

akiknek északkelet-magyarországi birtokait a von Dernathok nagy költséggel váltották 

magukhoz.1095 A kiskorú Traun grófi árvák (Ferenc, Károly) érdekében anyai nagyanyjuk, 

özvegy gróf Erdődy Józsefné Berényi Terézia küzdött: nemcsak az előkelő magyar rokonságra 

(Pálffy és Erdődy grófok) és ősük már meglévő 1647. évi indigenátusára, hanem saját 

végakaratára is appellált, annyiban, hogy a kiskorú Traun grófok az ő vagyonának és birtokainak 

örökösei lesznek, így előbb-utóbb jogilag is magyarrá kell válniuk.1096 Levelében kérte az 1647. 

évi 155. törvénycikkben Ernst von Traun gróf számára adományozott magyar indigenátus 

kiterjesztését a család oldalágaira, mivel jóllehet az eredeti adományt elnyerő gróf egyenes ági 

leszármazottai fiúágon kihaltak, unokáiban a család tovább él. Érdekesség, hogy a mellékelt 

családfán feltüntette Otto Honorius von Abensperg-Traun grófot is, aki 1715-ben királyi 

biztosként képviselte az uralkodót a magyar országgyűlésen.1097 A két Traun-fivért végül a diéta 

honfiusította, de nem tudjuk, hogy ehhez a sikerhez mennyiben járulhatott hozzá az, hogy 

Illésházy József grófnak, az indigenákat vizsgáló bizottság elnökének a felesége is a Traun-

Abensperg családból származó Theresia grófnő volt.1098 Egy korábbi honosítás újfent való 

elismertetésekor a kialakult gyakorlat szerint mellékelni kellett a megadományozott indigenától 

való egyenes leszármazást bizonyító családfát, és csatolni kellett az adott tartomány illetékes 

kormányszervének ezt hitelesítő igazolását is. Így történt ez Franz Josef Waldstein gróf esetén, 

akinek az 1635. évi 63. törvénycikkben honfiúsított Waldstein Ádámtól való törvényes 

leszármazását és indigenátusát a bizottság a Cseh Királyi Tábla igazolása alapján ismerte el.1099 

A Waldsteinek esetében ugyancsak szerepet játszhattak a magyar főúri családokkalígy a 

Pálffyakkal, Serényiekkel vagy a Batthyányakkal kötött családi kapcsolatok.1100, ám az 

országgyűléshet benyújtott iratok között erre nem találtam hivatkozást.  

                                                           
1094MNL OL N 73. 1. cs. Lad X. Fasc. C. No. 2. Gvadányi Ádám gróf kérvénye az országgyűléshez.  
1095MNL OL N 73. 1. cs. Lad X. Fasc. C. No. 4. (26–28.ff.) Gróf Zichy Terézia kérvénye az országgyűléshez. A 
család birtokai Abaúj, Szabolcs, Ung, Zemplén megyében feküdtek: FÓNAGY 2013. II. köt. 1481–1482.  
1096A két árva anyja Erdődy Katalin, nagyanyjuk (Franz Anton von Traun neje) erdődi Pálffy Eleonóra grófnő volt.  
1097MNL OL N 73. 1. cs. Lad X. Fasc. C. No. 3. Franz Josef Traun gróf édesanyja, Berényi Terézia kérvénye a 
diétához. 
1098 Illésházy József (1704–1766) grófra és nejére: VÁSÁRHELYISZLUHA 2005. 1. köt.,108. Az Elisabeth keresztnevet 
említi: KÁLLAY–PANDULA 1994. 24.; NAGY 1859. 5. köt. 224. 
1099MNL OL N 73. 1. cs. Lad. X. Fasc. C. No. 25. Franz Josef Waldstein gróf indigenátusának igazolása.   
1100Így például Batthyány Károly grófnak, horvát bánnak és egyben József trónörökös főudvarmesterének első 
feleségét is Waldstein Borbálának hívták. A Waldstein család magyar kapcsolataira lásd: KÖKÉNYESI 2016. 73., 
203., 238., 345., 375., 378., 391.  
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 Az 1711-ben indigenátusi oklevelet nyert Johann Anton Berchtold gróf árvái, Anton, Franz 

és Josef számára anyjuk kérelmezte a honfiúságot (az apa katonai érdemei mellett) azzal az 

indokkal, hogy gyermekeiben a Pozsony megyei birtokos Spáczay család révén magyar vér is 

csörgedezik.1101 Szintúgy egy magyar köznemesi családdal, a Moson megyei Zsidanicsokkal 

való rokonságra hivatkozhatott a báró Veisz família. Moson megyei hivatalviselők – köztük az 

országgyűlési követek – igazolták is a család honfiúságát.1102 Adott esetben segíthetett egy-egy 

befolyásos, magyarországi rokon-pártfogó nevének említése is. Karl Ferdinand von Königsegg 

gróf kérvényében arra hivatkozott, hogy fia, Xaver Esterházy Ferenc gróf tárnokmester lányát 

vette feleségül, és állandó jelleggel Magyarországon lakik.1103 A szakirodalomból ismert, hogy 

az indigenátusi diplomáját 1744-ben megszerző Johann Anton Deschan (de Hannsen), a Magyar 

Kamara tanácsosa kérvényét Pálffy János nádor és a folyamodó hivatali felettese, Erdődy 

György kamaraelnök közbenjárására kapta meg.1104 

Az ősöktől örökölt magyarországi birtokok említése is segíthetett a leszármazónak célja 

elérésében, ugyanis  törvény szerint örök jogon Magyarországon csak magyar nemes bírhatott 

földbirtokot (1715. évi 23. törvénycikk).1105 Az indigenátusuk országgyűlési becikkelyezéséért 

folyamodók célja nagyon gyakran magyarországi birtokszerzésük jogszerűségének megerősítése 

volt, a törvényi védelem megszerzése a korábban megvett, zálogjogon- vagy ideiglenesen nyert 

birtokaikra.1106 A külföldieknek történő tömeges birtokadományozásokat nehezen, sokszor 

fáziskéséssel követte csak az illetők magyar rendi státuszának teljes elismerése, miként az alább 

idézendő példák mutatják. Az indigenátusok becikkelyezésben azonban az indigenák és az 

őshonos magyar főnemesi családok is érdekeltek voltak. Erre példa a következő eset. 1724-ben 

Esterházy József és Ferenc grófok devecseri uradalmát – az uralkodótól már ingenátusi oklevelet 

nyert- Ferdinand Dilmon próbálta örökjogon megvásárolni, ám ezt diplomája országgyűlési 

                                                           
1101MNL OL N 73. 1. cs. Lad. X. Fasc. C. No. 15. Anyai ágon az árvák nagyanyja Spáczay Zsófia volt: Gudenus 
1990. 1. köt. 148.  
1102MNL OL N 73. 1. cs. Iratok. Lad. X. Fasc. B. No. 30.  Weisz Bertalan báró indigenátusi oklevele (Bécs, 1729. 
december 18.) Másolat. Báró Veisz Péter és János édesanyja, báró Weisz Kristófné volt Zsidanics-lány.  
1103MNL OL N 73. 1. cs. Lad X. Fasc. C. No. 5. (28–29. ff.) Siegfried von Königsegg gróf 1751. július 7-én 
benyújtott kérvénye a diétához.   
1104FALLENBÜCHL 1989. 80.  
1105MTT 453–454. 1715. évi 23. törvénycikk 1.§: „addig azonban, míg a felhívott törvénynek [1687. évi 26.] eleget 
nem tesznek, se a honosság, se a honosság előjogát ne élvezzék, se fekvőjószágok birtokosai ne lehessenek”. A 2.§-
ban az indigenák által zálog- vagy más ideiglenes módon bírt birtokaik „bármely magyar nemzetbeli embernek 
folyamodására s bármely bíró közbejöttével mindenkor megválthatók, s kifizethetők legyenek”. 
1106MNL OL N 73. 1. cs. Lad X. Fasc. C. No. 32. (158–159.ff.) Állításom bizonyítására hadd idézzem azt az 
országgyűléshez címzett 1751. évi kérvényt, amelyben az Istvánffy Miklós alnádortól leszármazott árvák 
képviselőjeként báró szomszédvári Malakoczy Miklós lánya követeli báró Melczer Lipót és Ferdinánd magyar 
indigenátusának kivizsgálását. A kérvényező szerint az Ausztriában nevelkedett és magyar honpolgársággal, így 
birtokbírhatási joggal nem rendelkező Melczer Lipót jogtalanul kapott nova donatiót, és törvénytelenül birtokolja 
jelenleg is családja egykori, a török uralom alól felszabadított területeken fekvő birtokait.  
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megerősítése nélkül nem tudta megtenni. Ezért a diétához folyamodott, amely azonban 

elutasította kérelmét. A nádornál maga az eladó, Esterházy József gróf járt közbe Dilmon 

érdekében, aki kezességet vállalt volna személyéért. Dilmon ugyan nem tudta a taxa árát 

lefizetni, de kész volt tartozásáról kötelezvényt adni.1107 A folyamodó később kísérletet tett a 

taxa összegének a nádor számára való, de országgyűlési jóváhagyás nélküli lefizetésére, azonban 

az ország pénztárát kezelő Sigray János és Erdődy György kamaraelnök figyelmeztetésére végül 

ennek elfogadására nem került sor.1108 Úgy tűnik, hogy a törvénytelen lépést tevő kérelmező nem 

kapta meg a diétától az indigenátust, és végül az Esterházyaknak sem sikerült – részben talán a 

birtokszomszéd bakonybéli bencés apátság tiltakozásának köszönhetően – az uradalmat áruba 

bocsátani.1109 Az eset kapcsán ki kell hangsúlyozni, hogy a meghozott jogi szabályozás sikeres 

betartatása a magyar rendiség erejét, illetve az országgyűlési joghatóság sikeres érvényesítését 

mutatja a magánérdekkel, de az indigenátusi oklevelet kiadó királyi akarattal szemben is.  

Bakács István kutatásai mutattak rá, hogy a külföldi arisztokraták számára a magyarországi 

társaik számára való hitelezés a hazai birtokszerzés és a honpolgárrá fogadás útját nyitotta meg. 

A kölcsönösszeg lefizetésének elmulasztása esetén a külföldi hitelezők az adóslevélben 

biztosítékként megjelölt földbirtokhoz juthattak és (habár a közvetlen összefüggés nem 

igazolható) a hazai főnemesi családok segítségével nyerhették el az indigenátust is. A Berchtold 

grófi család – amely 1751-ben nyerte el indigenátusát az országgyűléstől – például a súlyosan 

eladósodott Pálffy Károly és Esterházy József grófok hitelezője volt.1110 

Voltak az indigenák között azonban olyanok is, akik noha rendelkeztek Magyarországon 

birtokokkal, elmulasztották korábbi diplomájukat a diétán becikkelyeztetni. Gvadányi Ádám 

valószínűleg velük szemben kívánta magát pozícióba hozni a diéta előtt, amikor azt javasolta a 

kérvényében, hogy azok az indigenák (példának említette a Buttler grófokat és a Hellenbach 

bárókat), akik elmulasztottak a törvényben foglalt kötelességeiknek eleget tenni a honfiúsítással 

kapcsolatban, azok földbirtokot Magyarországon ne birtokolhassanak az 1715. évi 23. 

törvénycikk értelmében. Ennek következtében ezek veszítsék el birtokképességüket, viszont 

                                                           
1107MNL OL N 73. 1. cs. Lad X., Fasc. B., No. 25. Cseklész, 1724. július 19. (104–105. ff.) Esterházy József gróf 
levele Pálffy Miklós nádornak.  
1108MNL OL N 73. 1. cs. Lad X., Fasc. B., No. 23. Pozsony, 1724. július 6. Sigray János levele Pálffy Miklós 
nádornak és ugyanott No. 24. Somorja, 1724. július 11. (102–104. ff.) Erdődy György kamaraelnök levele gróf 
Pálffy Miklósnak.  
1109A devecseri uradalomról: VIRÁG 2012. 107–115.; VERESS 1996. 79. A város helytörténeti monográfiája említi az 
Esterházyak „vaklármának bizonyult” eladási szándékát és a bakonybéli apátság tiltakozását, amelyet az 
uradalomhoz zálogjogon hozzácsatolt két apátsági tulajdonú falu (Kis- és Nagyganna) elidegenítése ellen nyújtottak 
be.  
1110BAKÁCS 1965. 96.  
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azok indigenátusát ellenben iktassák törvénybe, akik mindezt megtették és magyarországi 

birtokokkal rendelkeznek.1111 

A honfiúsítottak azonban nem voltak feltétlenül magyarországi földbirtokosok is egyben. A 

magyar rendek véleménye azonban az volt, hogy aki a rendi előjogokat élvezi, részt kell, hogy 

vállaljon az ezekkel járó kötelezettségekben is. Vas vármegye rendjei 1751. évi országgyűlési 

követutasításukban követelték, hogy a birtok nélküli indigenák is vegyenek részt a nemesi 

felkelésben (az indigenátus elvesztésének terhe mellett), mondván: ha már a magyar 

országlakosokkal azonos előjogokat élveznek, akkor cserében a többiekkel együtt legyenek a 

haza védelmére is.1112 Mária Terézia azonban, félve attól, hogy a magyar rendek az uralkodóval 

szemben újabb előjogokat próbálnak majd kivívni maguknak, elvetve a változtatási javaslatot, 

csak a régi törvények sértetlen megtartására tett ígéretet.1113 

Karl Ferdinand von Königsegg gróf 1740-ben III. Károly által kiállított diplomája törvénybe 

iktatását kérte, hivatkozva anyai nagyapjától, az Udvari Kamara néhai – 1687-ben már 

honfiúsított – elnökétől Breuner Siegfriedtől örökölt Trencsén megyei örökös birtokaira, az 

oroszlánkői és illavai uradalomra.1114 A horvát szábornak előjoga volt a saját területére nézve 

indigenátust adományozni, viszont a dalmát-, szlavón-, és horvátországi birtokosoknak külön 

magyar indigenátus szerzését írta elő az országgyűlés. A morva-sziléziai Joseph Maximillian 

Petrasch báró arra kérte a rendeket, hogy apja, Maximillian érdemeire és a még I. Józseftől 

adományba kapott szlavóniai birtokaira (cserneki uradalom), továbbá magyarországi lakhelyére 

tekintettel erősítsék meg famíliája 1716-ban kapott indigenátusát.1115 Esetében feltűnő, hogy – 

törvényellenes módon – birtokot előbb kapott, mint indigenátust, továbbá, hogy az akkor 

Szlavóniához tartozó, de 1741-ben törvényileg, majd 1749-ben a valóságban is 

Magyarországhoz csatolt Szerémségben bírt birtokot.1116 A bizottság véleménye szerint a 

szlavóniai birtokok és az itteni (azaz horvát) indigenátus nem tett automatikusan magyar honfivá 

senkit az indigenák közül, s csak a fennálló „szorító körülményekre” – vagyis birtokainak a belső 

                                                           
1111MNL OL N 73. 1. cs. Lad X., Fasc. C., No. 2. Gvadányi Ádám gróf kérvénye a felsőtáblához (15. folio).  
1112MNL VAML IV.1.a. Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyve 1749–1753. 11. kötet. Vas vármegye 
országgyűlési követutasítása. Szombathely, 1751. február 15. (650–663.) 24. pont. Ugyanez a követelés belekerült 
az országos sérelmi listába is: MNL OL N 54. 1. cs. Lad T., Fasc. EEE., No. 26. Gravamina et postulata Inclyti 
Regni Hungariae. (29. pont). 
1113A királynő 1751. július 27-i benigna resolutiója a rendi sérelmekre: MNL OL N 54. 1. cs. Lad T. Fasc. CCC. Ad 
No. 9. (42–50ff.)  29. pont.  
1114MNL OL N 73. 1. cs. Lad X. Fasc. C. No. No. 5. (28–29. ff.) Karl von Königsegg gróf 1751. július 7-én 
benyújtott kérvénye a diétához.   
1115MNL OL N 73. 1. cs. Lad X. Fasc. C. No. 11. (69–78.ff.) Joseph Petrasch báró kérvénye.  
1116Maximilian Petrasch báró 1707-ben kapta I. Lipóttól a szlavóniai Csernek várkastélyt és uradalmát: SCITAROCI 
2000. 99.  
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határváltozások miatt megváltozott jogi helyzetére – tekintettel kell Petrasch indigenátusát 

becikkelyezni.1117 

 Franz Villana-Perlas, Rialp őrgrófja „Őfelsége itáliai tanácsosa” apja, Raymond Villana-

Perlas (spanyolul Ramon Vilana Perlas de Rialp) 1722-ben elnyert indigenátusát kívánta 

becikkelyeztetni. A kérelmező leveléből kiderül, hogy az apa Katalóniából, Barcelonából 

származott, és III. Károly spanyolországi királysága idején lett az uralkodó spanyol titkára és 

belső tanácsosa, majd elkísérte őt a bécsi udvarba.1118 A család Horvátországban zálogbirtokokat 

(Ozalj, Bród, Grobnik vára) és horvát indigenátust is szerzett, amelyet az utód magyar 

honossággal kívánt megerősíteni. Végül a család becikkelyezésre – ügyrendi okokból – csak az 

1764–1765. évi országgyűlésen került sor.1119 

Petraschhoz és Perlashoz hasonlóan szerémségi birtokadománya utólagos törvényesítésére 

tett sikeres kísérletet az itáliai eredetű Odescalci hercegi család. Kérelmük ugyanekkor jóval 

nagyobb felháborodást okozott a diétán. XI. Ince pápa unokaöccsét, Livius herceget (1655–

1713) még a törökellenes felszabadító háborúban betöltött érdemeire való tekintettel I. Lipót 

tüntette ki a vitatott értelmű szerémi hercegi címmel 1697-ben. Nem sokkal később utódja, Erba 

Balthasar herceg (1683–1746) 1714-ben az Udvari Kamarától nyerte el zálogjogon az itteni 

újlaki uradalmat. A Kancellária ugyanakkor elvitatta tőle a szerémi hercegi cím viselésének 

jogosultságát: címét a magyar jog szerint nem viselheti. Odescalci kérvényében az uradalom 

középkori földesurára (az egyébként magtalanul 1524-ben elhunyt) Ujlaki Lőrinc titulusára 

hivatkozott. Ő viszont a Kancellária szerint német–római hercegi címmel rendelkezett. I. Livius 

Itáliában élő unokája, II. Livius herceg (1725–1804) 1751-ben – miután 1749-ben megtörtént 

Alsó-Szlavónia visszacsatolása Magyarországhoz – a Kancelláriához folyamodott indigenátusért. 

Azzal érvelt, hogy Alsó-Szlavónia bekebelezése révén automatikusan „az itt javakat birtokló 

földesurak igazi és kétségtelen magyarokká válnak”. A kérelmező félt attól továbbá, hogy a nem 

kellően tisztázott jogalapú, zálogjogon bírt szerzeményét egy magyar nemes adományba 

kérhetné magának az udvartól (vö. 1715. évi 23. törvénycikk 2.§.) – derült ki az eljárás során.1120 

 

                                                           
1117MNL OL N 73. 1. cs. Iratok. Lad. X. Fasc. C. No. 1. Investigatio Indigenarum. 
1118 FALLENBÜCHL 1977. 1203. Fallenbüchl Zoltán adatai megerősítik és kigészítik a kérvény adatait. A barcelonai 
ügyvédből lett államtitkár Perlas VI. Károly császár itáliai ügyeinek fő tanácsadója és a Spanyolországból a bécsi 
udvarba menekült spanyol csoport vezetője.  
1119MNL OL N 73. 1. cs. Iratok. Lad. X Fasc. C. No. 10. (65–68. ff.) Franz Perlas, Rialp őrgrófjának kérvénye. 
Lásd: 1765: 47. tc.  
1120MNL OL A 1. Anni 1751. No. 45. (mikrofilmen X 4384) Odescalci Livius herceg folyamodványa az 
indigenátusért. 
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8.3 Az indigenátusok alsótáblai vitája 1751-ben 

 

Az április 18-án kezdődött országgyűlésen a legtöbbet vitatott téma a június és júliusi 

üléseken a kormányzat által a rendektől kért adóemelés volt, amelyet aztán augusztus folyamán 

már az új szabad királyi városok, illetve az indigenátusok becikkelyezéséről folytatott vita váltott 

fel. A kormányzat a „zavarosan kezdődött és teljes zűrzavarban végződött” diétát minél előbb le 

szerette volna zárni, hivatkozva a királynő személyes akaratára.1121 Az indigenákkal kapcsolatos 

bizottsági jelentés augusztus 24-én került először az alsótábla elé, ahol a rendek az egyes 

kérvényeket vagy elfogadták, vagy elutasították.  

Az indigenákkal foglalkozó augusztus 24-i, majd 26-i vitában aztán a rendek meg is 

támadták Odescalci herceg kérvényét, alkalmazva a kereskedelemügyi sérelmekben is használt 

okfejtést. Azzal érveltek ugyanis, hogy a nevezett herceg nem él Magyarországon: birtokai 

jövedelmét kiviszi az országból, és máshol költi el.1122 Távolléte miatt esküjét sem tudná letenni 

– érveltek. (Ugyanakkor 1741-ben is előfordult, hogy a távollévő indigena nevében követe tett 

esküt).1123 Végül aztán Esterházy herceg követe, Jeszenák János deklarálta ura nevében, hogy 

Odescalci hercegnek sok magyar tartozik hálával, ezért kötelesek megtenni neki azt a 

szívességet, hogy honfiúvá fogadják. Bohus János zólyomi követ az augusztus 26-i vitában 

ugyanekkor felállt és tiltakozott a honfiúsítások ellen, mondván: tegnap az alsótábla még a 

szavazatok számának csökkentésével foglalkozott, másnap viszont már rövid időn belül annál 

több szavazatot halmozott föl az indigenátusok adományozásával. Az ellenzéki követ érvelése 

arra utal vissza, hogy a rendek a korábbi ülésen az uralkodó által újonnan szabad királyi várossá 

tett négy város (Győr, Zombor, Komárom és Újvidék) privilégiumát országgyűlési képviselet és 

szavazati jog nélkül akarták törvénybe iktatni, okkal tartva attól, hogy követeik a kormányzat 

táborát fogják erősíteni. A naplókból fény derül az indigenák politikai mozgósításának 

kormányzati szándékára is: ugyanezen vita kapcsán többen hangoztatták azt, hogy a városok 

kiváltságainak törvénybe iktatását csak sok indigena szavazatával lehet elérni.1124 Az 

indigenátusok szaporítása valóban nem illett a vármegyei követek stratégiájába, sőt ugyanekkor 

felmerült (a királyi tábla ülnöke Zoltán István részéről, talán ironikus felhanggal), hogy 

                                                           
1121A diétát ezekkel a szavakkal értékelte az egyik napló záróbejegyzése: OK 700.470. Diarium diaetae regni 
Hungariae 1751. 146.  
1122A család leginkább Rómában élt. A családra: GUDENUS 1993. 396–397. 
1123OK 700.467. Acta seu diarium. 448–449. A forrás szerint Modena hercege távollétében is alsótáblai követe tette 
le az esküt.  
1124OK 700.467. Acta seu diarium. 452–453.  
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hozzanak törvényt arról, hogy a jövőben egyáltalán ne lehessen külföldieket honfiúvá fogadni, 

de ezt, mint megvalósíthatatlan javaslatot végül elutasították.1125 

Az alsótábla augusztus 24-én tárgyalta Lotharingiai Ferenc császár és társuralkodó levelét, 

amelyben – a tractatus diaetalis hagyományos útját megkerülve–a rendek figyelmébe ajánlotta 

Ignatz Koch bárónak, a Kereskedelmi Főigazgatóság ülnökének és Franz Josef Toussaintnek az 

indigenátusi kérvényét. Az előterjesztést az alnádor, Tersztyánszky János tette. Koch 

folyamodványára kutatásaim során nem bukkantam rá, valószínűleg ő is benyújtott ilyet. Az 

Allgemeine deutsche Biographie szerint ugyanis maga kérte a magyar indigenátust.1126 A rendek 

az egyik napló tanulsága szerint vehemensen visszautasították mindkét kérelmet. Azzal érveltek, 

hogy indigenátusokat az országban adománybirtokot nyerők vagy a Magyarországon érdemet 

szerzők közül szoktak adományozni, de ők [mármint a rendek] ilyenről nem tudnak. Mások azt 

mondták, hogy az indigenák száma szinte már eléri az országlakók számát. (Itt talán az 

országgyűlési erőviszonyokra utal vissza a szöveg, hiszen – becsléseim szerint – a távollévő 

indigenák követeinek száma majdnem elérte a követet küldő vármegyékét.) Többen – aulikus 

megközelítéssel – az uralkodói óhaj elfogadása mellett álltak ki, mondván a két jelölt az „királyi 

fülekhez legközelebb álló tanácsadó”, ezért befogadásuk az országnak sokat használhat. 

Indigenátusukat elfogadták ugyan, de „kiabálás közepette”.1127 

Egy másik naplóból kiderült, hogy Jeszenák János javasolta az indigenátus taksájának 

elengedését a császár által ajánlott két fő udvaronc esetében, amit ekkor már érdekes módon az 

ellenzék egyik vezére, Okolicsányi János is támogatott, de a zűrzavar akkora volt az 

ülésteremben, hogy a személynök nem tudta megállapítani a többséget. A taxa-elengedéssel 

szemben az ellenzékiek azt hangoztatták, hogy az országnak szüksége van erre a 

jövedelemre.1128 Ennél pontosabban fogalmaz összefoglaló művében Horváth Mihály 

(konkrétabb forrásmegjelölés nélkül). Eszerint a rendek az elnöklő alnádor, Tersztyánszky János 

indítványára Koch és Toussaint – a többség által ellenzett – indigenátusát szavazásra bocsátották, 

és ezt a Királyi Tábla tagjai, a városi és a káptalani követek felkiáltással megszavazták.1129 A 

Toussaint- és Koch-féle törvénycikk bekerült a törvénytárba, de nevük mellett nem szerepelt 

utalás a taksa összegére, mint a többiek esetében.1130 Más forrás viszont úgy tájékoztat, hogy az 

                                                           
1125OK 700.467. Acta seu diarium. 446–447.  
1126ALLGEMEINE 1882. 385.  
1127OK 700.468. Diarium generalis inclyti regni Hungariae. 536–537. 
1128OK 700.467. Acta seu diarium. 451.  
1129HORVÁTH 1873. 308.  
1130SZIJÁRTÓ 2005. 170. 



  

206 
 

összeget lefizették, tehát végül mégsem engedte el az országgyűlés esetükben az indigenalis 

taxát.1131 

Az indigenák befogadásának lehetséges politikai következményeit a rendek hamar 

felismerték, amely az 1764–1765. évi diétán is továbbgyűrűző ellenséges közhangulatot 

teremtett. Pest-Pilis-Solt vármegye 1764-ben kiadott instrukciójában arra utasította követeit, 

hogy szorgalmazzák a honosítás díjának 3000 forintra emelését, és hogy az erről szóló 

okleveleket az országgyűlési befogadás előtt ne adják ki. Ha pedig valakinek nincs törvényes 

joga arra, hogy a diétán ülése és szavazati joga legyen, akkor annak erre való törekvését 

mindenképpen gátolják meg. Amennyiben azonban a külföldiek ülőhelyet mégis kapnának, 

akkor a szavazati jogukat vonják meg tőlünk – így szólt a vármegye útmutatása.1132 A naplók 

tanulsága szerint az országgyűlés is hasonlóan bizalmatlan hangot ütött meg a honfiúsított 

külföldiekkel szemben. Már a tárgyalások elején, 1764. június 23-án a mágnások között 

megjelent több indigena (köztük egy bizonyos ifjabb Perlas őrgróf),1133 akik – noha nem 

teljesítették a törvény által előírt követelményeket – azt állították, hogy ülőhelyük és szavazati 

joguk van az országgyűlésen. A rendek megtagadták tőlük ezt és a törvényi követelmények 

teljesítésére utasították őket.1134 

Összességében megállapítható, hogy a kérvények elbírálásakor a rendek a hazai 

törvényeknek megfelelően próbáltak eljárni, igazodva ugyanakkor az aktuális társadalmi 

igényeikhez, illetve elvárásokhoz és a politikai helyzethez. Az indigena családok részéről az 

ősök katonai érdemeire vagy a magyar főnemesi rokonságra való hivatkozás mellett megjelent a 

saját erejére, tehetségére és tudására támaszkodó, a közjó előmozdítására apelláló ambiciózus 

főúri hivatalnok típusa is. A honfiak számára az indigenátus megszerzése nemcsak a családi 

presztízs növelése miatt volt fontos,1135 hanem a magyar főnemességbe való integrációjukat is 

elősegítette: ennek a rendi közösség részéről való elismerésének jele volt az indigenátus. 

Becikkelyezésének leginkább kézzelfogható haszna magyarországi földbirtoklásuk jogi 

alapjainak megerősítésében, itteni szerzeményeik legitimálásában nyilvánult meg. A rendi 

társadalom más csoportjai sokszor érdekeltek vagy ellenérdekeltek is lehettek az indigenátusok 

                                                           
1131SZERECSEN 1885. 38., 60.  
1132KISS–NAGY–KAPITÁNY 2015. 69.   
1133Itt a Magyar Törvénytár szerint Villana-Perlas Ferencről, Rialp őrgrófjáról, a horvátországi Ozalj, Bród és 
Grobnik várának uráról lehetett szó, aki végül a szükséges eljárások után az 1764. évi 47. törvénycikkben nyert 
magyar honfiúságot.  
1134 ÖStA HHStA, Länderabteilungen, Ungarische Akten, Comitialia. Fasc. 408., Konv. B. „Bericht über den 
Verlauf des ung. Landtags 1764” 4–5. f.   
1135MNL OL N 73. 1. cs. Iratok. Lad. X., Fasc. A., No. 17. (33. f.) Gróf Csáky Imre kalocsai érsek levele Pálffy 
Miklós gróf nádorhoz. Bécs, 1714. november 13. A levélíró tudósítása szerint Gronsfeld gróf indigenátusát a rendek 
nem ismerték el, ami „Böcsületinek nem kevés csorbulására vagyon, s valakit elől, s utól talál mindenütt 
panaszólkodik, sopánkodik”.   
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odaítélésében. A rendi intézmények képviselői – a törvényesség fontosságára apellálva – a 

tömeges honfiúsítások időszakában is képesek voltak szembemenni az uralkodói akarattal és a 

magánérdekkel (amint ezt az 1724. évi devecseri birtokvásárlás példáján láttuk). Az 

országgyűlés 1751-ben a politikai helyzet függvényében több alkalommal gátolhatta-

korlátozhatta a becikkelyezés a honfiúsítottak számára fontos, de korántsem nélkülözhetetlen 

jogi aktusának a végrehajtását (pl. a kamarai hivatalnokok, Odescalci herceg folyamodványa, 

Koch és Toussaint kérvénye esetén). Ezek kapcsán megállapítható, hogy a honfiúsítás gyakorlata 

megosztotta a korbeli magyar politikai elitet. Egyfelől a magyar nemesi társadalom, a rendiség 

egésze számára politikai szempontból előnyösnek tűnhettek az indigenák: kapcsolataik az 

uralkodóhoz, illetve a bécsi központi kormányszervekhez, szélesebb látókörük, illetve a régi 

magyar főnemesi elittel már régóta meglévő házassági kapcsolataik és az országban szerzett 

földbirtokaik okán. Másfelől viszont a vármegyei követek által képviselt köznemesség a 

kormányzati érdekeknek a diétán, sőt az alsótáblán is megjelenő kiszolgálóit, illetve a magyar 

gazdaságra káros abszentista életmódot folytató idegeneket látott bennük. Végül is azonban a 

század közepére a diétai döntéshozatalban a szavazatok fejenkénti számlálását visszaszorította a 

voksok súlyozása, amely során az indigenák követei és az összes többi egyéb csoport háttérbe 

szorult, illetve velük szemben felértékelődtek a vármegyei követek szavazatai. A becikkelyezett 

indigenátusok számának lassú növekedése a 18. század közepén nemcsak a hathatós kormányzati 

politikai törekvést jelzi, hanem az újonnan beilleszkedő külföldi eredetű főnemesség igényét is a 

jogi-társadalmi, sőt kulturális beilleszkedésre.1136 

 

9. Az országgyűlés berekesztése 

 

A pozsonyi országgyűlés ünnepélyes lezárására, a törvények a prímás és a nádor általi 

aláírására, illetve felolvasására, az uralkodó általi szentesítésére augusztus 27-én került sor.1137 A 

diéta utolsó napja a legtöbb országgyűlési napló és beszámoló szerint az uralkodó és a rendek 

                                                           
1136A továbbiakban érdemes lenne azon indigena famíliák családtörténetét megvizsgálni, amelyek hosszú távon 
Magyarországon telepedtek le és vettek részt az ország közéletében, így lassan öntudatos magyarokká váltak. A már 
többször említett Gvadányi József például, a felvilágosodás korának jeles magyar írója, A peleskei nótárius szerzője 
(KOVÁCS 1884. 19.). Az ő vagy az állandó jelleggel Fejér megyei birtokain élő és a megyegyűléseken rendszeresen 
megjelenő Styrum-Limburg (II.) Károly gróf (KISS 1938. 132–138.) vagy a Tolna vármegyei Hőgyészen élő Mercy 
Károly gróf (MNL OL P 507. Series B, VIII. tétel. No. 101. Nádasdy Lipót kancellár levele öccséhez, Boldizsárhoz. 
Bécs, 1750. május 26.) és ugyanott: No. 106. Mercy Károly gróf levele Nádasdy Boldizsárhoz. Hőgyész, 1750. 
június 11.) példája tovább mélyítheti az identitás vizsgálatának irányában e társadalmi csoportról alkotott 
ismereteinket. 
1137MNL OL N 54. Lad. T., Fasc. CCC., No. 16. (95–96. ff.) Pozsony, 1751. augusztus 27. Mária Terézia dekrétuma 
az országgyűléshez.  
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közötti kölcsönös bizalmatlanság légkörében zajlott le.1138 A rendek számára a tractatus diaetalis 

hagyományos rendjének felrúgása (ti. a törvényalkotás folyamatának sürgetése az új szabad 

királyi városok vitája kapcsán) jelentette a legnagyobb sérelmet,1139 addig a királynő a diéta 

során megtépázott hírnevét, sőt felségjogait látta kockán forogni az országgyűlés ellenkezése 

miatt.1140 Valóban, az 1741 óta viszonylag stabil magyar–Habsburg jó viszony megromlása csak 

ekkor vált nyilvánvalóvá. 

Feltehető a kérdés, hogy miért volt sürgős ennyire az uralkodónőnek a távozás, és miért 

jelentett számára presztízsveszteséget a diéta késedelmes befejezése? Egyfelől az ország 

törvényei szerint a diétának már június végén véget kellett volna érni, és ezzel kapcsolatban a 

királynő több rendelkezést adott ki, amelyek azonban a rendek állandó ellenkezése miatt nem 

realizálódhattak.1141 A ceremoniális iratokban található széljegyzete szerint a királynő arra 

számított, hogy a diéta legfeljebb július közepéig fog tartani.1142 Az uralkodó pest-budai utazása 

a diéta elhúzódása miatt is későbbre tolódott: július elején például a Nádasdy kancellárral való 

levelezésében még azt tervezte, hogy július 27-án vagy 29-én indulna el Pozsonyból az ország 

régi királyi székhely felé, ahol 8-10 napot tervezett tölteni.1143 Július 31-i rendeletében a diéta 

befejezését augusztus 18-re irányozta elő, az udvar pest-budai utazásából való remélt 

visszatérése utáni napra pedig a törvénycikkek megszerkesztését várta volna el.1144 Mária 

Terézia és kísérete végül csak augusztus 4-én érkezett Pestre, majd – a királyi palota 

építkezésének megtekintése és az udvar gödöllői kirándulását követően – augusztus 13-án 

hajózott vissza Pozsonyba.1145 Végül ez a kijelölt nap sem volt tartható az országgyűlés 

törvénycikkek megszerkesztésével szembeni ellenkezése miatt, ezért augusztus 23-ra tétette át a 

                                                           
1138A királynő szavait a szakirodalom több helyen magyar fordításban idézi, itt én most ettől eltekintenék: HORVÁTH 

1873. 309.; ROZGONYI 1944. 52.; SZIJÁRTÓ 2006. 172.; SZIJÁRTÓ 2016a 55. 
1139Sőt, a törvénycikkek megszerkesztése és ezek országgyűlési jóváhagyása sem fejeződött be teljesen. Így az 
indigenákról szóló törvénycikket csak 27-én reggel referálták mindkét tábla számára. Erre: SZIJÁRTÓ 2006. 172. 
1140ARNETH 1870. 207. Az 1751. évi diéta alkalmával a gúnyiratok elleni széles körű kormányzati vizsgálat –
feltehetően a diéta váratlan befejezése miatt elmaradt, noha Mária Terézia bizalmasának, Bartensteinnek 1751. július 
14-én írott levelében felháborodásának adott hangot azok személyére nézve sértő hangneme miatt. Levelében ír az 
őt sértő országgyűlési gúnyiratokről, amikről Barkóczy Ferenc egri érsektől értesült: („was sagt ihr von dieser 
zaubern Zeittung; Bischoff von Erlau hat mir communicirt”). 
1141Az 1723. évi 7. törvénycikk szerint az országgyűlésnek csak két hónapig lett volna szabad tartania. Ennek 
ellenére a legtöbb 18. századi diéta esetén ezt a rendelkezést nem tartották be.  
1142ÖStA HHStA, Oberhofmeisteramt, Ältere Zeremonialakten Kt. 48. Reise Maria Theresias, Franz I. und der 
jungen Erzherzöge nach Preßburg, Einzug daselbst, Palatinswahl und Landtagsproposition (1751. 01. 11. – 1751. 
10. 10.) Bécs, 1751. április 4. Főudvarmesteri Hivatal felterjesztése Mária Teréziához pozsonyi útja kapcsán. (128–
131. ff.) 
1143MNL OL A 1. Magyar Kancelláriai Levéltár. Originales referadae. 1751. év. No. 82. 1751. július 8. Nádasdy 
kancellár levele Mária Teréziához az udvar tervezett pest-budai útjával kapcsolatban (Mária Terézia széljegyzetével 
együtt). [mikrofilmen X 4384, 9975. tekercs] 
1144MNL OL N 54. Lad.T., Fasc. CCC., No. 11. 67–68. ff. Mária Terézia resolutioja a portionalis adó felosztása és 
az országgyűlési törvények megszerkesztése (compositio) tárgyában 
1145VAJDAI–VARGA 2001. 22., 26. 
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királynő a záró dátumot.1146 Az indigenák és a szabad királyi városok ügyében kialakult újabb 

nézeteltérések miatt csak 27-én zajlott le a diéta ünnepélyes berekesztése. Másfelől – noha ezt a 

magyar szakirodalom általában nem is említi – a horvát báni határőrvidéken 1751 nyarán 

fellobbanó katonaparaszti lázadások híre eljutott Pozsonyba és Bécsbe,1147 ami befolyásolhatta 

az udvar cselekvési stratégiáját.1148 

A rendek és az uralkodó közötti viszony elmérgesedéséről – a naplókban és a 

szakirodalomban alkotott – képnek némileg ellentmond, hogy az uralkodó a hagyományokhoz 

híven ismét személyes kegyét éreztette a politikai elit hozzá hű részével. Mária Terézia 

személyzeti politikájának erre az ellentmondására találóan világít rá 1751-es Emlékiratainak 

egyik passzusa: „egyedül a méltányosság és az igazságos politika képes az ótvaros juhot a 

nyájtól különválasztani s biztosítani, hogy azok, akik rászolgáltak a jutalomra, ne az 

érdemtelenekkel kapjanak azonos elbírálást”.1149 Az alsótáblával való konfrontációját 

ellensúlyozandó az arisztokráciát igyekezett igazán kegyeivel és kedvezéseivel elhalmozni, 

ahogyan azt a felsőtáblával foglalkozó fejezetben, a július 30-án kihirdetett előléptetések 

kapcsán látjuk. Most, augusztus 27-én kihirdette az országgyűlés során az uralkodói célok 

szolgálatában jelentős érdemeket szerzett két ítélőmester (Brunswick Antal és felsőbüki Nagy 

Pál) királyi tanácsosi címét, amelyeknek taksáját külön kegyként el is engedte.1150 Ezen kívül 

ugyanekkor került sor 20 újonnan kiadott nemesi armális kihirdetésére.1151 A diétát követően 

személyes ajándékozásokról is értesülhetünk: ezzel leginkább a Királyi Táblának a tárgyalások 

során különösen aktív és lojális tagjait jutalmazta a királynő, legalábbis Jeszenák János 1751 

szeptemberében kelt levelének tanulsága szerint. E szerint a Bécsben tartózkodó mágnások és 

urak közül az alnádor a magyar koronával díszített aranyérmét kapott, Péchy ítélőmester egy 

drágakövet, Brunswick Antal ítélőmester nyakláncot nyert aranyéremmel. Ugyanúgy felsőbüki 

Nagy Pál is nyakláncot, de kisebb értékű, függő éremmel díszítettet kapott Mária Teréziától. 

                                                           
1146SZIJÁRTÓ 2016a 54. 
1147Rozgonyi János szerint a felkelés híre július végére terjedt el Pozsonyban. Mária Terézia ekkor ide hívatta a 
„horvát ügyek szakértőjét”, a szász herceget. Erre: ROZGONYI 1944. 39. 
1148ÖStA HHStA, Staatskanzlei, Vorträge, Kt. 66., 1751. VI. Konferenzprotokolle und Referate. 88–89. ff. Wien, 
1751. június 26. Bartenstein levele Mária Teréziának a horvátországi felkelésről. A szakirodalom szerint az újonnan 
bevezetett szolgáltatások és adók ellen lázadt fel a lakosság 1750–1751 folyamán Todor Kijuk vezetésével Lika és 
Krbva környékén. Erre: STEFANEC 2013. 196–197.  
1149Idézi: BARTA 1994. 7879.  
1150MNL OL A 1. Originales referadae. 1751. év. No. 118. Pozsony, 1751. augusztus 26. Nádasdy Lipót kancellár 
előterjesztése. [mikrofilmen X 4384, 9975. tekercs] Ugyanígy 1741-ben nyerte el – taksa fizetése alóli mentességgel 
– a címet a diétán szereplő két királyi táblai tisztviselő, Péchy Gábor ítélőmester és Tersztyánszky János alnádor. 
1151GyKKMK MS 16. „Diarium momentorum in Diaeta anni 1751” 



  

210 
 

Nedeczkynek 3000 aranyat,1152 Koller Ferenc kancelláriai tanácsosnak aranygyűrűt 

adományozott. Ő maga [a levélíró] ígéretet kapott egy Komárom vármegyei adományra.1153 

Noha közvetlen hatása a diéta kimenetelére már aligha lehetett, de Mária Terézia látványos és a 

Habsburg uralkodóktól szokatlanul hosszú augusztusi pest-buda–gödöllői utazásának is megvolt 

a maga politikai jelentősége: a tárgyalásokon az uralkodóval szemben egyre bizalmatlanná váló 

rendeknek akarta bizonyítani, hogy ellátja alkotmányos uralkodói kötelességét (ti. hogy 

rendszeresen az országban tartózkodik és megszemléli az 1749 óta újjáépülő budai palotát). Ezen 

túl látványosan akarta kimutatni kegyét az egyes nagyurak, a pest-budai polgárság, a rákosi 

mezőn és a gödöllői kastélyban felsorakozó több száz nemes iránt.1154 Ugyanakkor – talán 

egyfajta reakcióképpen a diétai eseményekre – megkezdődött a következő évben kiadott főispáni 

utasításról szóló rendelet kidolgozása, amely a központi hatalom mozgásterének bővítését 

célozta a megyékben. 

Miközben a legtöbb naplóban a diéta és az uralkodó közti országos politikai kérdések 

kerültek előtérbe az augusztusi naplóbejegyzésekben, addig az egyes megyéket a megemelt 

hadiadó vármegyék és a városok közti felosztása foglalkoztatta július–augusztus folyamán is. Az 

adófelosztó bizottság kiküldése kapcsán – a tagok delegálásakor – már rögtön nézeteltérés történt 

a diéta egyes csoportjai között (a vármegyei követek, illetve a klérus és a távollévők, továbbá a 

városok) közt.1155 Sőt, az egyes kerületek között is nagy volt a bizalmatlanság: a tiszai megyék 

például kezdeményezték, hogy az adófelosztási munkát felküldhessék az uralkodóhoz, ha abban 

valami kivetnivalót találnának.1156 A július 19-re összeállt bizottság összetétele is azt mutatja azt, 

hogy az itteni részvétel az ellenzéki vezérek számára is fontos volt. Mindegyik kerület megyei 

követei között találunk egy-egy hangadót: a dunáninneniben a Pest megyei Beniczky Istvánt, a 

dunántúliban Csuzy Gáspárt, a tiszáninneniben Okolicsányi Jánost, a tiszántúliban a „hallgatag 

                                                           
1152Feltehetően Nedeczky József hétszemélynökről van szó, aki 1742 és 1754 között volt a Hétszemélyes Tábla 
köznemesi ülnöke. Korábban 1725–1733 között Pest vármegye főjegyzői, majd 1733–1735 között helyettes alispáni 
tisztét töltötte be. Erre: SEBŐK 2012. 39., KISS 2012. 35.  
1153MNL OL E 584. Fekete család levéltára. 16. cs. Pozsony, 1751. szeptember 23. Jeszenák János levele Fekete 
György személynökhöz. Brunszwick Antal utal arra saját vázalatos önéletrajzában, hogy október 4–én vette át az 
aranyláncot a kancellártól diétai érdemei elismeréseként: OSZK Ktt. Duod. Lat. 110. Memorabliora vitae Antonii 
Brunczvik filii Michaelis. Memorabliora vitae per Antonium Brunszvik conscripta. 1. köt. 56. fol. (111. p.)  
1154A látogatás hatását a magyar nemesi társadalomra nem kell lebecsülnünk: a királynőt például a megyék által 
kiállított 500 nemesből álló lovasság kísérte Pesttől Gödöllőig, és állítólag 2000 fő volt jelen az ünnepségeken. A 
királynő asztalánál húsz válogatott nógrádi nemesi ifjú szolgált fel, mivel a vendéglátó, Grassalkovich Antal frissen 
kinevezett nógrádi főispán is volt. Erre: VAJDAI–VARGA 2001. 22., 25–26. A királynői látogatás megyei 
előkészületeire Nógrád, Szabolcs és Bihar megye átnézett levelezésében találtam információkat. Például: MNL 
NML IV.1.f. Relatio actorum Diaetalium. Fasc. E., Ao 1751. [oldalszám nélkül] 
1155Lásd a július 14–17-i ülések sorát: OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 113–118. Végül a 
városok közül 6 helyett csak összesen 4 főt delegáltak a bizottságba. 
1156MNL NML IV.1.f. Relatio actorum Diaetalium. Fasc. E., Ao 1751. [oldalszám nélkül] Tudósítás a július 14-i 
ülésről.  
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ellenzék” tagjai közül a „tekintélyes” Bossányi Ferencet. A négy városi követ között ott van az a 

két követ (Kárász szegedi, Svetics kőszegi), akik a naplók szerint egyedüliként álltak ki az új 

szabad királyi városok becikkelyezése érdekében.1157 Ráadásul Szvetics még fel is szólalt a 

városok érdekében, hogy kerületenként két városi követ kerüljön be az adófelosztó 

bizottságba.1158 A bizottsági munka során mérlegelték az egyes megyék adófizető képességét: a 

követek által beadott, általuk külön erre a célra készített sérelmi listák és szóbeli tudósítások 

alapján. A bizottsági munkák részleteire itt nem térnék ki: a vonatkozó sokirányú problémakört 

jól tükrözi a munkát vezető országbírói ítélőmester – családi levélári anyagában őrzött – erről 

készült naplója és iratgyűjteménye, valamint a Regnicolaris Levéltárban a vonatkozó iratokat 

tartalmazó kolligatum.1159 Augusztus 14-én referálták a bizottsági munkálatról szóló jelentést a 

diéta vegyes ülésén, majd csak napokkal később küldték el feliratban a királynőnek a sérelmek, 

illetve a regulamentum társaságában.1160  Az egyes törvényhatóságok közti adófelosztás 

végeredményben – tükrözve az országban zajló gazdasági-társadalmi fejlődés irányait–, a 

pozsonyi adókerületbe tartozó északnyugat-felvidéki és nyugat-dunántúli, illetve északkelet-

magyarországi vármegyék számára általában adócsökkentést, vagy stagnálást hozott, addig a 

török pusztítás romjaiból újjáéledő alföldi és dél-, közép- és kelet-dunántúli volt hódoltsági 

megyék számára adóteher-növekedést jelentett.1161 A paraszti vándormozgalom iránya általában 

északnyugat-délkeleti irányú lett, így az ország középső vidékein volt a növekedés a 

legszembetűnőbb.1162 A dél-dunántúli megyékben is jelentékeny emelkedést tapasztalhatunk.1163 

Az északkelet-magyarországi kassai kerületben egy megye (Borsod) kivételével csökkenés vagy 

stagnálás volt észlelhető.1164 Az újonnan a Magyar Királysághoz csatolt három alsó-szlavóniai 

megye (Pozsega, Szerém, Verőce) régi adóösszegén túl az adóemelés egy részét is fizette, sőt 

Szlavónia ún. várépítési pénze is a magyar hadiadót növelte.1165 Nagy vonalakban tehát a terhek 

                                                           
1157Persze az egyes megyék kerületen belüli súlya, adózóképessége is szempont lehetett: például helyet kaptak az 
ilyen szempontból legnagyobb alapterületű és adózóképességű megyék, mint Pest, Nyitra, Bihar, Zemplén megyék. 
A névsor: OSZK Ktt. Fol. Lat. 3102. Nagy Gábor: Collectio actorum publico-politicorum… 21. f. A bizottság tagjai 
és MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. július 19-i ülés. 
1158MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. július 16-i ülés.  
1159SNA Brunszkvik–Chotek család alsókorompai levéltára. Idősebb Brunswick Antal hivatali iratai. 106. cs.; MNL 
OL N 74. Rectificatio portarum (1751) 3. kötet.  
1160OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae anni 1751. 127. 
1161PK Ktt. 118. D 32. Anni 1751 Diaetale Diarium et Acta Diaetae. 253–260.  
1162PK Ktt. 118. D 32. Anni 1751 Diaetale Diarium et Acta Diaetae. 256., 258. Így például Pest megye adóportáinak 
száma 14-gyel emelkedett, 156-ról 170-re. Bács-Bodrogé 10, Békésé 6 portával nőtt.  
1163Igaz ez Baranyára, Tolnára és Somogyra is: MARCZALI 1898. 320. 
1164PK Ktt. 118. D 32. Anni 1751 Diaetale Diarium et Acta Diaetae. 257. A legnagyobb adócsökkentést az ellenzéki 
Zemplén érte el: 158-ról 133-ra csökkent el, addig Péchy Gábor ítélőmester megyéje, Sáros is 20 adóportányival 
kevesebb adó fizetésére lett kötelezve.  
1165SZIJÁRTÓ 2005. 247. 435–436.  



  

212 
 

arányosabb vagy aránytalan megoszlását nem befolyásolhatta egy-egy követ kormánypárti–

ellenzéki diétai szereplése, hanem a megyék, illetve városok adófizetőinek számát és azok 

anyagi helyzetének változását képezi le az adóteher nagyságának módosulása.1166 

 

10. A diétai szereplők 

10.1 A vármegyei követek 

 
Az országgyűlés-történeti szakirodalom az uralkodó és a rendek közötti ellentétek 

kiéleződéséről ír az 1751. évi országgyűlés kapcsán. 1728–1729-tól kezdődően megfigyelhető 

egy társadalomtörténeti váltás a rendi politikában: a diétai ellenzék élére a – a főpapság- és 

főnemesség helyére – egyre inkább a vármegyei követek által az alsótáblán képviselt jómódú 

középbirtokos nemesség, vagyis a bene possessionati került.1167 A korábbi szerzők azonban 

eddig kevés figyelmet szenteltek a politika társadalomtörténeti vetületének, vagyis az 

országgyűlési szereplők rekrutációjának, illetve pályaíveinek.  

A vármegyei követek csoportjának vizsgálatán keresztül arra keresem a választ, hogy mi 

okozhatta a rendek és az uralkodó 1741-ben még oly békésnek látszó viszonyának 

elmérgesedését 1751-ben? Milyen mértékben volt jellemző, hogy a vármegyei pozíciót viselő 

országgyűlési követek a központi kormányhatóságok hivatalnokai lettek vagy országos bírósági 

ülnöki kinevezést nyertek el? A királyi keggyel kitüntettek az ország mely régióiból 

verbuválódtak? Megnyilvánult-e a diéta előtt vagy után valamilyen módon a királyi kegy 

(rangemelés, birtokadomány, királyi tanácsosi vagy aranysarkantyús lovagi cím)? Kik voltak, kik 

lehettek a hangadók, akik kiváltak a diéta „néma többségéből” és politikai véleményformálóként 

jelentek meg? Rögzíthetőek-e a források alapján a diéta alatti pártváltozások és megfoghatóak-e 

hosszú időtartamban jellemző vonások a vármegyék politikai magatartását tekintve?  

 

10.1.1 A csoport általános jellemzői 

 

Az 1751. évi országgyűlésen kibontakozott konfliktus gyökereit újabban társadalomtörténeti 

okokkal próbálta magyarázni a szakirodalom. Ember Győző narratívája szerint ezen az 

országgyűlésen továbbra is a főnemesség játszotta a vezető szerepet, noha a köznemességnek 

                                                           
1166A porták rectificatióját feldolgozta: MARCZALI 1898. 320. 
1167SZIJÁRTÓ 2005. 401–403.  
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már-már sikerült felbomlasztania az országgyűlés rendjét, de a felsőtábla ezt végül 

megakadályozta.1168 Ennél differenciáltabban fogalmazott ifj. Barta János. Szerinte az udvar és a 

rendek közötti 1751-es konfliktus egyik fő oka a régi főnemesi elit kihalása és az ezt követő 

politikai generációváltást volt. A szatmári béke (1711) után vezető pozícióba kerülő politikusok 

a magyar rendi politika formálójaként mindig komprumisszumkészek voltak az udvarral 

szemben. Ez a réteg a hazai nemesi társadalomban is elég nagy tekintéllyel és jó kapcsolatokkal 

rendelkezett ahhoz, hogy akaratát elfogadtassa Béccsel. A régi generáció az 1740-es években 

kihalt, az új nemzedék egyedül Bécsnek köszönhette felemelkedését, egy részük életét a 

császárvárosban élte le, így kisebb volt a befolyása a nemesi közvéleményre – teszem hozzá az 

alsótáblára – is.1169 A politikai szakadás kezdetét e szerint az elmélet szerint a főnemesség és a 

köznemesség között mindenképpen ez az országgyűlés jelentette a 18. században. A kortárs 

résztvevő, Festetics Pál is hasonlóan vélekedett az országgyűlés alsótáblájának ’korfájáról’ és a 

szereplők politikai tapasztalatlanságáról, mint az utókor. 1751. április 24-i levelében beszámolt 

arról, hogy a királyi propositiók felolvasását az alsótáblán ülő követek remegve, 

„halványodásokkal” és némán fogadták. Az országgyűlési résztvevők magatartását a levélíró 

közéleti tapasztalatlanságukkal magyarázza, mivel szerinte az „emberek [értsd: az országgyűlési 

résztvevők] noviciusok s – az Iudiciumban gyöngébbek, hogy sem az opinio volt erántok”.1170 

A konfliktusok szimbolikus téren is kiéleződtek a főrendek és az alsótábla vezető ereje, a 

vármegyei követek közt. Ezek a diétai viták a társadalmi rang kifejezésére, illetve a már 

megszerzett presztízs védelmére szolgáltak.1171 Például 1751-ben, az országgyűlés elején 

nyilvánosságra jutott Nógrád vármegye kérvénye, amelyben a megye követei azt indítványozták 

a főrendeknél, hogy az alsótábla a főrendek üléstermébe érkező küldöttei ottlétük idejére 

ülőhelyet kaphassanak, ne kelljen végig állniuk, ahogy az eddig gyakorlat volt. A kérelemhez 

Borsod, Szabolcs és Vas megye követei – ahogy a napló fogalmaz – „a nemesi előjogok nagyobb 

díszére és ékességére” támogatták a nógrádiakat, ámde törekvésüket már a vármegyei követek 

körén belül is elutasítás fogadta.1172 A diéta közepén, a július 3-i ülésen is megfigyelhetőek 

                                                           
1168EMBER 1989. 426.  
1169BARTA 2000. 182–186. A régi nemzedék tagjai közül Károlyi Sándor 1743-ban, Esterházy Imre prímás 1745-
ben, Esterházy József országbíró 1748-ban, Pálffy János nádor 1751-ben hunyt el. Az új nemzedék képviselői 
Grassalkovich Antal személynök, majd 1748-tól kamaraelnök, Batthyány Lajos 1751-től volt nádor. 
1170MNL OL P 243. Festetics Pál Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. április 24. 10. fol. A státusok hangulata az 1,2 
milliós adóemelés miatt válhatott paprikássá: „az propositiok remegve tétettenek, s- halványodásokkal, mind eddig 
közülünk egy sem szóllott”.  
1171A kora újkori rendi gyűlések szimbolikus-politikai megközelítésére jó példa az ilyen szempontú vizsgálatra: 
STOLLBERG–RILINGER 2013. 15–16. 
1172OK 700.468. Diarium generalis inclyti regni Hungariae. 33. Az ügyről részletesen a nógrádi követek tudósítása 
informál. Batta Pál és Darvas József jelentése árpilis 19-re tette a követek látogatását Fekete személynöknél, aki 
megígérte saját támogatását az ügyben, de egy bécsi értekezletet követően „némely vármegyék, kik avatkozni sem 
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voltak a két rend között a viták, így a köznemesek követelésére arról, hogy a rendjükből valók is 

tölthessenek be főispáni funkciókat, illetve, hogy a központi kormányszerveknél több köznemest 

alkalmazzanak. Felújultak a régi sérelmek arról, hogy a főispánok kinevezéssel töltenek be a 

vármegyékben bizonyos tisztségeket, azokban az esetekben is, ahol a törvény választást ír 

elő.1173 

A résztvevők politikai tapasztalatlanságát és az ebből eredő konfliktusokat tehát mind a 

kortárs, mind az utókor véleménye is kiemeli. Ha az országos politikai-közéleti tapasztalatot a 

vármegyei középbirtokos nemesség szintjén egyenlőnek vesszük a diétai szerepléssel, akkor – az 

országgyűlési naplókból származó adatbázis alapján – megállapíthatjuk, hogy az 1751. évi diéta 

követei közül kik vettek részt korábban országgyűlésen, illetve – adómegajánló céllal összehívott 

– országos concursuson.1174 Arra keresem a választ, hogy a diétai szereplők milyen arányban 

rendelkeztek országgyűlési tapasztalattal. Vizsgálatomat – az ekkor már alsótáblai hangadóként 

kezelt – vármegyei követek csoportjára terjesztem ki. 1751-ben a megjelent 43 vármegye 86 

fővel képviseltette magát a diétán.1175 

Az 1751 előtt országgyűlési és concursusi követséget vállaltak száma 31 fő, vagyis az összes 

résztvevő 36%-nak volt valamilyen korábbi országgyűlési tapasztalata. A vizsgálat alapján 

megállapítható, hogy a küldő vármegyék törekedtek arra, hogy a kiküldött két követ közül 

legalább az egyik egy már a diétát vagy valamelyik concurust megjárt személy legyen. 

Rendelkezésre álló adataim alapján a megyék 75%-a jellemezhető úgy, hogy kiküldött két követe 

                                                                                                                                                                                           

mertek beléje, confusiojokkal egybe vegyített contentumokkal” meghiúsították kezdeményezésüket: MNL NML 
IV.1.f. Nógrád vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Országgyűlési iratok. Fasc. E., Anni 1751. Batta Pál és 
Darvas Józsefek nógrádi követek jelentése. Losonc, 1751. október 5.  
1173Uo. 72. és OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 91. A vitára az adott alkalmat, hogy a felsőtábla 
ki akarta venni a megszerkesztendő feliratból a főispáni tisztségekre való köznemesi kinevezésre precedenst teremtő 
eseteknek, a nemrégen elhunyt Péchy Zsigmond alnádor beregi és Andrássy Zsigmond csongrádi főispáni 
adminisztrátorságának említését. Bohus János „az egy és ugyanazon nemesi szabadság” Werbőczynél is 
megtalálható elvét emlegette az eredeti alsótáblai felirat szöveget pártolva, addig Péchy Gábor ítélőmester pedig a 
főrendek javaslatát vette védelmébe. A főrendek továbbra is ragaszkodtak a vármegyei tisztségek betöltésénél az 
eddigi – főispánoknak kedvező – kinevezés gyakorlat fenntartásához. Velük ellentétben a vármegyei követek a 
választás szabadsága mellett álltak ki. Végül az 1723. évi 56. korábbi törvény megerősítésében állapodtak meg.  
1174 Az ebben a fejezetben felhasznált országgyűlési szerepvállalásra vonatkozó adataim az 18. századi 
országgyűléseket vizsgáló, korábban az ELTE BTK-n működő Diéta kutatócsoport adatbázisából származnak. Ezen 
információkra a továbbiakban külön nem hivatkozom, csak ha ettől eltérő forrást aknáztam ki. Az 1737. évi 
concursus résztvevőinek névsora hiányzik a Diéta adatbázisból, ezt még felhasználtam a feldolgozáskor: OK 
700.480. Acta Concursus Anni 1737. 79. Az 1734. és 1735. évi concursuson részt vett követek névsorát az egykor 
Lotharingiai Ferenc helytartó tulajdonában lévő naplói alapján állítottam össze: ÖStA HHStA, Ungarische Akten, 
Comitialia (1730–1752) Konvulut A., Fasc. 407. Diarium concursus Incyti Regni Hungariae…pro 22.a mensis 
Martii Anni 1734 indicti et promulgati (2. f.) és Diarium concursus Inclyti Regni Hungarico ratione… pro die 14. 
mensis Martii 1735 indicti et promulgati (3. f.).  
1175Pozsony megye helyettes követként harmadiknak küldte ki (egyúttal távollévő főrendi követként) Balogh 
Lászlót, addig Csanád és Csongrád megye egyik követe ugyanaz a személy Marsovszky György jegyző volt. 
Valószínűleg névazonosság áll fenn Turóc és Pest vármegye esetén, mivel mindkét vármegyét egy Beniczky István 
nevű követ képviselte a diétán. A micsinyei és beniczei Beniczky család családfáján ugyanebben az időben több 
azonos keresztnevű személy szerepel, így az azonosítás még akadályokba ütközik.  
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közül legalább az egyiknek volt korábbi diétai vagy konkurzusi „előélete”. A követeket küldő 

megyéknek csak egynegyede (11 fő) volt olyan, amelyeknek képviseletében kizárólag „újoncok” 

jelentek meg, tehát akik közül egyik sem vállalt el ilyen típusú megbízást korábban. A feltárt 

összefüggések ismeretében elmondható, hogy a vármegyei követi kar egészében nem volt 

tapasztalatlan, mivel nagy valószínűséggel minden megye képviseletében volt legalább egy 

diétai vagy konkurzusi tapasztalattal bíró személy. 

A korábbi országos politikai múlttal rendelkező személyek nagy része (28 fő) az 1741. évi 

diétán vagy ugyanakkor egy-egy vármegye képviseletében vagy – kisebb eséllyel – távollévő 

főrend alsótáblai követeként jelent meg a diétán. 9 fő volt, aki az előbb említett országgyűlésen 

kívül az 1734., 1735. és az 1737. évi adómegajánló concursus valamelyikén is részt vett.1176 Az 

1751. évi diéta megyei követei közül valamelyik korábbi és/vagy a vizsgált országgyűlésen 

távollévő főrendet (is) képviselt 22 fő (25,58%).1177 A diéta legtapasztaltabb követei azok a 

személyek voltak, akik az 1708–1715., 1722–1723., illetve 1728–1729. évi diétán is ott ültek, 

többnyire, mint pályájuk elején álló távollévő követek: ők a csoport nagyjából egytizedét 

jelentették (összesen 9 fő).1178 A csoport egyik „nagy öregje” volt Szuhányi Márton, aki az 

1714–1715-ben már távollévő követként is jelen volt az országgyűlésen.1179 

Valójában azonban a forrásadottságok miatt a rendi tábor egyes személyeinek véleményét 

név szerint általában nem ismerjük, sokkal inkább volt szerepe néhány vezérszónoknak, a 

többiek – némi túlzással – a diéta néma többségébe tartoztak bele. Szijártó István kutatásai 

szerint az alsótáblán ülők kb. egyötöde szólalt föl a feldolgozott országgyűlési napló szerint.1180 

Az „aktív felszólalók” kis száma és a „néma többség” befolyásolhatósága, mint strukturális 

adottság hosszú időtartamban is jellemző maradt a magyar diétára. Mindez a magyar 

országgyűlések történetét jól ismerő és arra visszatekintő Hajnóczy Józsefnek is feltűnt, aki egy 

magánlevelében felvilágosult szarkazmussal így jellemezte a diéta résztvevőit: „eme 500 

képviselő között alig van 10, aki valóban részt vesz a törvényhozásban. A többi automata gép, 

amely a fenti 10 által, – rokoni kapcsolatok, tiszteletbeli állások, pénz és megfélemlítés révén – 

                                                           
1176Mindhárom vizsgált concurson jelent volt Szuhányi Márton, Szatmár megye követe. Két concursuson colt jelen 
Beniczky István, Gosztonyi István, Perczel József. A többiek csak az 1737. évi gyűlésen jelentek meg (Bossányi 
Ferenc, Klósz Mátyás, Rötth Sándor, Szentiványi Ferenc).   
1177Ez valamivel magasabb arány, mint amit Vámos András kutatásai az 1708 és 1765 közötti diéták távollévő 
főrendjeinek követeiről kimutatott: a század első kétharmadában a távollévő követek 14,5%-a lépett megyei 
szolgálatba vagy vállalt követi megbízást: VÁMOS 2014. 274.  
1178Számos hibaforrást jelent a prozopográfiai kutatás során a névazonosság kérdése: ugyanazokat vagy más 
személyeket (fiúági rokon vagy leszármazott) takarnak-e az azonos vezeték és keresztnevek. Az 1722–1723. évi 
diétán (is) megjelentek: Balogh László, Beniczky István, Farkas Gábor, Gosztonyi István, Szentiványi Ferenc, az 
1728–1729. éviek: Rötth Sándor, Bossányi Imre, Mérey Zsigmond, Sedlmayer István.  
1179A diéta adatbázison kívül: KOVÁCS 1994. II. köt. 400–401. (262. regeszta). 
1180A jelenségre: SZIJÁRTÓ 2009. 93.l. 
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tetszés szerint irányítható”.1181 Talán a korabeli parlamenti politikai viták általános 

jellemzőjeként regisztrálhatjuk ezt az alacsony felszólalási arányt. Peter Jupp monográfiája 

szerint a londoni parlament alsóházában az 1690–1714 között a képviselők nagyjából 

ugyanekkora arányban voltak aktívak (tartottak beszédet vagy vettek részt valamelyik bizottság 

munkájában).1182  

Ez persze nem jelenti azt, hogy a követeknek ne lett volna egyes politikai kérdésekben a 

vármegyétől kapott utasításuk alapján álláspontjuk vagy véleményük, de ezt a nyilvános politikai 

vitákon nem hallatták vagy felszólalásaik a diétai naplókban nem őrződtek meg. Baranya 

vármegye követeinek esete, akiket küldőik arra utasítottak, hogy a dunai vármegyékkel 

együttműködve a megyére eső adóösszeg növelését akadályozzák meg, ám a naplókból nem 

derül ki egyértelműen, hogy nyilvánosan felszólaltak-e. E helyett azonban – több vármegye 

esetében is – a háttérben való érdekérvényesítést, vagyis többnyire főispánjuk 

kapcsolatrendszerét hívták segítségül az adóösszeg csökkentése érdekében.1183 Bihar vármegye 

követei például Zaránd vármegye által küldő megyéjükkel szemben benyújtott sérelem 

„semlegesítésére” és az Udvari Kancellárián való közbenjárásra kérték meg püspök-főispánjukat, 

Forgách Pált, ám maguk a nyilvános diétai viták során nem hallatták a hangjukat.1184 Ugyanerre 

a politikai stratégiára utalnak a pasquillusok – ahogy már az adóviták során láttuk – több 

vármegyét „hallgatással” vádoltak meg, így közöttük volt Baranya, Esztergom, de Komárom, 

Somogy és Tolna is, ám ez utóbbi háromról ilyen típusú kontrollforrásom nincs.1185 

Felmerül a kérdés, hogy a diétai követséget milyen vármegyei tisztségben vagy pozícióban 

lévők töltötték be, és ezen belül melyik csoportnak milyen esélye volt a kerületi vagy országos 

hivatalra való továbblépésre. Az 1751-ben diétára küldött megyei követek csaknem egyötöde (19 

fő) főjegyzőként működött diétára küldése pillanatában. Viszont, ha összeadjuk az ekkor 

hivatalban lévő és az 1751 előtt jegyzőséget vállaló vármegyei követek számát, akkor 

megállapíthatjuk, hogy legalább 28 fő, vagyis a követek egyharmada töltötte be ezt a posztot 

élete során. Ez a csoport nagy részben lefedi és megfelel az előléptetettek csoportjának számában 

és arányában. Vagyis a diétai követek közül a legmobilisabbak a vármegyei főjegyzők voltak, 

                                                           
1181 HAJNÓCZY 1998. 155.  
1182Ez az 558 fős angol alsóház tagjaiból 100-110 főt érintett. Erre: JUPP 2006. 61. 
1183MNL BML IV.1.a. Baranya vármegye közgyűlési jegyzőkönyve (1750–1753) 192. l. 1751. június 26; MNL 
KMEL IV.1.b./1. Esztergom vármegye levéltára. Esztergom vármegye közgyűlési iratai. 36–37. ff. Esztergom, 
1751. augusztus 6. Esztergom vármegye rendjei köszöntőlevelének fogalmazványa Csáky Miklós érsekhez; MNL 
OL P 398. 154. doboz. 69365. Szatmárnémeti, 1751. november 15. Szatmár vármegye Károlyi Ferenc gróf 
főispánhoz az adóösszegből származó hátralékok és más ügyekben.  
1184MNL HBML IV.1.a. Bihar vármegye nemesi közgyűlésének az iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 13. kötet. 991. 
Ferdinyi Ferenc és Bossányi Ferenc követek levelének másolata. Pozsony, 1751. augusztus 25.  
1185MNL OL N 114. 13. kötet. Kovachich Márton György gyűjteménye. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül a kötet végén] 3. sz.; Somogyra: NAGY 2013. 73.  
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mert ők voltak olyan gyakorlati és jogi szaktudás birtokában, amely elősegítette és felfelé 

röpítette hivatali karrierjüket.1186 

A jegyzőkhöz képest közel ugyanekkora (18 fő) azoknak a száma és aránya, akik 

táblabíróként jelentek meg a diétán,1187 vagyis kerültek bele az annak alapját képező 

országgyűlési naplókba.1188 Ezt a heterogén réteget egyaránt jellemezték a hivatásos protestáns 

ügyvédek és birtokosok (Bohus János, Prónay Gábor, Lehotzky Dániel, Lónyay László, 

Szathmáry Király György), az emeritált alispánok (Horváth Dániel) vagy ambíciózus 

nagybirtokos nemesek (Csuzy Gáspár, Lengyel Gáspár, Trsztyánszky József).1189 Meglepő 

módon ebből a csoportból is lehetett felfelé jutni a ranglétrán: közülük a későbbiekben négyen 

lettek bizonyosan alispánok, majd ebből két fő – kilépve a megyei keretekből –, kormányzati 

kegytől függő pozícióra emelkedett.1190 Voltak még ketten adószedők, illetve egy fő megyei 

főbiztosként működött.1191  

A szakirodalomban fölmerülő további állítás, hogy a jómódú középbirtokos nemesség csak 

kisebb részének sikerült – feladva rendi ellenzékiségét vagy a hivataltól való idegenkedését – 

átlépni az országos szintű központi hivatalokba.1192 A személyi életrajzi adatok összeállítása után 

kiderült, hogy az 1751. évi diétán ülő 86 vármegyei követ közül 25 (vagyis a jelenlévők kb. 

29%-a) jutott a későbbiekben bizonyíthatóan valamilyen felsőbb központi hivatalba vagy a 

kormányzattól függő magasabb pozícióba. (Itt csak a legmagasabb elért tisztséget fogom alapul 

venni.) Az így elkülönülő csoport tagjainak egy meghatározó része az országos-kerületi 

bíróságokra (15 fő) került: közülük heten a Királyi Tábla nemesi/királyi/érseki ülnöki, egy-egy 

fő alnádori, illetve alországbírói, hárman hétszemélynöki kinevezést is nyertek a 

későbbiekben.1193 Hárman a kerületi ítélőtáblák ülnökeiként működtek.1194 A második 

legnépesebb hivatalnoki réteget a Helytartótanács tanácsosai alkották: ők öten voltak.1195 A 

                                                           
1186SEBŐK 2016. 960.  
1187Nem táblabírói címe adta az azonosítás alapját Huszty István esetén, aki az eperjesi kerületi tábla bírája volt 1747 
óta, de Heves vármegye táblabírájává is megválasztották. Személyére: PÓKECZ–KOVÁCS 2016. 167–168. 
1188DAB. 
1189Somogy vármegye követe a nagy múltú és előkelő tóti Lengyel család sarja: szintúgy kizárólag az első alispáni 
posztra kandidált több alkalommal és sikertelenül: 1746-ben, 1748-ban, 1753-ban. Erre: SZIJÁRTÓ 2010. 462.; 
SZIJÁRTÓ 2016. 63.  
1190Megyei alispánok lettek: Komárom megyében Csuzy Gáspár, Fejér megyében Fejérváry Pál, Abaújban Tiszta 
Pál, végül Esztergom megyében Trsztyánszky József. Utóbbi kettő innen is továbblépett: előbbi a szepesi kamarai 
adminisztráció tanácsosa, utóbbi Esztergom vármegye főispáni helytartója lett.  
1191Adószedő: Farkas Gáspár (Pozsony), Fekete István (Gömör). Megyei főbiztos (commissarius): Szunyogh István. 
1192VÖRÖS 1989. 687. 
1193Legmagasabb hivatali tisztségük szerint királyi táblai ülnökök voltak: Batta Pál, Beniczky István, Biró János, 
Dőry Ádám, Majláth József, Mérey Zsigmond, Nedeczky Ferenc. Bossányi Imre alországbírói, Sallér István 
alnádori kinevezést kapott. Pászthory László, Péchy Gábor és Sághy Mihály hétszemélynök lett.  
1194Adelffy Antal, Huszty István, Szedlmayer Sebestyén László.  
1195A helytartótanácsosok voltak/ lettek: Balogh László, Csiba János, Gosztonyi István, Pletrich László, Szuhányi 
Márton (utóbbi 1733-tól hivatalban).  
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gazdasági-pénzügyi adminisztrációba három fő került. Festetics Pál a – kancelláriai referensséget 

követően – a Magyar Kamara alelnöke, szendrői Török József – helytartótanácsi tanácsosi 

munkálkodása után – szepesi kamarai igazgató, addig az abaúji Tiszta Pál a szepesi kamarai 

adminisztráció tanácsosa lett. Festetics Pál e mellett a Habsburg Monarchia gazdasági 

irányításának egyik vezető szervébe is eljutott, mivel magyar kamarai alelnöksége előtt az 

Udvari Kamara tanácsosaként működött Bécsben.1196 1751-ben négy megye esetében fordult elő, 

hogy egy-egy központi kormányhatóság tisztviselőjét választották meg vármegyei követté (Hont, 

Sáros, Szatmár, Ung vármegyékben).1197 A század első felében ez még gyakori jelenség volt, de 

csökkenő mértékben a korszak végéig elvétve akadt példa arra, hogy központi kormányhatósági 

tisztviselők megyei követséget is vállaltak:1198 A tapasztaltak alapján elmondható, hogy a megyei 

nemesség számára a központi állami adminisztrációban való hivatalviselés sem jelentette 

feltétlenül a kormányzati akarat kritikátlan kiszolgálását és a rendi jogok védelmének 

feladását.1199 Nem jelentett ez szervilizmust, sőt kivételesen a megyei érdekek akár ellenzéki 

képviseletét sem zárta ki, amiként Szuhányi Márton életpályája és diétai szereplése is példa 

erre.1200 A korábbiakhoz képest a kettős funkció (vármegyei követség és a kormányzattól függő 

hivatal) vállalása és egyidejű betöltése azonban a 18. század közepétől egyre inkább 

összeegyeztethetetlen lett a rendiség és a kormányzat közti frontvonalak megmerevedése 

miatt.1201 A térségből a hasonló társadalmi struktúrájú Lengyelországban 17–18. században az 

országgyűlési követek között túlnyomó többségbe kerültek azok, akik a – szejmbeli 

képviselőségük mellett – kormányzattól függő hivatalt viseltek vagy éppen mágnások voltak. 

                                                           
1196 Festetics Pál 1762–1772 között töltötte be ezt a tisztséget. Erre: BÖLÖNY 1979. 108110. 
1197Hont vármegye követe Majláth József a Királyi Tábla királyi ülnöke, Sárosé Péchy Gábor nádori ítélőmester, 
Szatmáré Szuhányi Márton helytartótanácsos, Ungé Huszty István jogtudós és eperjesi kerületi táblai ülnök volt. 
1198A 18. század második felére megváltoznak az erről alkotott vélemények: a korabeli politikai gyakorlatra 
alapozva a kortársak mégis úgy tartották, hogy a dikasztériumi hivatalnokok a királyi (központi) hatalmat 
képviselik, amely összeférhetetlen a rendi jogok védelmét ellátó vármegyei funkció vállalásával. Az ily módon 
történt követküldés jelenségének oka kettős: egyfelől a vármegyék megpróbálták egy-egy, megyéjükben is birtokos 
kormányhatósági hivatalviselő, Pozsonyban és Pesten is meglévő befolyását felhasználni saját vármegyéjük 
érdekében, másfelől kézenfekvő és olcsóbb volt egy eleve helyben lakó tisztviselőt megnyerni e tisztségre. A 
jelenségre utal reformkori példák alapján: PÁLMÁNY 2011. 49. 
1199Szuhányi Márton helytartótanácsos és Szatmár vármegye követe Károlyi Ferenchez írott leveleiben utal arra, 
hogy az 1751. évi országgyűlés előkészítésére kiküldött helytartótanácsi ad hoc bizottsága (melynek maga is tagja 
volt) tervezetében a korábban nem orvosolt sérelmek és végre nem hajtott törvényeket szabta az adóemelés 
feltételeként: MNL OL P 398. Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek. 73725. Szuhányi Márton levele 
Károlyi Ferenc grófhoz. Pozsony, 1750. december 19. 
1200Szuhányi pályájára újabban: NAGY 2016. 150–160. Ennek ellenére a nemesi közvélemény egyre inkább 
elítélendőnek tartotta a központi hivatal vállalását és összeférhetetlennek tartott a rendi érdekek képviseletével, 
amiként a pasquillusirodalom erősödő kritikai hangjai is jelzik ezt.  
1201A jelenségre: SZIJÁRTÓ 2016a. 200. A párhuzamos hivatalvállalása mértékének felderítése az egyes 
országgyűlések során még várat magára, ezért megállapításokat későbbi kutatásoknak kell még alátámasztaniuk. 
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Mindez a köznemesség politikai mozgalmának gyengülését is jelezte,1202 ellentétben a magyar 

példával, ahol az egzisztenciális függetlenség megmaradt és a politikai öntudat is erősödött a 18. 

század folyamán.  

A „felemelkedettek” közül még megemlíthető, hogy Tersztyánszky József Esztergom 

vármegye világi (főispáni) adminisztrátoraként működött 1765-től. Festetics Pál (a fenti 

tisztségei mellett) már főnemesként Baranya vármegye főispánságát is megkapta.1203 Ha a 

vizsgált követek csoportjának közvetlen fiúutódaira tekintünk, akkor érdekes végigkövetni, hogy 

kik lettek a megyei követek leszármazottai közül olyanok, akik II. József idején elvállalták a 

rendi közvéleméyn szemében gyűlölt és megvetendő kerületi biztosi megbízatást. Köztük 

találjuk az evangélikus Prónay Gábor pesti követ fiát, Lászlót, a honti Majláth József fiát, ifjabb 

Józsefet és Szent-Iványi Ferenc liptói követ hasonló nevű unokaöccsét.1204 

A legrangosabb magyar kitüntetések egyikét, az 1764-ben alapított Szent István-rendet (egy 

kivételével annak kiskeresztjét) meglepő módon a vármegyei követek közül öten nyerték el, 

főként politikai pályájuk egy későbbi szakaszában.1205 

Kivételesen magasra ívelt annak az öt vármegyei követnek a pályája, akik életük végén 

főnemesi címet nyertek: Festetics Pál 1772-ben, Bossányi Imre 1774-ben, Balogh László 1773-

ben, Török József 1774-ben grófi, Sághy Mihály 1790-ben bárói címet nyert.1206 Rajtuk kívül 

figyelmet érdemel még Majláth József honti követ esete – aki korai halála miatt – nem 

részesülhetett a rangemelésben, de fia, ifjabb József kerületi főispánként később 1785-ben grófi 

címet nyert.1207 

Számukra a megyei követség csak pályájuk előkészítő-megalapozó szakasza, rangemelést 

a központi kormányhatósági hivatali munkájuk elismeréseként kaptak. A követek többségnek 

azonban a vármegyei hivatalvállalás mellett a vármegyei követség karrierje csúcsát jelentette. A 

kormányhatósági hivatalra való előléptetést nyertek területi megoszlásáról megállapítható, hogy 

az ország nyugati, északnyugati vármegyéiből (Nyugat-Dunántúl, Felvidék északnyugati része) 

arányaiban többen kerültek ki, mint az ország többi részéből. Ennek oka e régió családjainak 

intenzívebb gazdasági, kulturális, politikai kötődése Bécshez és Pozsonyhoz, illetve az itt 

                                                           
1202BARDOCH 1985. 116–117. A szerző szerint a 18. századra a követek 96%-a viselt állami tiszséget, ebből 51%-ot 
magasabb státusú tisztségnek tartott.  
1203FALLENBÜCHL 1994. 75., 65. A két kinevezés 1765-ben és 1777-ben történt. 
1204SZÁNTAY 2005.; 375–376., 378. 
1205 GÖDÖLLE-PALLOS 2014. 310–312. Ők voltak: Balogh László, Trsztyánszky József, Sághy Mihály, Forray 
András és Festetics Pál. Utóbbi a kiskeresztet, később a középkeresztet is megkapta.  
1206SZEMETHY 2014. 315–316.  
1207SZIJÁRTÓ 2016a 175.  
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befolyással bíró főnemesi családokhoz.1208 Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a Felvidék középső 

részének (Liptó, Nógrád, Gömör) famíliái közül majdnem akkora súllyal voltak jelen a Királyi 

Táblán annak pesti központjához való közelsége miatt, mint a nyugat-dunántúliak.1209 Egyedül 

az ország keleti, délkeleti régiójának családjai hiányoznak a listából.1210 A protestánsokat a 

közhivatalokból kizáró Carolina Resolutio (1731) miatt nem katolikus családok sarjai nincsenek 

köztük.1211 Az országos pozíciókba így előreléptetett személyek kb. 25%-a (6 fő), vagyis az 

összes megyei követ kb. 7%-a vállalta el pályája során egy vagy több távollévő főrend 

képviseletét.1212 Az egyes életpályák áttekintése után úgy tűnik, hogy a sikeres, országos 

pályafutást maguk mögött tudó köznemesek még „pályakezdő” ifjúként vállalták el a távollévő 

követségét, jeleként a tudatos karrierépítésnek.1213 

A fent említetteken kívül volt még egy protestánsokból álló, magasabb országos hivatalokra 

aspirálni nem képes csoportja a vármegyei követeknek, akiknek azonban fiúutódai – a józsefi 

türelmi rendeletet követően – országos vagy kerületi méltóságokra emelkedtek. Ilyen Prónay 

Gábor pesti követ esete, aki kúriai ügyvédként működött és fiai kaptak csak bárói címet.1214 A 

Liptó megyei evangélikus köznemes, Lehotzky Dániel kúriai ügyvéd Békés vármegye 

követeként szerepelt 1751-ben, de fia, András 1782-ben lett a Királyi Táblán a szegények 

ügyvédje, majd 1790-ben a nagyszombati kerületi ítélőtábla ülnökeként működött. A református 

Darvas József nógrádi főjegyző és követ ellenzékiként indult, de a diéta végére és az 1764–1765. 

évi országgyűlésre már többségbe kerültek kormánypárti megnyilvánulásai.1215 Amit Mária 

                                                           
1208A Helytartótanács köznemesi tanácsosaival kapcsolatban Fallenbüchl Zoltán bizonyítja, hogy azok között is 
felülreprezentáltak voltak az ország északnyugati részéről (Trencsén, Nyitra, Pozsony, Moson) származóak. Az 
előléptetett követek között ehhez képest nagyobb a szórás az egyes megyék között: FALLENBÜCHL 1989. 61. 
1209A térségben az egyik legjobb „ugródeszkát” jelenthette az regionális és országos hivatalok felé a Gömör megye 
követség- és hivatalvállalás, ahonnan különösen sok személynek és családnak indult ki későbbi karrierje. Hivatalt 
vállalt itt az 1751. évi vármegyei diétai követek közül például Pletrich László (későbbi ítélőmester és 
helytartótanácsos), de Seldmayer László Sebestyén, Torna vármegye követe, későbbi kerületi táblai ülnök is. 
Galánthai Balogh János, Királyi Táblai ülnök és az 1764–1765. évi országgyűlés későbbi ellenzéki követe, itt (is) 
volt alispán néhány évig (1757–1764), bár ő inkább „lefelé bukott”: a Királyi Tábláról került vissza megyei 
szolgálatba. Minderre lásd a korabeli megyei monográfiát: BARTHOLOMAEIDES 1806–1808. 761., 765. 
1210Hasonló megállapításra jutott Csanád megye kapcsán Szijártó István is a megyei szolgálatban álló köznemesek 
országos hivatalokra való előrelépési lehetőségeit vizsgálva nagydoktori értekezésének kéziratában. Erre: SZIJÁRTÓ 

2016. 80–81.  
1211 A központi kormányhatósági hivatalviselőire: SEBŐK 2012. 15–50.; EMBER 1940. 197–267.; FALLENBÜCHL 
1967. 193–236.; FALLENBÜCHL 1992. 283–334.; VÁMOS 2011. 72–104. A fejezetbenban található, központi 
kormányhatósági hivatalviselésre vonatkozó adataim többnyire innen származnak.  
1212Ez alatta marad valamivel a 18. század többi országgyűlésén (1708–1792) tapasztalható 32% körüli átlagnak (71-
ből 23 fő): erre: VÁMOS 2014. 277. 
1213VÁMOS 2013. 277. 
1214 Két fia, László és ifjabb Gábor 1782-ben nyerték el a báróságot. László előbb nógrádi alispán, majd 
helytartótanácsos lett. Ifjabb Gábort II. József nevezte ki pozsonyi tankerületi főigazgatónak, majd 1789-ben kerületi 
főispánná. Erről: SZLUHA 2007. CD-ROM 40290–40298. rekord.; SZÁNTAY 2005. 376.; SZIJÁRTÓ 2016a 180.; 
FALLENBÜCHL 1994.77. 
1215Tevékenységét a diétát követően az uralkodó állítólag még méltatta is: SRKL Egyházkerületi iratok. A/IX./2389. 
Darvas József levele Gyürky Istvánhoz (másolat). Bécs, 1753.augusztus 14. 
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Terézia korában protestánsként el tudott érni, azt elérte a hivatali ranglétrán, megyéje 

másodalispánja lett 1756–1764 között.1216 Fia, Ferenc 1784-ben – a józsefi türelmi politika 

kedvezményezettjeként – megkapta a helytartótanácsosi kinevezést.1217 

A diéta menete szempontjából viszont a „néma többségből” felszólalásaik száma alapján 

kiemelkedő hangadók csoportja a fontosabb. A kutatást azonban megnehezíti, hogy a 18. századi 

kéziratos országgyűlési naplók általában nem rögzítették név szerint a felszólalásokat. Az 1751. 

évi országgyűlés időszakából is csak az adóviták leghevesebb szakaszáról, a június 11. és július 

5. közti időszakból maradtak fenn név szerinti felszólalások. A legtöbb hozzászólást az ellenzék 

részéről Csuzy Gáspár (58 felszólalás) veszprémi és Okolicsányi János (39 felszólalás) zempléni 

követ neve alatt rögzítettek. Rajtuk kívül megemlíthető az ellenzéki Borsod Szathmáry Király 

György, Darvas József Nógrád, Török Sándor Győr, Bohus János Zólyom vármegye, illetve a 

kormánypárti Prónay Gábor Pest vármegye kormánypárti követének kimagaslóan aktív diétai 

szereplése.1218 A kiemelt személyek társadalmi rekrutációjáról röviden elmondható, hogy régi 

vagy „ősi” (1700 előtt nemességet nyert vagy birtokos) eredetű, többnyire észak-magyarországi 

(felvidéki) kötődésű családok sarjai; a 7 megnevezettből 5-nek közvetlen felmenői részt vettek a 

Rákóczi-szabadságharcban; vármegyéikben ők maguk vagy őseik jelentős 

hivatalokat/tisztségeket töltöttek be, továbbá, hogy a hangadók között a nevezett 7 főből 4 

bizonyosan protestáns volt.1219 A szakirodalom szerint a 18. századra az országgyűlés alsótáblája 

lassan katolikus többségűvé vált: ennek ellenére 1751-ben még a hangadók között többen voltak 

a protestánsok, mint katolikusok,1220 1764–1765-re azonban – a szakirodalom szerint – itt is a 

katolikusok vették át a vezetést.1221 A protestánsok száma a vármegyei követek közt elenyésző 

lehetett, noha így is a hangadók körén belül felülreprezentáltak voltak. Annak ellenére, hogy az 

egyes követek és családjuk felekezeti kötődését ritkán ismerjük, mégis megkockáztatom, hogy 

összesen tizenegy vármegyei követ volt protestáns az 1751. évi diétán.1222 Az ellenzéki 

hangadók pályájuk során a későbbiekben sem léptek ki vármegyéjük keretei közül, nem nyertek 

vagy vállaltak a központi kormányzat apparátusában pozíciót, ám a királyi tanácsosságot többen 

                                                           
1216MOCSÁRY 1826. 235. 
1217EMBER 1940.79., 203. 
1218SZIJÁRTÓ 2009. 93.  
1219PAPP 2006.; SZIJÁRTÓ 2016a. 167. PAPP Barbara az 1751. évi országgyűlés hangadóiról elhangzott előadásának 
részadatai némely ponton kiegészíthetőek: pl. Csuzy Gáspár családjának kuruc kapcsolatairól vagy az egyes követek 
királyi tanácsosi címére vonatkozóan.  
1220Katolikusok voltak: Csuzy Gáspár, Okolicsányi János, Török Sándor, evangélikusok: Bohus János, Prónay 
Gábor, reformátusok: Darvas József, Szathmáry Király György.  
1221SZIJÁRTÓ 2009. 94. Szijártó M. István 1764–1765. évi diéta 11 ellenzéki követének felekezeti hovatartozását 
ismeri, akik közül 8-at katolikusként azonosított. 
1222Evangélikusok: Lehotzky Dániel, Prónay Gábor, Zmeskáll Gábor. Reformátusok: Bohus János, Darvas József, 
darvai Darvay Péter, Lónyay László, Szathmáry Király György, Szirmay Ádám, Szunyogh István. Az egyes 
résztvevőkkel kapcsolatban még kéziratban lévő  
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(Csuzy Gáspár, Darvas József, Okolicsányi János, Szathmáry Király György) is megkapták, 

amelynek a korban a vármegyei nemességen belül presztízsértéke volt.1223 

Végül érdemes megvizsgálni azt is, hogy rövid távon, az 1750–1751 során az 

országgyűlésnek milyen „mikropolitikai” hatása lehetett, vagyis a vármegyei követek közül kik 

és mit nyertek, pontosabban nyerhettek az uralkodótól azért cserébe, hogy a kormányzat 

politikáját támogatták.1224 Noha legtöbb esetben a közvetlen összefüggés a diéta és a királyi 

kedvezés kinyilvánítása között nem mutatható ki, ennek ellenére feltételezem, hogy a királynő 

részéről megnyilvánuló kegy (királyi donatio, consensus vagy jóváhagyás egy birtok 

megszerzésére, központi kormányhatósági hivatali kinevezés, nemesség-, és címer megerősítése- 

illetve adományozása) a vármegyei követek politizálását erőteljesen befolyásolhatta.1225 Hogy ez 

a kortársak gondolkodásától sem lehetett idegen, az is mutatja, hogy a „megvesztgethetetlennek” 

hitt borsodi követről, Szathmáry Király Györgyről is maradt fenn gúnyvers az 1764–1765. évi 

diéta idejéről, amely éppen azzal vádolja, hogy azért szavazta meg a királynő által követelt 

adóemelést, mert a kincstár által korábban elvett nádudvari birtokát így kívánta visszakapni.1226 

Koller Ferenc az 1751. évi diéta előtti tervezetében is a vármegyénként a helyi közéletben 

hangadó 2-3 nemes számára „kedvezések” nyújtását tanácsolta az ellenzék kiformálódásától félő 

udvarnak.1227 Kaunitz 1761-es államtanácsi előterjesztése ugyanennek a politikai jelenségnek a 

másik oldalát világítja meg. Az államkancellár ebben az udvarral ellenszegülő mágnások és 

nemesek, illetve utódaik karrierlehetőségeinek ellehetetlenítését javasolta Mária Teréziának.1228 

Lássunk erre a jelenségre néhány példát! Az országgyűlés előkészítése alatt, még 1750. 

november 26-án Majláth József – a későbbi Hont vármegyei követ – és királyi táblai ülnök nyert 

a Kamarára háramlott Nyitra megyei Kissalló pusztára királyi donatiót a magvaszakadt 

Benyovszky Mátyás javai közül 2500 forint lefizetése mellett.1229 Talán ennek a 

                                                           
1223 Darvas József 1760-ban nyerte el a királyi tanácsosságot Mária Teréziától, amelyet Papp Barbara tanulmánya 
nem említett: MNL OL A 57. Magyar Kancellária Levéltára. Libri Regii. 45. kötet. 222. Csuzy Gáspár királyi 
tanácsosságára: KOMÁROMY 1899. 294. A királyi tanácsosi cím korabeli megítélésre hadd idézzem Rimanóczy 
Antal bécsi ágens levelét Sallér Istvánhoz, amelyben a levélíró hangsúlyozza, hogy a tanácsosi címet általában a 
királynő nem saját személyes kezdeményezésére adományozza, hanem a folyamodó kérvénye alapján állítják ki: 
MNL OL P 285. Sallér család levéltára. A család által rendezett iratok. Salleriana personalia. 13. doboz. Fasc. 83., 
No. 183. Rimanóczy Antal levele id. Sallér Istvánhoz. Bécs, 1754. június 20.) 
1224Korabeli angol analógiák alapján feltételezem, hogy a ritkán összeülő diéták alkalmával működött ez az effektus: 
NAMIER 1961. 20–21. A német Reichstag esetén Lotharingiai Ferenc és Mária Terézia sikerrel alkalmazta a „do ut 
des” elvet: politikai szolgálatokért cserébe az illető kliensét rangemeléssel, címadományozással, hivatali 
előléptetéssel vagy kiváltságokkal jutalmazta: ROHRSCHNEIDER 2015. 2327., 39., 112.  
1225Ugyanerre a reformkorban is meglévő, sőt felerősödő jelenségre hívta fel a figyelmet: KECSKEMÉTI 2008. 36–46.  
1226OSZK Kt. Quart. Lat. 2498. 135. fol. (235. p.) In Georgium Szathmáry Ablegatum Cottus Borsodiensem, qui est 
amissam Posessionem Nád-Udvar a Fisco rehabere possit ad Auctionem accedit. 
1227MNL OL I 57. Hoffinanz-Ungarn. Landtagsakten. 14. doboz. Iratok 1719–1764. 427–445.ff. 
1228H. BALÁZS 1989. 869.  
1229MNL OL A 57. Magyar Kancelláriai Levéltár. Libri regii. 41. köt. 617–618. Bécs, 1750. november 26. 
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birtokadománynak is volt köszönhető, hogy a rendi nemzet ügye iránti süketségéért marasztalták 

el a pasquillisták.1230 1751-ben Darvas József, nógrádi főjegyző és országgyűlési követ adományt 

nyert az Abaúj megyei Ongára.1231 Ennek hátteréről egy Batthyány Lajos nádorhoz intézett 

levélből értesülünk. E szerint 1751. február 11-én az előző nádor, Pálffy János Onga falu teljes 

egészét neki és birtokostársának, fáji Fáy Andrásnak adományozta, ám a nagy árvizek miatt az 

egri káptalan nem tudta őket beiktatni a birtokba. Kérték a nádort, hogy intézzen újra 

beiktatólevelet a káptalanhoz.1232 Mint az adóügyi fejezetből kiderült, Darvas erős 

ellenzékiségével hívta fel magára a figyelmet, aztán magatartása hirtelen aulikussá vált.1233 A 

birtokadományon kívűl ebben talán szerepet játszott református vallása is. A protestánsok ebben 

az időben a katolikus klérussal szemben védelmet csak az uralkodótól remélhettek. Az ő 

esetéhez nagyon hasonló a kormánypárti vezérszónoké, Prónayé. Az evangélikus Prónay Gábor 

pesti követ lojális diétai szerepvállalásától talán nem függetlenül 1751 végén engedélyt kapott 

arra, hogy birtokközpontján, Acsán kőtemplomot építtethessen saját felekezete számára.1234 Sok 

esetben a szóban forgó uralkodói adomány, megszerzésében nagy szerephez juthatott 

pártfogóként egy-egy a régióbeli nagybirtokos család, és talán itt nem is a megadományozott, 

hanem a közbenjáró családjának érdemei játszhatták a fő szerepet. Tiszta Pál, abaúji jegyző és 

követ 1751-ben a diéta alatt Csáky Antal és Miklós prímás közbejárására királyi adománylevelet 

nyert az egykori Rákóczi-birtok Selyebre, amely jószágért „bizonyos summa pénzt” adott.1235 

Szepes vármegye követe és alispánja, Daxner András, Csáky Miklós kalocsai (majd esztergomi) 

érsek jószágigazgatójaként nyert uralkodói megerősítést a Sáros vármegyei Andrásvágására, 

amelyet néhány évvel korábban felesége rokonságától szerzett meg.1236 Birtokadománya ellenére 

nem tartozott a hangadók közé, Sedlmayer Sebestyén László Torna vármegye követe (továbbá 

tornai alispán és főjegyző), aki a diétát követően, 1751. szeptember 6-án nyert nemesség–

megerősítést a Rákóczi-szabadságharcben elkallódott nemességigazoló okiratainak pótlására.1237 

                                                           
1230MNL OL N 114. 13. kötet. Kovachich Márton György gyűjteménye. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül a kötet végén] 4. sz. Variánsa más címen: OSZK Ktt. Quart 
Lat. 2497. 3–5. Paskvillus ex Sanctis Scriptis adplicatus ad Status. 
1231A település helytörténeti monográfiájában: TAKÁCS1998.111. 
1232MNL OL P 1317. Batthyány Lajos nádor iratai. 1.cs. Nádori levéltár. I. series. Litt. C., Fas.2., No. 4. Instantiae 
Donatiorum de anni 1751.  1–2. ff. 
1233REISZIG é. n. Ennek internetes verziója alapján dolgoztam: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/index.html- 
2013. május 27 Onga később a nagyréti Darvas család székhelye lett a 19. századig. 
1234 MNL PML IV.1.c. 19. doboz. Nr. 6/ 1752. Kihirdetve: Pest, 1752. január 7. A rendelet kelte: Pozsony, 1751. 
december 23. Idézi: KOSÁRY 1980. 227.  
1235ÖStA HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna Maria Berenyi, verwitwete 
Gräfin Csaky und Paul Tiszta. 386. p. A donatio szövege a Királyi Könyvekben: MNL OL A 57. Magyar 
Kancelláriai Levéltár. Librii Regii. 42. kötet. 236–237. Bécs, 1751. szeptember 3.  
1236MNL OL A 57. Magyar Kancelláriai Levéltár. Libri regii. 42. köt. 164–168.  Pozsony, 1751. augusztus 9. 
Jószágigazgatóságára: SZLUHA 2013. 58. 
1237MNL OL A 57. Librii Regii. 42 köt. 286-288. 
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Egy-egy esetben az előléptetés közvetlenül a diétai szereplést követi, az követek itteni lojális 

tevékenységének elismeréseképpen, így lett Gosztonyi István hevesi követ helytartótanácsos 

1751-ben.1238  Noha az ő kinevezésének – a hevesi követek állásfoglalását kivéve – közvetlen 

előzményét és motivációit nem ismerem, de családi háttere azt mutatja, hogy családja 

felemelkedését részben az uralkodói kegy és a központi kormányszékeknél való generációkon 

átívelő hivatalvállalás alapozta meg.1239 Apja, a Vas megyéből származó idösebb Gosztonyi 

István nagyszombati egyetemi tanulmányok után 1693-tól 1721-ig kamarai szolgálatban először 

trencséni, majd pozsonyi harmincadosként működött.1240 Fia, István már 1737-ben kamarai 

megerősítést nyert a Heves megyei Váraszóra. 1738 folyamán az elhunyt apja hagyatékával 

kapcsolatos perből kiderült, hogy apja a Rákóczi-szabadságharc alatt is a pozsonyi kamara 

szolgálatában maradt és életében 5-6000 forint kegydíjat nyert attól.1241 Ő maga 1743-tól az 

Invalidus Ház, majd a királyi koronabirtok Jászkunság adminisztrátora is volt.1242 

 

10.1.2 A Magyar Királyság „politikai térképe” 1751-ben 

 
A kora újkori magyar rendiség „politikai földrajzának”, vagyis a résztvevők származási vagy 

a megbízó testület földrajzi helye szerinti politikai besorolására eddig kevesen vállalkoztak. A 

18. század közepi német Reichstag kutatói szerint a Habsburgokhoz lojálisak a birodalom 

délnyugati, déli részéből származó (főként katolikus) rendek voltak, addig a közép- és észak- 

németországi (zömmel protestáns lakosságú) területek hagyományosan a dinasztia ellenfeleit, a 

Hohenzollerneket támogatták.1243 A magyar kutatásában is vannak hasonlóan rögzült, a 

„politikai attitűdök” hosszú időtartamban való érvényességén alapuló előfeltevések. Például az 

északkelet-magyarországi, vagyis a tiszai (tiszántúli és tiszáninenni) vármegyék ellenzéki 

                                                           
1238SZIJÁRTÓ 2014. 1284.; SEBŐK 2016. 957. Analógiaként említi Sebők Richárd 1765-ben Pászthory László soproni 
ablegátus királyi táblai ülnöki kinevezését, aki ugyancsak a diétát követően emelkedett e tisztségre.  
1239Ifjabb Gosztonyi István (1699–1774) Vas megyei eredetű család (kövesszarvi és gosztonyi előnévvel) sarja. 
Heves megyében a 17. század végétől voltak jelen. Atkár. Tar, Karácsond, Váraszó birtokosai. A család hevesi 
ágának alapítója. Felesége Kada Anna, Kada Pál alispán lánya, akinek kezével jelentős hevesi birtokokat szerzett. 
1727-től főjegyző 1746-ig. 1741–1742-ben a nemesi felkelés szervezésében vett részt. 1746-ban első alispánnak 
jelölik, de csak másodalispánnak választották meg. 1752 augusztusáig maradt tisztségében. 1751–1770 között 
helytartótanácsos volt. Erre: BÁN 2011. 410. 
1240MNL NML BGyL VIII. 701. Nógrád Megyei Múzeum iratai.  III/7. Kéziratos egyéb könyvek. Gosztonyi István 
Élet Leírásának, Gyermekeinek és egyéb Tudományos kifejtegetéseknek és Gyöngyösi verseinek jegyzéke”. 81., 
85., 87., 89. f. 
1241MNL OL P 294. Gosztonyi család iratai. Évrendezett iratok 1734–1754. 3.doboz. 1738. év. 2–3., 8. f. Pozsony, 
1738. január 13. Magyar Kamara özvegy Gosztonyi Istvánnénak, továbbá királyi megerősítés a váraszói öt sessióra 
(Pozsony, 1737. június 6.) 
1242

 BÁN 2011. 410. 
1243ROHRSCHNEIDER 2015. 116. 
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szerepe a kora újkor századaival kapcsolatban a magyar történetírásban gyakran ismétlődő, de 

alapkutatásokkal kevésbé tisztázott szakirodalmi toposz.1244 

Esetünkben a naplók és a pasquillusok, illetve a követi levelezések alapján a vármegyék 

állásfoglalásait ábrázoló az 1751. évi országgyűlés teljes politikai térképének összeállítása igen 

nehéz, szinte lehetetlen feladat. Ennek ellenére az adóemeléssel és a szabad királyi városok 

becikkelyezése, illetve az indigenák kapcsán támadt vitákkal kapcsolatos fejezetek alapján mégis 

kísérletet teszek egy ilyen jellegű összesítő térkép összeállítására. Nemcsak az egyes vitákban 

elfoglalt pozíció lehetett más és más, de a vármegyék két követe között még egyes kérdésekben 

is vélemény- és álláspontkülönbség volt megfigyelhető. Sőt, egyes vármegyék nyilvános 

véleményét nem ismerjük, ám fennmaradt levelezésük segíthet politikai pozíciójuk 

megállapításában. Ennek alapján néhány, a térkép összeállítása kapcsán néhány alapelvet 

jelöltem ki: 

– ha kettőnél többször nyilvánítottak véleményt egy adott törvényhatóság követei és az 

érveléseik között többségben voltak a kormánypárti jellegűek, akkor azt a megyét 

„kormánypárti” megyeként könyveltem el; 

– ha kettőnél többször nyilvánítottak véleményt egy adott törvényhatóság követei és az 

érveléseik között többségben voltak az ellenzéki szellemiségűek, akkor azt a megyét 

ellenzéki megyeként könyveltem el; 

– elsődlegesen az adóvitában felhozott érveléseket értékeltem, mivel ezek a viták vonták 

meg a legélesebben a kormányzat és az ellenzéke között húzódó határvonalakat. Ennek a 

képnek az árnyalására még a szabad királyi városok és az indigenátusok vitája során tett 

állásfoglalásokat is felhasználtam a térképhez, mivel ezek is a rendiség egészét elvben vagy 

gyakorlatban érintő országos problémákhoz kapcsolódtak.  

– a dokumentálható „átállások” külön kategóriát képeznek, azon eredetileg ellenzéki 

vármegyék esetén, amelyeknek a követei egy adott időponttól kezdve konzekvensen 

kormányzatot támogató retorikát alkalmaztak;  

felvettem azokat a megyéket is az ábrázolásba, amelyek csak egyszer nyilvánítottak 

véleményt,  

                                                           
1244 A 17. század eleji Habsburg-ellenes, korábban ún. rendi-függetlenséginek nevezett küzdelmekben játszott 
szerepükre: NAGY 1985. 35–47. A 17. századi országgyűlési követküldési gyakorlatra, a meghívottak listáinak 
közlésével: GUSZAROVA 1999. 3–22.; GUSZAROVA 2005. 93–148. A felső-magyarországi vármegyei birtokos 
nemesség 17. század közepi országos politikai szerepére: HORVÁTH 2011. 313–325. A tiszai protestáns vármegyék 
követeinek 18. századi ellenzéki szerepére: SZIJÁRTÓ 2005. 181–184. Az 1751. évi diétán résztvevő vármegyei 
követek csoportjára: NAGY 2015. 75–102. A régió nemesi társadalmának jellegzetes vonásaira, különösen az 
északkeleti vármegyékben az arisztokrata és birtokos nemesi családok között továbbélő familiárisi-kliensi 
kapcsolatokra: H. BALÁZS 1987. 130.  
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– „a lokális érdekvédők” csoportjába azok a megyék kerültek be, akiknek a 

véleménynyilvánításai időbeli-logikai rend nélkül egyszer ellenzékinek, egyszer 

kormánypártinak tűnnek, ám retorikájuk a helyi, megyei sérelmek felemlegetésén alapszik,  

van egy olyan csoport is, amely az adókérdésben a kormányzatot támogatta, ám a szabad 

királyi városok becikkelyezése kapcsán – helyi érdekeltsége miatt – mégis ellenzéki 

álláspontra helyezkedett,  

– a vármegyei követek egy jelentős része – a jelenleg feldolgozott naplók és pasquillusok 

alapján – nyilvánosan nem adott hangot véleményének, ám más kevésbé objektív forrásból 

(pl. küldővel való levelezés) mégis valószínűsíthető ellenzéki álláspontja. Őket – a 

forrásokban megfogható nyilvános állásfoglalás hiányában– „hallgatag ellenzékiként” 

jelöltem meg. 

Ehhez, a mindenképpen sarkított szempontok szerint összeállított térképhez azonban néhány 

megjegyzést kell fűznöm.1245 A munka során kiderült, hogy az egy egyén szájából elhangzott 

megnyilvánulások tisztán ellenzékiek vagy tisztán kormánypártiak. A véleménnyilvánítások 

témánként, sőt ülésnaponként változó értelműek lehetnek. Még a legkonzekvensebben 

ellenzékiek között sem ritkák a kormányzat támogatását jelentő megnyilvánulások. Az 

adóemelés ellen június–július folyamán számtalanszor felszólaló, a pasquillusok által ellenzéki 

vezérszónokként ünnepelt Okolicsányi János1246 zempléni követ az újonnan becikkelyezendő 

szabad királyi városok vitájában a diéta végén már a kormány álláspontját támogatta, amikor a 

győri káptalan követeléseinek félretételét javasolta annak érdekében, hogy Győr szabad királyi 

városi rangját a diéta törvénybe tudja iktatni.1247 A zempléni követ a rendi jogok állhatatos 

védelmezőjeként állíthatta be magát a rendi közvélemény irányába, amiként utal erre a 

vármegyéje számára hazavitt országgyűlési naplója is: ebbe a követek bemásoltatták az egyik 

Okolicsányit dicsőítő ellenzéki szellemű pasquillus szövegét.1248 

Volt vármegye, amelynek esetén a két követ politikai magatartása igencsak eltért egymástól. 

Nyitra megye egyik követe, Bacskády Ferenc erőteljesen ellenzéki felszólalásaival tűnt ki,1249 

                                                           
1245Nem tudtam egyetlen állásfoglalását sem azonosítani Árva és Lipót megye követeinek. 
1246A diéta vonatkozó pasquilusirodalmáról átfogóan: NAGY 2013. 70–75.  
1247SZIJÁRTÓ 2005. 176–177. 
1248MNL BAZML SL IV.2001.m. 6. kötet. Diarium Diaetae anni 1751. pro Archivo Comitatus Zempleniensis. 72. f. 
1249Bacskády Ferenc (az ezen a diétán már ítélőmesterként működő Bacskády József nevű testvérével ellentétben) 
másik fivérével, Pállal együtt végig megmaradt ellenzékinek, még az 1764–1765. évi diétán is az ellenzéki vezérek 
közt említik. Pályája – jogtudásának köszönhetően – a professzionalizáció jegyeit mutatja, annak ellenére, hogy 
főügyészi és főjegyzői tisztét a nyitrai püspök-főispántól kinevezéssel nyerte el. 1709-ben született. 1731-ban lett 
Nyitra vármegye főügyésze, majd 1748-ban (fivére, József ítélőmesteri előléptetésével) elnyerte a megye főjegyzői 
stallumát. 1759-ben helyettes, majd 1763-ban Nyitra megye első alispánja lett. 1765-ben a diéta alatt hunyt el. 
Pályájára: NAGY 1864. 36., 42–44., 46.; RL B/15. Johannita Levéltár. Daróczy Zoltán genealógiai gyűjteménye. 4. 
doboz. Bacskády család.; SZLUHA 2005. CD-ROM 14442. rekord. 
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addig Bossányi Imre (a későbbi alországbíró és hétszemélynök) a pasquillusok szerint 

hallgatagságával inkább kormányzat támogatóinak táborát erősíthette. Ennek ellenére a 

vármegyét ellenzékiként soroltam be, mivel kettejük közül Bacskády ellenzéki felszólalásait 

tartalmazzák a naplók, mégpedig nagy számban.1250 Hasonló okokból Pest megyét kormánypárti 

megyeként minősítettem Prónay Gábor számtalan sok kormánypárti megnyilvánulása miatt, 

noha követtársa, Beniczy István – lényegesen kevesebb hozzászólása figyelembevételével – 

inkább mérsékelt ellenzéki pozíciót vett fel.1251 Ugyanígy tettem Győr megye esetén, ahol a viták 

során aktívabb Török Sándor követ felszólalásait tekintettem annak kapcsán irányadónak, hogy a 

vármegyét ellenzékiként vagy kormánypártiként soroltam-e be, mivel követtársa nyilvános 

felszólalásairól nem maradt fenn a naplókban feljegyzés. Őt csupán egy pasquillus említi.1252 

Az ellenzék vármegyéinek színezését nem különítettem el egymástól. A „vezérvármegyék” 

(Veszprém, Zemplén), a másodvonalbeli ellenzéki (Borsod, Győr, Veszprém, Zemplén, Zólyom) 

mellett a harmadvonalbeliek (Bars, Nyitra, Szatmár, Ugocsa, Torna) is itt, a vörös szín alatt 

kaptak helyet. Ez utóbbiak közé soroltam Árva megyét, követe Zmeskáll Gábor táblabíró 

egyetlen rögzített június 26-i felszólalása miatt.1253 Ekkor Zmeskáll az ellenzéki vezérrel, 

Okolicsányi Jánossal együtt szólalt fel az uradalmi tisztviselők visszaélései ellen és a 

nagybirtokok vármegyei tisztikarokkal szemben engedetlenségeivel szemben. Hogy ebben nem 

csak helyi sérelmet, hanem a főnemesekkel szembeni tipikus országos szinten is markáns 

köznemesi követelést láthatunk, bizonyítja az is, hogy Okolicsányi mellett a kormányzat 

exponense, Jeszenák János is reagált erre az ügyre.1254 

A legnagyobb módszertani problémát a sem az adókérdésben, sem a szabad királyi városok 

kérdésében véleményt nem nyilvánító tiszai vármegyék tömbje jelentette. Noha a naplók 

általánosságban többször utalnak arra, hogy e vármegyék a magasabb adóösszeg ellen vannak, 

név szerinti felszólalásokat csak véletlenszerűen (pl. Szatmár, Ugocsa, Torna) rögzítettek a 

naplók, és egy pasquillus jellemzi őket biblikus, de homályos tömörséggel. Többségük szerepe 
                                                           
1250 Lásd a Contra quorundam Cis- et Trans-Danubianorum Comitatuum Ablegatos indeterminate című pasquillust. 
Forrása: MNL OL N 114 13. köte t. Kovachich Márton György gyűjteménye. Diarium publicarum regni sessionum 
et ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 3. sz. vers. A vármegye politikai magatartása azt ezt követő 
időkben is inkább renitensnek tűnik, mind lojálisnak, amit éppen az 1764–1765. évi diétai képviseletének ellenzéki 
jellege és az úrbéri rendelet végrehajtása kapcsán érzékelhető 1768-as tiltakozása is bizonyít. Erre: NAGY 1864. 46–
47.; K. THURY 1940. 70–71. 
1251OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 31. Sőt, június 28-án az egyik napló szerint az ellenzéki 
vezérekkel is egy állásponton volt: ugyanott 77–78. 
1252Ezt lásd az új szabad királyi városok becikkelyezését tárgyaló fejezetben!  
1253A követ személyére: VÖRÖS 1968. 616–620.; SZLUHA 2007. CD-ROM 5537. rekord.  Az evangélikus Zmeskáll 
Gábor Árva megye táblabírája. Romló anyagi helyzetű, szétaprózódott birtokszerkezettel bíró család sarja. I. Gábor 
leszármazottjai már csak Lestine felét bírták, az is két ágra szakad. Fiai – a birtokból nem tudván megélni – hivatalt 
vállalnak. Talán ez a romló anyagi helyzet és a vármegye termőterületének jelentős részét birtokló árvai 
nagybirtokkal szembeni ellenséges magatartás is tetten érhető a felszólalásában.   
1254OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 69.  
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inkább passzívnak tűnik, követeik egy-egy ellenzéki vezérszónok mögé sorakoztak fel.1255 Egy-

egy esetben a következő diétán is ellenzékiként szereplő, de az 1751. évi országgyűlésen is jelen 

levő követ személye adhat támpontokat. Abaúj megyét már ekkor is az 1764–1765. évi diétán 

ellenzéki vezérként befutó Tiszta Pál képviselte.1256 1751-ben és 1764–1765-ben is egyaránt ott 

tartózkodott Bihar megye követeként Bossányi Ferenc, aki az utóbbi alkalommal követtársával, 

Baranyi Gáborral együtt az ellenzék egyik vezére lett.1257 Két tiszáninneni megyének, Szepesnek 

és Gömörnek a követeitől sem ismerünk az országgyűlés idejéről állásfoglalást, ám két követük 

életrajzi adatainak tükrében hallgatásuk inkább kormánypárti szimpátiájukra utal. Gömör megye 

egyik követe, például Pletrich László alispán már 1747-ben pályázott a királyi táblai ülnökségre, 

de ítélőmesterré csak 1757-ben léptették elő. 1258 Személyes ambíciói tehát a kormánypárthoz 

sodorhatták a vármegyét is a diétán, de újabb források nélkül erről semmi bizonyosabbat nem 

lehet állítani.1259 A vármegye hosszú távú politikai stratégiáinak vizsgálata is azt mutatja, hogy a 

megye követei inkább a kormányzat felé orientálódtak.1260 Az egyik szepesi követ, Daxner 

Andrásról láttuk, hogy a diéta alatt (1751 augusztusában) szerzett uralkodói megerősítést egy 

Sáros megyei birtokára, mint az újonnan esztergomi érseki méltóságot nyert és szepességi 

kötődésű Csáky Miklós jószágigazgatója. A kancelláriai levéltárból származó ügyirat tanulsága 

szerint egy évvel korábban megpályázta a tiszáninneni kerületi ítélőtábla ülnöki tisztségét, de 

sikertelenül.1261 

A kormányzat mellé a diéta alatt „átállt” vármegyék közt is moivációikat tekintve 

különbséget kell tenni. Vas, Moson és Pozsony vármegye követei számára – a főispáni 

érdekérvényesítés és alapvetően az udvarhoz kötődő kapcsolatrendszerük miatt – a diéta elején 

tapasztalható ellenzékiség inkább egyfajta rövid távú taktikai lépésnek tekinthető.1262 Nógrád 

                                                           
1255 A naplók csak összefoglaló jelleggel említik a tiszántúli és tiszáninneni vármegyék a magasabb adóösszeggel 
szembeni végső kiállását, szinte közmondásszerű ellenzékiségük egyik megnyilvánulását. Ezekre lásd: az adóviták 
kapcsán június 11-i, 21-i vagy július 12-i állásfoglalásukat. 
1256HORVÁTH 1873. 363.  
1257Az ellenzéki vármegyék közt sorolja fel mindkettőt: SZIJÁRTÓ 2016a 164–165.  
1258A kérvényre: MNL OL E 584. galánthai Fekete cs. Levéltára. Személynöki iratok. 23. cs. 1747. április 14-i 
felterjesztés a Gyurcsányi Imre halálával megüresedett királyi táblai ülnöki helyre pályázó személyekről. 15. f. 
1259Pletrich állítólag Bihar vármegyében hét évig volt jegyző, azután Gömör vármegye jegyzője és helyettes 
alispánja 1741 és 1745 között, majd 1757-ig a megye rendes alispánja lett. 1757–1759 között a Királyi Táblán 
országbírói ítélőmesteri, majd 1759–1767 között helytartótanácsosi pozíciót töltött be. Vármegyei tisztségeiről: 
BARTHOLOMAEIDES 1806–1808. 761., 765. Királyi táblai és helytartótanácsi tisztségéről: SEBŐK 2012. 41., EMBER 

1940. 202. 
1260SZIJÁRTÓ 2006. 183. 1834-re a tiszai megyék közül három megye lett egyértelműen konzervatív–kormánypárti 
(Bereg és Máramaros mellett) Gömör a harmadik.  
1261 MNL OL A 1. Magyar Kancelláriai Levéltár. Originales referadae. 1750. év. No. 107. Bécs, 1750. szeptember 4.  
1262 Vas vármegye követeiről: NAGY 2017a 44–48. A vasi követek közül a megye főispánjának köszönhetően, Sallér 
István néhány évvel a diéta után alnádorrá lépett elő, míg Adelffy Antal a kőszegi kerületi tábla bírája lett. Moson 
vármegye követe, Csiba János a következő diétán tanúsított kormányhű szereplését követően nevezte ki az uralkodó 
helytartótanácsossá. Ezzel egyébként testvére, Imrét „példáját követte”, aki 1748-tól helytartótanácsosként 
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egyik követe (nevezetesen Darvas József) számára ez a diéta a hagyományos, történelmi gyökerű 

protestáns ellenzékiség meghaladását hozta.1263 Darvas pártváltását az uralkodó előtti audienciák 

alkalmával felekezete ügyeinek képviseletében ügyesen ki is használhatta.1264 Arad megye 

követe, Forray András megyei jegyző ellenzékiségével inkább fel akarta hívni magára az udvar 

figyelmét, hogy aztán a diéta végére lojálisan szerepeljen. Az udvar céljainak támogatásában 

aztán hosszú távon is következetes maradt, ahogy erre egy 1764–1765. évi diéta idejéből 

fennmaradt pasquillus is utalt.1265 Sőt, állítólag 1772-ben a Szent István rend kiskeresztjét is 

elnyerte.1266 

Két vármegye (Bács, Komárom) meglátásom szerint sokkal inkább tekinthető 

„kormánypárti” megyének (ezek külön színnel kerültek feltüntetésre) az adóviták során, de a 

korábban joghatóságuk alá tartozó Zombor, Újvidék, illetve Rév-Komárom szabad királyi városi 

privilégiumának becikkelyezése körüli vita e vármegyéket is a rendi ellenzék soraiba állította 

ennek a bizonyos kérdésnek az erejéig.1267 

                                                                                                                                                                                           

működött. Utóbbiról: EMBER 1940. 202. Pozsony megye követei közül borsai Szüllő Zsigmond (+1772) volt az 
aktívabb: ő is családi kapcsolatrendszere révén kötődött az udvar-párti pozsonyi protestáns jogászelithez (neje: 
Zsitkovszky Mária Anna volt), illetve Pálffy Károly tábornok, főlovászmester és pozsonyi főispán javainak 
prefektusa és plenipotenciáriusa volt (MNL OL P 648. Szüllő család levéltára 4. cs. Nr. 169. (207–210. ff.) Szüllő 
Zsigmond 1769-es végrendelete, továbbá ugyanott: Nr. 143. Berchtold Ferenc esztergomi kanonok kiadványa, 
Borsa, 1764. szeptember 30.) Familárisi kötődését jelzi az udvarhű Pálffy családhoz, hogy 1743-ban Pálffy János 
nádortól nádori donatiót nyert a pozsonyváraljai Arany Koronához címzett vendégfogadóra (MNL OL P 648. Szüllő 
család levéltára 4. cs. Nr. 92. Bécs, 1743. augusztus 9.) Hosszú távon azonban karrierje „kudarcosnak” tekinthető, 
magasabb hivatalt nem nyert el. Az 1764–1765. évi diétán aztán ismét ellenzékiként tűnt fel (HORVÁTH 1868. I. 
401.) Követtárának, az adószedő Farkas Gáspárnak a pályája ehhez képest sikeresnek mondható: végeredményben 
az 1751-ben kormányzatot támogató magtartása hamarosan álláshoz juttatta a Királyi Táblán, majd innen tovább 
léphetett az Udvari Kancelláriára is. Erre: SEBŐK 2012. 44.; FALLENBÜCHL 1992. 313. 
1263 Követtársa, Batta Pál feltehetően katolikus volt: az ő esetében a diéta elején ellenzéki szellemű 
megnyilatkozásokat olvashatunk a naplókban. Június 28-án már a kormányzatot támogató felszólalók közt találjuk 
nevét, majd július 12-én már a magasabb adóösszeg mellett tette le a voksát. Egy később íródott kérvénye szerint 
megyei hivatalvállalását szolgabíróként kezdő, majd azt vármegyei perceptorként (adószedő) folytató Batta Pál 
1744-ben nyerte el a megyei alispánságot. 1754-ben már királyi táblai vagy hétszemélynöki pozícióra pályázott 
alispánként, arra hivatkozva, hogy „Őfelsége szolgálatát minden alkalommal előmozdította". Kormánypárti diétai 
szereplése végül elnyerte méltó jutalmát: 1758-ban királyi táblai ülnöki kinevezést nyert. Utóbbiakra: MNL OL E 
584. galánthai Fekete cs. Levéltára. Személynöki iratok. No. 37. Bécs, 1754. október 31. Királyi kancelláriai votum 
a Nedeczky József hétszemélynök halálával megüresedett állás betöltéséről; SEBŐK 2012. 43. 
1264SRKL Egyházkerületi iratok. A/IX./2389. Darvas József levele Gyürky Istvánhoz (másolat). Bécs, augusztus 14. 
A levél írója ebben beszámol az 1753 augusztusában a királynőnél, egy bizonyos Madách úrral együtt tett vallásügyi 
instanciázásról. Ennek végén Mária Terézia kézcsókra nyújtotta a kezét: „maga le vonván a kesztyűjét és hozzánk 
indúlt, ebben is nagy Kegyességét mutatván, 's engemet nevezetessen is szóllítván, úgy-e úgymond én vagyok 
Darvas, nem németesen, hanem tiszta magyarossan ki mondván nevemet, reflektálván Diaetalis szolgálataimra".   
1265OSZK Kt. Quart. Lat. 2498. 135. fol. (235. p.) In Georgium Szathmáry Ablegatum Cottus Borsodiensem, qui est 
amissam Posessionem Nád-Udvar a Fisco rehabere possit ad Auctionem accedit.  
1266RL B/15. Johannita Levéltár. Daróczy Zoltán genealógiai gyűjteménye. Forray család. és GÖDÖLLE–PALLOS 

2014. 311. 
1267Persze nem elvetendő az a magyarázat sem, miszerint a politikában nagy szerepe van a személyes kötődéseknek, 
kapcsolatoknak. Jelen esetben a két vármegye követei között szoros, rokonsági kapcsolat volt: Komárom megye 
diétára kiküldött jegyzője, Tajnay Károly (1714–1767), addig Bács vármegye Pozsonyban is jelenlévő alispánja, 
Tajnay Mihály volt. (A Tajnay család leszármazásásra: SZLUHA 2005. CD-ROM 19665., 19667. rekord.) A másik 
komáromi követ, Nedeczky Ferenc későbbi pályája is ezt igazolja: szerteágazó családjából hagyományosan többen 
töltöttek be az országos bíróságokon (Királyi Tábla, Hétszemélyes Tábla), illetve a Helytartótanácsban pozíciót. Az 
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piros= „ellenzéki”  

szürke= „kormánypárti” 

sárga= ellenzékiből kormánypárti 

kék= kormánypárti, de a szabad királyi városok ügyében ellenzéki 

barna= „lokális érdekvédő” 

narancssárga= feltehetően „hallgatag ellenzéki” (levelezések és a Contra varios ex Psalmis 

című pasquillus alapján) 

 

                                                                                                                                                                                           

országgyűlési követ, Nedeczky Ferenc (1696–1768) helyettes alispán később 1753–1757 között a megye első 
alispánja volt, majd 1757–1765 között a Királyi Tábla ülnöke lett. Életére: SEBŐK 2016. 964.; SZLUHA 2007. CD-
ROM 45314. rekord. 
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Végül néhány megállapítást tennék a megyék politikai magatartásának hosszú távú 

változásával kapcsolatban. Legkézenfekvőbbnek tűnik, hogyha a pasquillusokból és naplókból 

ily módon nyert adatokat az 1728–1729. évi országgyűlés során, annak az 1728. július 24-i 

üléséről származó szavazati arányaival hasonlítjuk össze.1268 Szijártó M. István legújabb 

könyvében az 1764–1765. évi diéta ellenzéki vezérvármegyéiről közölt térképet.1269 Ugyanígy 

hasznos lehet ezen eredmények összevetése Gergely András az 1834. évi diéta idején a 

reformokat ellenző és támogató megyékről szóló térképével.1270 Fel kell hívnom azonban a 

figyelmet arra, hogy a reformkorra a használt kifejezések (kormánypárti–ellenzéki) mögötti 

jelentéstartalom jelentősen módosult.1271 Hasonlóan fontos kiemelni azt, hogy 1751-re a 

vármegyei követek feletti közgyűlési ellenőrzés (a korábbiakhoz képes) nőtt, ám a követek még 

így is vizonylag szabadon alakíthatták ki politikai álláspontjukat, eltérve a megye intencióitól, 

főként a reformkorhoz képest, amikorra bevetté vált a követek rendszeres beszámoltatása is.1272 

Az általam, részben a pasquillusok alapján végrehajtott ellenzéki–kormánypárti típusú 

kategorizálás sok ponton önkényesnek tűnhet, ám a versek retorikájának megszokott 

értelmezését igyekszik követni. Megállapítható, hogy három időmetszet mindegyékében (1728., 

1751., 1834. év) biztosan ellenzéki álláspontot képviselt (1751-ben némi megingással) Pozsony, 

Bars, Nógrád, Zólyom, Borsod, Bihar és Szatmár megye, addig végig az egész korszakban 

határozottan a kormányzatot támogatta Baranya, Fejér és Esztergom vármegye. Vas vármegye 

követei – a pasquillusidézetnek némileg ellentmondva – a vizsgált száz év mindhárom 

időmetszetében megosztottak vagy ingadozóak voltak.1273 Érdekes változást mutat, hogy 1728-

ban még az adóemelést támogató öt vármegye között ott van az 1751-ben már a két ellenzéki 

„vezérvármegyének” számító Győr és Veszprém. (1834-ben Győr reformpárti, vagyis ellenzéki, 

addig Veszprém változó politikai véleményt képviselt.) Az északkelet-magyarországi, nagy 

                                                           
1268A listát Szijártó István állította össze az adóemelést elutasító és támogató, illetve megosztott (ingadozó) 
vármegyék csoportjaira felosztva őket, lásd: SZIJÁRTÓ 2005. 611. 
1269SZIJÁRTÓ 2016a. 164–165.  
1270Mindkét időmetszetre vonatkozó térképet közli: SZIJÁRTÓ 2005. 611–612. (1–2. térkép); az 1834. évi térképre: 
GERGELY 1980. 725. (A reformokat ellenző és támogató megyék 1834-ben című térképvázlat) 
1271A 18. században a kormányzat támogatása magában foglalhatta az újítások (vagyis reformok) elfogadását is, 
addig az ellenzékiség többnyire az ország birodalmon belüli önállóságának és a rendi kiváltságoknak a védelmét 
jelentette. Míg a reformkorra, az 1830–1840-es évekre az ellenzék – áthatva a felvilágosodás és liberalizmus 
eszmerendszerével – már a kormányzattal szemben képviselte a korszerű reformok gondolatát, addig a kormányzat 
országgyűlési támogatói velük szemben defenzívába szorultak, de előjogaik védelmében számíthattak az udvar 
támogatására. Minderre: KECSKEMÉTI 2008. 21., 66–67.  
1272Véleményem szerint éppen ezért kell átmeneti korszaknak tekintenünk 1751-et, ami a követküldési gyakorlatot 
illeti. A megyék – mint vizsgálatai egységek mellett – ezért lehet létjogosultsága az egyes személyekre és 
politikusgenerációkra koncentráló kutatásnak.  
1273Megosztott/ ingadozó, vagyis változó állásfoglalásnak nem csak a két követ közti véleménykülönbséget tartom, 
hanem egy országgyűlés különböző időszakaiban, különböző kérdéseiben való eltérő előjelű (kormánypárti vagy 
ellenzéki) véleménnyilvánítást értem: pl. 1751-ben Adelffy Antal az országgyűlési naplóinak adóvitájában az 
emelés mellett tört lándzsát, ám a pasquillusok az ellenzékiek közt említik őt és vármegyéjét.  
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lélekszámú nemességgel bíró vármegyék még a 18. században általában ellenzéki magatartást 

mutattak, – habár egyre passzívabbat –, a reformkorra azonban egész soruk válik ingadozó vagy 

változó álláspontúvá (Zemplén, Abaúj, Sáros) vagy éppen kormánypártivá (Bereg, Gömör, 

Máramaros). Pest megye követei ugyanúgy ingadozó vagy megosztott magatartást mutattak 

végig az egész korszakban: képviselői 1728-ban ellenzékiek, 1751-ben a két követ közül az 

egyik kormánypárti, a másik mérsékelt ellenzéki, 1764–1765-ben inkább ismét az oppozíció 

oldalán állnak, míg 1834-ben változó álláspontú megyeként tűnt fel. Csak ezután válhatott a 

megye egyértelműen vezérvármegyévé.1274 Összességében meglepő, hogy 1834-re (1751-hez 

képest) ingadozó álláspontúakká váltak a reformok kérdésében a korábban ellenzéki magatartású 

megyékből jó néhányan, így Veszprém, Nyitra, Sáros, Zemplén. E hosszú időtartamban 

megmutatkozó jelenségek okainak mélyebb feltárása szétfeszítené e munka terjedelmi-tematikai 

kereteit, ám jeleznem kell, hogy a reformkorral foglalkozó szakirodalomban nem ismeretlen a 

probléma.1275 

Felállítható egyfajta összefüggés az illető megyék diétai politikai aktivitása és 

birtokstruktúrája között. Erre legkézenfekvőbb és időben a legközelebbi forrást a Mária Terézia 

korabeli úrbérrendezés kapcsán készült úrbéres birtokok összeírása nyújtja, amely 1767–1770 

között készült.1276 Feltevésem szerint azon megyék voltak a politikailag a legaktívabbak a század 

közepi országgyűlésen, ahol a vármegyei adminisztrációhoz leginkább kötődő bene posessionati 

részesedése az úrbéres birtokállományból (a nagybirtok, az egyházi birtok, illetve a kincstári 

birtokkal szemben) a legkiemelkedőbb volt. Fónagy Zoltán kategorizálását figyelembe véve 

elsősorban az 5000–1000, 1000–100 úrbéres holdnyi birtokkal rendelkező világi köznemesekre 

fordítjuk figyelmünket.1277 Itt is szinte teljesen dominálnak az ország északi területének 

vármegyéi. Viszonylag erős (15%-nál nagyobb részesedésű) volt a „nagy középbirtok” jó pár 

olyan megyében, amelynek követei aktív (főként ellenzéki) szónoki tevékenységet folytattak a 

diétán (Zemplén, Borsod, Nógrád, Veszprém), de az ellenzék másod-, harmadvonala, illetve a 

„hallgatag ellenzékiek” megyéi is képviseltetve vannak ebben a kategóriában (Ugocsa, Szatmár, 

Szabolcs).1278 Pest megye nemesi társadalma részesedése (12%) átlag alatti ebben a 

                                                           
1274NAGY 2012. 111–112.  
1275Az egyes megyék politikai állásfoglalását az 1832–1848 közötti periódusban áttekintette és több ponton 
módosította a Gergely András által felvázolt képet: KECSKEMÉTI 2008. 66–67., 312–315, 322–327.  
1276FÓNAGY 2013. CD-ROM és erről készült feldolgozás: FÓNAGY 1999.  
1277Ez az ő fogalomhasználatában a közép- és nagybirtok határán álló „nagy közébirtokosok”, illetve a 
„középbirtokosok” kategóriáját jelenti. Erre: FÓNAGY 1999. 1155. 
1278

 FÓNAGY 1999. 1179–1180. Ez a részesedés Zemplénben (27,2%), Borsodban (18,8%), Nógrádban (23,3%), 
Veszprémben (15,1%) volt. Ugocsában az országban a legjelentősebb volt (36,6%), bár itt az egyetlen jómódú 
birtokos család éppen egy elszegényedett mágnáscsalád, a báró Perényiek voltak. E mellett még Szatmárban (21%), 
Szabolcsban (22%) hasonlóan magas volt a jómódú középbirtok aránya.  
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kategóriában, de aktív kormánypárti követe, Prónay Gábor Turóc megyéből származott, amely a 

bene possessionati egyik bástyája volt birtokállományból való részarányát tekintve (27,2%).1279 

A 100–1000 hold közötti középbirtokosok kisebb arányban, de jelen voltak az előbb emlegetett 

megyékben is.1280 Hozzájuk képest a nyugat-magyarországi „billegő” és kormánypárti 

véleményű megyékben a nagybirtok erőteljes túlsúlya jellemezte az úrbéres birtokstruktúrát, 

ezért itt a két előbb említett kategóriába tartozók aránya alacsony volt (Baranya, Esztergom, 

Komárom, Moson, Pozsony, Sopron, Zala).1281 Az ugyancsak ingadozó álláspontú Vas megye 

viszonyai egyfajta határhelyzetet mutatnak: a világi nagybirtok dominált (56,9%-kal), de a 

középbirtok részesedése sem volt elhanyagolható (14,8%).1282 Számos megye van ezek között, 

ahol nagyszámú kis- és töredékbirtokos nemesség, illetve kurialista élt, de ezek politikai 

tényezőként még nem jöhettek számításba.1283 A másik póluson azok a megyék helyezkedtek el, 

ahol csak túlnyomóan kamarai és világi nagybirtokok voltak, illetve a nemesi társadalom sem 

éledt igazán újjá (Arad megye kivételével): ezeknek a megyéknek a követeitől egyáltalán nem 

ismerünk felszólalást, vagy csak 1-1 lokális érdekű hozzászólást, illetve állásfoglalást 

regisztrálhatunk tőlük (Bács, Csanád, Csongrád).1284 Vannak persze kivételek, vagyis a 

gazdasági viszonyok nem mindig determinálták a politikai pártállást és aktivitást. Nem minden 

latifundiumok által uralt megyének a követei „némultak el” a diétai ülések során! Árva megye 

úrbéres birtokállományának több, mint 96%-ot bírta a közbirtokosságként működő árvai 

uradalom, ám a megye követe, Zmeskáll Gábor mégis felszólalt ennek visszaélései ellen a 

diétán.1285 Az ellenzéki Győr megye esetén is az egyházi középbirtok részesedése volt a 

legtekintélyesebb (a győri káptalan és a pannonhalmi főapátság révén). Ámde itt a városlakó 

nemesség és az exföldesúr, káptalan érdekei sok mindenben egybeestek, ellenzéki irányba 

lendítve a megye politikai hangulatát, különösen Győr szabad királyi város becikkelyezése 

ügyében.1286 Bars megyében az esztergomi érsekség és káptalan birtokállományát tekintve relatív 

                                                           
1279FÓNAGY 1999. 1174–1175., 1178., 1180. 
1280FÓNAGY 1999. 1182. Zemplén (17,9%), Borsod (14,6%), Nógrád (25,1%), Veszprém (8,3%), Ugocsa (37%), 
Szatmár (22,3%), Szabolcs (15,9%).  
1281FÓNAGY 1999. 1174–1175., 1178.,  
1282FÓNAGY 1999. 1180., 1182. 
1283Ez a török pusztítástól jobban megkímélt országrészekben volt jellemző. Nagyszámú, de csekély vagyonú 
kisbirtokos (100 holdon aluli úrbéres birtokú) nemesi réteg élt a nyugat-dunántúli megyék egy részében (Zala, Vas, 
Sopron). Ehhez képest Északkelet-Magyarországon nemcsak lélekszámkat tekintve alkottak jelentős csoportot, de az 
országos átlag felett részesedtek az úrbéres földekből pl. Abaúj, Szabolcs, Szatmár, Bereg, Máramaros). Bizonyos 
észak–magyarországi megyékben is viszonylag nagy volt a részesedésük (Gömör, Lipó). Erre: FELHŐ 1970. 31., 
274., 370.; FÓNAGY 1999. 1183–1184. 
1284FÓNAGY 1999. 1157–1158.  
1285FÓNAGY 1999. 1174., 1177. Az uradalomhoz 6 mezőváros és 75 falu tartozott. 
1286FELHŐ 1970. 122. Győr megye birtokviszonyairól: Győr megye jobbágyságának 65,26%-a egyházi földesuraság 
alatt élt 1770 körül, de a megye viszonylag kis területe miatt igazi nagybirtok (10 000 holdon felül) itt nem is volt. A 
vitáról részletesebben az új szabad királyi városok becikkelyezéséről írt fejezetben! 
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erőfölényben volt (42%) a nagy középbirtokosokkal és középbirtokosokkal szemben, akik 

összesen a megye úrbéres birtokainak csak egynegyedét bírták. Az adóviták során láttuk, hogy a 

megye követei az esztergomi káptalan követeivel vitatkozva az alacsonyabb adóösszeg mellett 

kardoskodtak a diétán.1287 Biharban az egyházi és kamarai birtokok voltak többségben (42%, 

illetve 12,4%).1288 Ezzel együtt a püspök-főispán igyekezett beleszólni a megye országgyűlési 

közéletébe, ám a kicsi, de annál aktívabb bene possessionati réteg mégis passzívan, de támogatta 

a tiszai megyék politikai törekvéseit.1289 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy nemcsak egy generációváltás, hanem egy 

hatalmistruktúra-eltolódás következett be a rendi politikában az alsótábla javára 1751-re. Az 

ellentét a főrendek és az alsótábla vezető ereje, a vármegyei követek közt szimbolikus téren is 

egyre erősebb lett, gondoljunk itt a jelentkező precedenciavitákra. Noha a vármegyei követeknek 

egyharmada vett részt korábban országgyűlésen vagy concursuson, nem ez, hanem a korábbi 

1741-es diéta hangadóinak jelenléte volt döntő fontosságú a diéta eseménymenetében.1290 Az 

egyes vármegyék viszont törekedtek arra, hogy tapasztalt, a korábbi diétákon vagy 

konkurzusokon résztvett követeket küldjenek az országgyűlésre. (Csak 11 vármegye volt, ahol 

egyik követnek sem volt ilyen téren tapasztalata.) A vármegyei követek között, noha a 18. 

században a protestánsok már kisebbségbe kerültek, ám az ellenzék hangadói között mégis 

felülreprezentáltak. A vármegyei követeknek kevesebb, mint egyharmadának sikerült átlépnie 

kerületi vagy országos hivatalba, ám ehhez egyre inkább szükséges volt elköteleződnie a 

kormányzat oldalán.1291 Ennek a folyamatnak az ösztönzésére – a források tanúbizonysága 

szerint – az uralkodó számos, az országgyűléssel összefüggésbe hozható lépést tett. Ha az ország 

1751-es politikai térképére tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a leginkább kormányzatot támogató 

vármegyék (néhány kivételtől eltekintve) az ország központi területén, elsősorban a Dunántúlon 

                                                           
1287OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 40. Az erős egyházi nagybirtok jellemezte Veszprém 
megyét is, ahol ugyancsak konfliktus bontakozott ki a püspök-főispán és az egyik követ, Csuzy Gáspár között.  
1288FÓNAGY 1999. 1162., 1171. 
1289FÓNAGY 1999. 1179.,1182. Biharban a két középső birtokkategóriába tartozó nemesi birtok részesedése 7,1, 
illetve 11,6% volt. A püspök beavatkozására: MNL HBML IV.a.1. Bihar vármegye nemesi közgyűlésének iratai. 
Közgyűlési jegyzőkönyvek. 13. kötet. 658–659. 1751. március 26. és MNL HBML IV.1.b. Bihar vármegye nemesi 
közgyűlésének iratai. Közgyűlési iratok. 46. doboz. Bihar vármegye közgyűlési iratai. Ann. 1751. Fasc. III., A. 
Reflexiones circa puncta gravaminum ad venturam Regni Diaetam.  
1290Ilyen értelemben az alsótábla „politikai vezető karában” is érvényesült a folytonosság 1741-hez képest, 
ellentétben a szakirodalom állításával és a kortárs vallomásokkal. Sőt, az 1741. évi diéta egyik vármegyei ellenzéki 
hangadója a most már a kormánypárt fejeként működő személynök, Fekete György lett.  
1291Ez az arányszám nagyjából megfelel (bár kissé alatta marad) annak a korszak négy (1728–1729., 1741., 17451., 
1764–1765. évi) diétáját érintő vizsgálat eredményének, amelyet Szijártó István végzett el. Ő azt kutatta, hogy az 
országgyűlésen felszólaló követek közül milyen arányban léptettek elő a kerületi vagy országos hivatalokra elő 
egyes személyeket. Nála a „sikerességi ráta” bőven 1/3 felett van. Erre: SZIJÁRTÓ 2016a. 157. 
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voltak.1292 Ennek ellenére itt volt a legtöbb „billegő” vármegye, amelyeknek követei igyekeztek 

„magakellető” módon ellenzéki retorikával indítani a diétai szereplésüket – felhívva magukra a 

figyelmet –, majd annál erőteljesebb kormányzatot támogató szónoklatokkal befejezni azt. A 

legkiegyensúlyozottabb a „pártviszonyok” tekintetében a dunáninneni kerület volt, ahol egyaránt 

találunk ellenzéki és lojális megyéket, de a legtöbb esetben valamilyen karakteres politikai 

állásfoglalás köthető ezekhez is. Szijártó István a 18. század derekának országgyűléseiről 

megállapította, hogy az ellenzéki vezetők térbeli megoszlása szinte teljesen északi súlypontot 

mutat, utalva a török hódoltság idején itt létrejövő „menekült”, hódoltsági vármegyék nemesi 

erős nemesi öntudatára.1293 Igaz ez az 1751. évi országgyűlésre is. A Tisza melléki vármegyék 

között volt a legtöbb politikailag passzív vármegye, amely a történelmi alapú udvarellenesség 

hagyományát követve igyekezett az adóemelésnek és az udvar egyéb terveinek ellenállni, de 

Borsod és Zemplén követei mögé felsorakozva már nemigen nyilvánultak meg a diétán. 

Jellegzetes csoport volt a lokális sérelmeket hangoztató vármegyék követeinek alakulata. Ezek a 

megyék tipikusan az ország peremterületein feküdtek, a dél-magyarországi vármegyék esetén 

egy kialakulatlan tisztikarú és kis létszámú nemességgel bíró igazgatási alakulatot képviseltek 

(Csanád, Csongrád) vagy nagy létszámú, de anyagilag-öntudatában gyenge közösséget 

(Máramaros).1294 Trencsén esetén megfigyelhető ennek az ingadozónak tűnő politikai 

magatartásnak a hosszú távú, reformkorig megmutatkozó jelenléte a diétai követküldésben.1295 

Megállapítható, hogy általában politikailag a legaktívabb vármegyék azok voltak, ahol a bene 

possessionati a legnagyobb birtokállománnyal rendelkezett, míg a leginkább passzívak, vagy 

partikuláris sérelmeiket hangoztató követeket küldők – a latifundiumok által fojtogatott – 

megyék közül kerültek ki.  

 

                                                           
1292Annak ellenére, hogy a pasquillusok itt említik a legtöbb „néma” vármegyét. Ám e megyék követeinek politikai 
magatartását sok esetben visszaigazolva láthatjuk, ha ezen megyék követeinek pályafutását alaposabban szemügyre 
vesszük: Esztergom (Trstyánszky József), Komárom (Nedeczky Ferenc), Tolna (Dőry Ádám), esetén történt a 
későbbiekben felsőbb kormányszékhez való kinevezés. Fejér vármegye egyik követe, Rötth Sándor alispán is 
aspirált ilyen típusú hivatalra az korábbi 1747-ben megfogalmazott kérvényének tanulsága szerint. Ez utóbbira: 
MNL OL E 584. galánthai Fekete cs. Levéltára. Személynöki iratok. 23. cs. 1747. április 14-i felterjesztés a 
Gyurcsányi Imre halálával megüresedett királyi táblai ülnöki helyre pályázó személyekről 13.f. 
1293SZIJÁRTÓ 2016a. 168.  
1294A megyében jelentős számú elszegényedett és kétes jogállású kisnemes élt, akiknek zömmel az erdélyi 
fejedelemektől származó nemességét a Kancellária által szervezett nemességvizsgálatok nem ismertek el: MNL OL 
E 584. galánthai Fekete cs. Levéltára. Személynöki iratok. 23. cs. No. 1. 1751. évi országgyűlésre vonatkozó iratok. 
16. f. Máramaros vármegye rendjeinek levele az országgyűléshez. Sziget, 1751. július 6. 
1295SZIJÁRTÓ 2005. 611–612.; KECSKEMÉTI 2008. 326. 
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10.2 A felsőtábla az 1751. évi országgyűlésen a pasquillusok, az uralkodói 

kegynyilvánítások és személyes megnyilatkozásaik tükrében 

 

Jelen fejezetben nem elsősorban a felsőtábla tagjainak átfogó országgyűlési szereplésének 

elemzésére törekszem – ezekről átfogó képet alkotni az itteni eseményeket is ismertető napló 

hiányában szinte lehetetlen –, de nem is részletes prozopográfiai vizsgálattal közelítem meg a 

csoportot. Az adóvitákról készült fejezetből a hangadó főméltóságok csoportja nagy vonalakban 

megrajzolható. Célom most az, hogy a korabeli rendi közvélemény a pasquillusokban 

megmutatkozó mágnásképet vázoljam, és ütköztessem a kortársak egyéb megnyilatkozásaival. 

Reményeim szerint ezzel bemutatható, hogy a mágnások tekintélye hogyan tűnt tova a diétai 

politizálásban, és miképpen erősödött meg az őket bíráló hang a század közepének diétáin. A 

kortárs reprezentációk vizsgálata közben további kérdésként merült fel, hogy az uralkodó milyen 

formában honorálhatta a vezető családokból származóknak a pasquillisták által sokat korholt 

lojalitását és milyen szerepet játszottak a diéta eseménymenetében a nekik juttatott különböző 

tisztség-, rang- és címadományozások. Már a kortártaknak is feltűnt, hogy a királynő 

magyarországi politikájának alapja az arisztokráciának nyújtott kedvezéseken és 

kegynyilvánításokon nyugszik, amellyel a – lemondva az alapvető reformokról – magasabb 

adóösszeg megszavaztatásában számíthatott támogatásukra.1296 Kérdés, hogy valóban ennyire 

tömegesek voltak-e ezek a kedvezések és elérték-e a kívánt politikai hatásukat az 

országgyűléseken? Mi volt a jellemzője ezeknek? Végül az érintett csoport néhány jelentős 

képviselőjének kivételesen megmaradt személyes megnyilatkozásával, ego-dokumentumával 

egészíteném ki az országgyűlési források (főként a naplók) által nyújtott egyoldalú képet.  

 

10.2.1 „Az irígység és a frakciók osztják meg…” – A felsőtáblai tagjai a pasquillusokban és az 
uralkodói kegynyilvánítások tükrében 

 

A mágnások csoportját ábrázoló pasquillusokból kirajzolódó kép lassú időbeli változást 

mutat. Korábbi kutatásaimból az derült ki, hogy az 1728–1729. évi diéta idejéből még több 

mágnást dicsőítő költemény maradt fenn, bár van néhány, amely ezzel ellentétes álláspontot 

foglal el. 1741-ben az őket érő kritika felerősödik, és 1751-re eljut odáig, hogy a hazaárulás 

vádját sütik a mágnások gyülekezetére. Az ábrázolásmód és az őket érő bírálatok még nagyon 

különbözők, és csak 1764–1765-re tisztul le teljesen eszközrendszerük a magyar nyelvű 

                                                           
1296A velencei követ jelentéseit felhasználva: BÉRENGER 2010. 224. 
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pasquillusirodalomban, amely azután meghatározza a századvég és a 19. század elejének 

országgyűlésein – az udvarellenesség toposzának felhasználásával – a főnemesség 

„elidegenedésének” kritikáját.1297 Ez a folyamat párhuzamba állítható politikai befolyásuk 

csökkenésével, az alsótábla és ezen belül a vármegyei követek dominanciájának kiépülésével.  

Az Epitaphium Hungariae című versben egyes befolyásos családok jelennek meg, akik 

elárulták a hazát a diéta folyamán, azok mind német mágnások (omnes germaniae Magnates) – 

vallotta a pasquillista. Ezután tételesen felsorolja őket: az Erdődyek elárulták, a Pálffyak 

bilincsbe verték, az Esterházyak megvetették, Barkóczy János gróf (egy másik változat szerint 

testvére, Ferenc egri püspök) kivégezte, és ezt a karok és rendek végignézték.1298 Itt már 

megjelenik a következő diétán még felerősödő jelenség, amely a „németesség” vádjával a 

„politikai idegen” mítoszát alkalmazza a mágnásokra kulturális különbözőségük miatt, 

kirekesztve őket a politikai diskurzusból.1299 

Az 1751. évi országgyűlés pasquillusai között számtalan egy-egy főnemesi rangú diétai 

szereplő ellen íródott gúnyverset is találunk. Lássunk erre két példát, a közéletben fontos 

szerepet játszó Grassalkovich Antalét és a kevésbé ismert báró Révay Józsefét! Grassalkovich 

kamaraelnökről egy pasquillus (In Cameram Praesidiem) közli, hogy nincsen neki családfája, a 

semmiből jött, de mégis az ő tanácsa irányítja az országot és parancsolja a rendekre a nagyobb 

adóterheket.1300 A tárgyalt 1751. évi vershez hasonló, Grassalkovichot gyalázó 

pasquillusrészletek az 1764–1765. évi diéta idejéről is idézhetőek Grassalkovich 

szerepvállalásáról, azonban ezen utalások nem a kamaraelnök országgyűlés alatti tevékenységét 

bírálják, hanem hivatali működésének visszaéléseire és törvénytelen eszközökkel véghezvitt 

nagyarányú birtokszerzéseire reflektálnak.1301 Például egy 1764–1765. évi pasquillus is azzal 

vádolja, hogy a kamaraelnökként jogkörébe tartozó marosi sókereskedelem hasznából 

                                                           
1297SÁNDOR 2012. 172–173. 
1298NAGY 2016b. 214. A paquillus másik változata, amelyben Barkóczy János helyett Ferenc neve szerepel: MNL 
OL A 95. Acta diaetalia. 20. kötet. [számozatlan oldalak]  
1299A politikai idegen fogalmára: SZABÓ 2016. 388., 384–385. A politikai ellenséget kulturális különbözőségek 
mentén is meghatározhatja a felek közötti diskurzus. Ebben nagy szerepet kap az eltérő nyelv, életmód, 
hagyományok, szokások hangsúlyozása. Ennek lehetünk tanúi a mágnásokkal kapcsolatos pasquillusokban. Erre: 
SZABÓ 2006. 75.    
1300OSZK Quart. Lat. 2497. 14.f. In Cameram Praesidiem.  
1301 Az 1751. évi országgyűlési szereplésére: FALLENBÜCHL 1996. 36–38. Az 1764–1765. évi kegyvesztésre: 70– 
71. Grassalkovich egy Pozsony megyei köznemesi családból lett az ország egyik legnagyobb földbirtokosa: 1732-
ben báró, 1743-ban grófi címet nyert. 1720-tól királyi jogügyigazgató, 1731-től személynök, majd 1748-tól a 
Magyar Kamara elnöke. Életrajzírója, Fallenbüchl Zoltán ellentmond a pasquillus vélekedésének: a kamraelnök 
nem támogatta a királyi adóemelést, bár a királynő kegyétől ekkor nem esett el, mivel Mária Terézia még az 
országgyűlés alatt felkereste gödöllői kastélyában. Ez csak az 1764–1765. évi országgyűlés alatt következett be, 
amikor az uralkodó végképp elfordult egykori bizalmasától, mivel az (az ország többi főméltóságával együtt) nem 
támogatta reformterveit. Erre: FALLENBÜCHL1996.69–71. 
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gazdagodott meg.1302 Egy másik vers a jogászi furfanggal, perek során szerzett birokszerzéseire 

is utalt: „Kárt teszel mindennek, kinek tsak kárt tehecz / El huzod, ahol tsak leg kisebbet 

vehecz”, vagy máshol: „A királyt meglopod, az országot csalod, / Sok nemesnek zsírját Te, 

átkozott nyalod, / Sok famíliáknak keresményét falod, / Illő büntetésed, megládd, 

tapasztalod."1303 Látható tehát, hogy a köznemesi indulatok mágnásellenességét több, más 

országgyűlésen kívüli (pl. gazdasági) tényező is befolyásolhatta. A pasquillusokban is tetten 

érhető gazdasági ellentétet, a Grassalkovich Antal (sokszor erőszakos) birtokszerzései 

váltthatták ki.1304 

Báró Révay Józseffel kapcsolatos az In Josephum Révay Poetam eximium és a Dialogus 

inter Baronem Josephum Révay de Thurocz & Baronem Carolum Zigray de Surány című 

költemény.1305 Utóbbiban báró Révay József és Sigray István párbeszéde formájában adja elő a 

szerző érveit.1306 Az ironikus hangú vers azt állítja Révayról, hogy irodalmi munkássága alapján 

„elveszi a pálmát a világ összes költőjének kezéből”. Aztán a szerző ezt az állítását azzal 

ellenpontozza, hogy szerinte Révay ezekben igazságtalanságokat szokott állítani. Mindezeket 

azért teszi, hogy Turóc vármegye főispánjává nevezze ki az uralkodó. A párbeszéd során Révay 

eldicsekszik 6–7 ezres könyvtárával, mire Sigray „az ostobák leggyőzedelmesebb 

fejedelmének”, „a bárók között a legbölcsebbnek” és az „asszonyok által rövidlátóvá tett” 

figuraként jellemzi politikustársát. Révay őseire hivatkozik, hogy turóci főispán lehessen, akik 

közül az ő érdemei is kimagaslanak: hadi érdemeket is szerzett Sziléziában a franciák elleni 

háborúban, („Mars sarja, egészséges Hector vagyok” – állítja).1307 A hadi érdemek alatt 

természetesen a párbeszédben Sigray nem a csatatéren véghezvitt hőstetteket, hanem az 

örömlányokkal való ágyban töltött bujálkodást értette. A főispáni pozícióra való törekvését 

elintézi azzal, hogy ő úgy hiszi, hogy Révay csak disznópásztor lehet Turócban, nem 

főispán.1308 A Dialogus inter Baronem Josephum Révay de Thurocz & Baronem Carolum 

                                                           
1302OSZK Ktt. Quart. Lat. 445. 46. f. v. In Antonius Grassalkovich Comitem et Camerae Regiae Praesidiem. 
1303LŐKÖS1989. 153.  
1304FALLENBÜCHL 1996. 13. Grassalkovich a Kamara irattárából például bármikor előkereshette a neki tetsző 
földbirtokhoz kapcsolódó peres iratokat: a kisebb köznemesi birtokok egész sora vált áldozatává az ’arrandirozás’-
nak, vagyis az előnytelen birtokcseréknek, amelynek során a nagybirtokosok erőszakkal vagy jogi fortéllyal 
kényszerítették előnytelen birtokcserére kisebb vagyonú és befolyású nemestársaikat, hogy birtokaikat 
tömbösíthessék. 
1305A két vers: OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 12–13.Az utóbb említett költemény egy másik (itt nem ismertetett) 
variánsa: OSZK Ktt. Quart. Lat. 445. 15–16. fol.  
1306Révay József báró (?–1767) aranysarkantyús lovag, 1746 és 1766 között a Helytartótanács tanácsosa. Jelentős 
irodalmi munkásságot fejtett ki: Személyére: SZLUHA 2007. CD-ROM 41523–41532. rekord, EMBER 1940. 199.; 
SZINNYEI 1906. XI. köt. 849.  
1307FALLENBÜCHL 1994. 104. Révay a szakirodalom szerint sem 1751-ben, sem később nem lett Turóc vármegye 
főispánja, noha a megyében 1749 és 1751 között ez a hivatal tényleg üresedésben volt, majd ekkor Révay Lőrinc 
került a méltóságba. A Révay család tagjai közül kerültek ki egyébként a felvidéki megye örökös főispánjai.  
1308OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 12- 13.  
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Zigray de Surány című versben megjelenő, a mágnások műveletlenségét és erkölcstelen 

életmódját korholó hang a következő, 1764–1765. évi diéta pasquillusaiban erősődik fel, bár 

ezen és az előző diéta költeményeiben is találni lehet erre néhány utalást. Volt pasquillus, amely 

kiemelte a mágnások műveletlenségét, pl. írni-olvasni sem tudnak, vagy hogy tudásukkal 

kérkednek, de megalapozatlanul.1309 Mindez megerősíti Sándor István megállapítását, hogy a 

főnemesség és a köznemesség politikai-társadalmi téren megmutatkozó ellentéte (részben) nem 

a főnemesség képzetlensége, hanem inkább a két réteg műveltségének különbözőségeire 

vezethető vissza.1310 

A Révay Józsefről szóló vers tudósítása (ti. a főispánságra való aspirációjáról) átvezet 

minket a felsőtáblán belüli ellentétek kérdésére. Megállapítható, hogy a mágnások között 

egyfajta pozícióharcról dúlt, amely a királynő tisztségekben, címben és rangokban kifejeződő 

kegyeiért folyt. Megerősítik ezt a feltételezést Mária Terézia kabineti titkárának, Ignatz Koch 

bárónak Kaunitz párizsi követnek (a későbbi államkancellárnak) a diéta lezárásakor, 1751. 

augusztus 27-én írt sorai. Koch báró a következőképpen jellemezte a felsőtáblát: „a felsőtábla 

eléggé különbözik az alsótól. Ezt megtöltik azok a siránkozások, amelyek bizonyos személyek 

ellen irányulnak. Az irigység és a frakciók osztják meg a mágnásokat, az előléptetések 

elégedetlenséget okoztak némelyek között, az ellenségesség a kancellár személyével szemben 

szinte általános.”1311 Mint fentebb láthattuk, Nádasdy Lipót kancellár által vezetett Kancellária 

adóügyi javaslatai mekkora visszhangot váltottak ki a rendi társadalomban. Ha megnézzük a 

pasquillusirodalmat, akkor ugyancsak súlyos kritikával illették a kancellár személyét a 

királynőtől frissen elnyert komáromi örökös főispánsága miatt.1312 

A magyar főnemesség bécsi udvari-politikai karrierjének egyik fontos pontját jelentette a 

kamarási (Kämmerer) és a titkos tanácsosi (Geheimer Rat) cím elérése. Mindkettő a bécsi udvari 

integráció fontos mérföldkövét jelezte az egyes főnemesi családok esetében.1313 Az előbbi titulus 

                                                           
1309OSZK Ktt. Quart. Lat. 2176. 27. fol. Omnis, qu ilegerit, dicet, ita est verso Iustitia. 
1310SÁNDOR 2012. 171–172. Sándor István a kozmopolita, de leginkább franciás műveltségű főnemesség és a 
konzervatív-hagyományőrző köznemesség szembenállásaként mutatja be a kor művelődési viszonyait. A bécsi 
“udvari” főnemesség műveltségére az újabb német nyelvű szakirodalomból jó fogodzót adhat Ivo Cerman műve. A 
szerző az osztrák–cseh főnemességet vizsgálva arra jutott, hogy a francia nyelv és kultúra ismerete és kb. 1720-as 
évektől növekvő külföldi (döntően protestáns területekre irányuló) egyetemjárás jelezte az „előfelvilágosodás” 
műveltségének jelenlétét e rétegben. A magyar főnemességről hasonló alapos vizsgálat nem készült, ám a körükben 
is számolhatunk az új típusú kulturális igények megjelenésével. A cseh-osztrák viszonyokról: CERMAN 2010. 449–
450. A magyarországi változásokra, a hagyományos latinos műveltség mellett a francia–német nyelvtudás 
elterjedésére: EVANS 2006. 29–30.  
1311SCHLITTER 1899. 115. 
1312A komáromi főispánságot elnyerő Nádasdyt itt azzal fenyegeti meg a pasuillista, hogy ugyanúgy kötél által fog 
meghalni, mint dédapja, az 1671-ben kivégzett Nádasdy országbíró, mert ő a vármegyének csak „siralmas aranyat 
sajtol”: In supremum comitem comitatus Comaromiensis. Erre: MNL OL A 95. Acta diaetalia. 20. kötet. 
[számozatlan oldalak]  
1313KÖKÉNYESI 2016. 298–299. 
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jelentőségét az adta, hogy viselője számára lehetővé tette, hogy korlátozások nélkül beléphessen 

a bécsi udvarba.1314 E mellett a szolgálati rendtartás rövidebb (évente kéthetes) szolgálatot írt elő, 

amely biztosította viselője számára azt a lehetőséget, hogy kamarásként az uralkodó 

környezetébe és látókörébe kerülhessen.1315 A kamarásinál magasabb rangot biztosító titkos 

tanácsosság a 18. század közepére már nem jelentett tényleges politikai-tanácsadó funkciót, de 

nem is követelt meg viselőjétől tényleges udvari szolgálatot sem, pusztán reprezentációs értékkel 

bírt.1316 Megemlíthető, hogy a diéták alatt az uralkodó gyakran nyúlt a kamarási és titkos 

tanácsosi kinevezések eszközéhez, hogy a magyar arisztokrácia érdemeit jutalmazza és 

ösztönözze őket a további aktív aulikus közéleti szerepvállalásra. Kökényesi Zsolt doktori 

disszertációjában is megállapította, hogy az országgyűlések évében emelkedett a legmagasabbra 

a kamarási címet elnyert magyarok száma, így ez a szám 1741-ben 23 volt.1317 A szerző azonban 

ebbe nem számította bele a kamarási kulcsot nyert külföldi és indigena családok tagjait, sem (az 

általa használt forrás, a Főkamarási Hivatal indexének jellegzetességei miatt) a címzetes 

kamarási titulust elnyerőket. Ezért nagyon valószínű, hogy a koronázást követő kinevezési lista 

jóval bővebb, mint amilyennek jelen esetben tűnik.1318 Buda szabad királyi város levéltárának 

1741. évi diétai iratai alapján azonban az országgyűléssel összefüggésbe hozható titkos tanácsosi 

és kamarási kinevezések száma tovább pontosítható. 1741. szeptember 21-én a diétán kihirdetett 

előléptetési lista szerint ekkor 12 fő kapott titkos tanácsosi, továbbá 17 tényleges, 3 fő címzetes 

kamarási rangot. Külön kategóriát képeztek az erdélyiek, aikik közül 8 fő nyert kamarássságot, 

de ezek között voltak olyanok, akik a szűkebb értelemben vett Magyarországon is rendelkeztek 

birtokokkal (pl. Kornis, Teleki).1319 

A Főkamarási Hivatal indexe alapján 1751-ben (a magyar indigenátust elnyertekkel együtt) 

13 volt a kinevezett magyar kamarások száma, ám ez csak a tényleges szolgálattételre 

kötelezettek (actuarius) névsorát tartalmazta.1320 Ha az országgyűlési forrásokat kézbe vesszük, 

akkor más számokkal szembesülünk. Az 1751. évi országgyűlés naplója szerint július 31-én (egy 

                                                           
1314 A kamarások csoportja is két alcsoportra oszlott, címzetes és valóságos kamarásokra. Az utóbbiak tényleges 
udvari szolgálatra voltak kötelezve és egymást bizonyos időközönként váltva végezték munkájukat. A sok száz 
kamarás közül azonban sokan voltak, akik egész életükben nem is végeztek ténnleges kamarási szolgálatot. Tehát a 
kamarások csoportjának befolyásszerzési lehetőségei is változóak voltak.  
1315SCHEUTZ 2015. 163–164.  
1316DUINDAM 2003. 73–74.; KÖKÉNYESI 2015. 924.  
1317KÖKÉNYESI 2016. 116–117.  
1318 Kökényesi Zsolt személyes közlése. 
1319 BFL IV.1002.ff. 5.doboz. Pozsony, 1741. szeptember 24. Johann Benedict Perger követ levele Buda város 
tanácsához. 267–269. pp. (A levél melléklete). Csak további alapkutatások deríthetnek arra fényt, hogy vajon miért 
hiányoznak a listából az indigena családok sarjai: talán a forrás tendenciózusságából adódik vagy ténylegesen a 
diéta idején csak a Magyarországon kvázi törzsökös családok sarjai kaptak ilyen típusú udvari előléptetést. 
1320ÖStA HHStA, Oberstkämmereramt, Kämmerer-Ernennungen, betreffende Serie I. Geschäftsbücher. 
Kammererindex (4. köt.). Verzeichnis des K. K. Kämmerer von anno 1723–1773 (1785).   
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másik forrás szerint július 30-án) 24 mágnás kamarási és 6 titkos tanácsosi címét hirdették ki.1321 

A névsorban azonban nemcsak magyarok, hanem a Monarchia többi részén élő és őshonos 

családok is együttesen szerepelnek, de a névsorban lévők közül többet nem sikerült közelebbről 

azonosítanom.1322 A kör tovább szűkíthető még azzal, hogy az indigena családokat is kivonjuk 

ebből a körből (Johann Joseph Kinsky gróf, Erasmus Wallenstein gróf).  

Összességében 1741-hez képest (összesen 32 fő) az udvar valamivel kisebb számban 

tüntette ki kegyével a magyar főnemeseket az 1751. évi országgyűlésen (30 fő), mivel ekkor 

már a Habsburg Monarchia nem volt olyan súlyos katonai-politikai válsághelyzetben, mint tíz 

évvel korábban. (Ha az erdélyieket is beleszámítjuk, akkor ez az arány tovább nő a koronázó 

országgyűlés javára.)1323 Az előléptetések száma 1751-ben nagyságrendileg azonban nem mutat 

kiugró eltésést az előző diétához képest. Ennek oka valószínűleg abban a felismerésben rejlik, 

hogy az egyre inkább ellenzéki szellemű és vezető szerepet játszó alsótáblával szemben – a 

kitüntetések segítésével – aktivizálni és csatarendbe lehetett állítani a magyar mágnáscsaládokat 

az udvar oldalán.1324 

A két 1751-ből származó névsort megvizsgálva megállapíthatjuk azt, hogy a kinevezettek 

általában súlytalan személyek, akik azonban jó nevű, az ország politikai életében jelentős 

szerepet játszó familiák sarjai voltak. A források alapján feltételezem, hogy a kamarási és titkos 

tanácsosság adományozása sokkal inkább a családnak szólt, és elsősorban a családi presztízs 

gyarapítására szolgált. Néhány kiragadott példa alapján viszont az is állítható, hogy az udvari 

tisztségek kiosztásánál az uralkodó figyelembe vehette az illető diétai szerepléseit is. 

Rendelkezésre állnak a titkos tanácsosságért folyamodók kérvényei, továbbá az országgyűlési 

naplók előléptetésekkel kapcsolatos bejegyzései, amelyek alapján közelebbi információkhoz 

juthatunk az 1751-ben vagy az 1751-es diétai érdemekért kamarásságot vagy titkos 

tanácsosságot, illetve egyéb pozíciót nyertek csoportjáról. 

                                                           
1321OK 700.470. Diarium diaetae anni 1751. 122–123. és MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 
13. kötet. Diaria diaetae Posonisensis anni MDCCLI Volumen I. 1751. július 30-i ülés. A két naplót összevetve a 
következő személyek nyertek el ekkor kamarási kulcsot: Sztáray Imre gróf, Keglevich Péter gróf, alezredes, Zichy 
István gróf, Viczay Mihály gróf, Apponyi György gróf, Nyáry József gróf, Csáky Imre gróf, Bethlen Miklós gróf, 
Révay János gróf, Pongrácz Gáspár gróf, Amade László báró, Zichy István gróf, Dániel báró nevét a valóságos 
(actualis) kamarások között találjuk meg. A decretistae között: Johann Joseph Kinsky gróf, Erasmus Wallerstein 
gróf, Koháry Ignác, Erdődy Sándor gróf, Balassa József gróf, Keglevich József gróf, Berényi Tamás gróf, Károlyi 
Antal gróf, Cziráky László gróf, Kollonich Károly gróf, Andrássy Károly báró. Rajtuk kívűl még két 
azonosíthatatlan név szerepel a naplókban: gróf Eugen Consolonits, báró Bullán (vagy a másik naplóban) Pilán.  
1322Két ilyen azonosítatlan név volt, ezeket nem számoltam bele a megadott értékekbe.  
1323 Valóságos titkos tanácsos lett: Althann János Mihály gróf (Zala vármegye főispánja), Kollonich László gróf, 
Zichy Miklós gróf. Címzetes titkos tanácsosi kinevezést nyert: Engel Ferenc Antal csanádi püspök, Chiolich Farkas 
segni püspök, Esterházy István gróf. Forrása: ÖStA HHStA, Reichkanzlei, Geheime Räte, V. Liste der Geheimer 
Räte (1750–1767) 9. doboz. 1f. Az előléptettek listája (1751).  
1324A felsőtábla diétai politikai szerepére általában: SZIJÁRTÓ 2016a. 124. 
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A nádorválasztás után megfigyelhető egy, az Erdődy és az Esterházy családot kitüntető 

figyelem, amelyet az egyik országgyűlési napló is dokumentált. Erdődy György országbírót, 

mint a legesélyesebb, de be nem futó nádorjelöltet és családját az udvar számos ranggal, címmel 

és kitüntetéssel igyekezett kárpótolni. Családjából fia, Miklós a zólyomi, Antal az árvai 

főispánságot, addig Sándor és Kristóf a tiszteletbeli kamarási kulcsot ekkor kapta meg. Erdődy 

János ugyanakkor helytartótanácsosi kinevezést nyert.1325 Utóbbi érdekében évekkel később 

(1757-ben) apja, Erdődy György járt közben az uralkodónál írásbeli kérvényében, amelyben 

kifejezte kérését, amely szerint idős korára „végtelen vigasz és megbékélés lenne” számára, ha 

János fiának az uralkodó a titkos tanácsosságot adományozná.1326 Az Erdődy család szerepe a 

18. századi országgyűlési politikában jelentős volt, a kormányzat támogatóiként a rendi 

közvélemény, így az országgyűlési pasquillusok kereszttüzébe kerültek.1327 Így például 

Batthyány Lajos ellenfelét, Erdődy György országbírót az In Judicem Curiae című anonim vers 

bírálta, amiért az országot kiárusítja, s ezzel csak saját családját gazdagítja.1328 Egy másik 

versben (In Erdődy et ejus filios) a pasquillusszerző az Erdődy család nagy kiterjedtségére és 

befolyására mutat rá, hangsúlyozva, hogy a fiúk sem estek messze a fájuktól, vagyis a fiúk 

mindig az atyáikhoz hasonlatosak, hozzátéve: „nem szokott a gyomból szép rózsa kifejlődni”. 

Végül a vers csattanója ironikus kívánságot fejez ki: „növekedjetek és sokasodjatok”.1329 

A nádori ambíciókkal rendelkező, de végül még a jelöltek közé sem kerülő Esterházy 

Ferenc tárnokmester tábornagyi rangot nyert, fia, Miklós pedig elnyerte a koronaőrséget.1330. 

Esterházy Dániel gróf létszám feletti helytartótanácsost is ekkor sorolták át rendes tanácsosi 

státusba.1331 Az Esterházy család zólyomi ágából származó katonatiszt, István gróf élemedett 

                                                           
1325MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. Diarium publicarum regni sessionum et ibidem 
tractarum negotiorum 13. kötet. 1751. május 13-i ülés. Erdődy Kristóf kamarási kinevezése – a diétai napló 
állításával ellentétben – a főkamarási nyilvántartások szerint már 1750-ben megtörtént. Erre: ÖStA HHStA, 
Oberstkämmereramt, Kämmerer-Ernennungen betreffende Serie I. Geschäftsbücher. Kammererindex (4. köt.). 
Verzeichnis des K. K. Kämmerer von anno 1723–1773 (1785). 
1326ÖStA HHStA, Reichkanzlei, Geheime Räte, B–E. Kt. 2. 391–400. ff. 1757. április 7. Erdődy János kérvénye és 
Erdődy György ajánlása (396–397. ff.). Az ajánlásban másik fia, Antal kamarási és főstrázsamesteri kinevezését is 
kérte. Erdődy János 1745 óta kamarai tanácsos, 1746 óta kamarás, 1750 óta helyettesítette a kamaraelnököt a 
távollétében a Magyar Kamaránál. 1751-tól helytartótanácsos. Grassalkovich Antal halála után a Magyar Kamara 
elnöke lett (1772). 
1327Az Erdődy család tagjaira a század pasquillusirodalmában: ABAFI 1883. 253–254.; TÉGLÁS 1928. 83–84., 88– 
89.; NAGY 2011. 106–107.  
1328OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 13. In Judicem Curiae.  
1329 OSZK Ktt. Quart. Lat. 417. 6. fol. In Erdődy et ejus filios. Az 1751. évi országgyűlésen Erdődy György 
országbíró fiai is jelen voltak: Erdődy Sándor, János (a későbbi kamaraelnök) és Kristóf. A családtagok 
azonosítására: NAGY 1858. 60–63., 68.  
1330MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. 13. kötet. [oldalszámozás nélkül] 1751. május 13-i ülés. 
1331
Ő 1749-től 1759-ig szolgált tanácsosként itt. Erre: EMBER 1940. 199. 
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életkorban, hatvanas-hetvenes éveit taposva nyerte el a titkos tanácsosi pozíciót.1332 Kökényesi 

Zsolt szerint a magyar főurak átlaga negyvenes-ötvenes éveikben nyerték el a titkos 

tanácsosságot, így feltételezhetjük, hogy az István grófnak adott tisztség is inkább a család 

presztízsének és saját életkorának szólt, mint a személyes érdemeknek.1333 Hozzá hasonlóan a 

zólyomi ágból származott Esterházy János Károly gróf, helytartótanácsos és vezérőrnagy is, aki 

1751-ben nyerte el a kamarási címet, de ő fiatalon, alig huszonyolc évesen.1334 

A fiatal Esterházyhoz hasonlóan például a bohém lovastiszt költő, Amadé László báró is az 

1751. évi diéta alatt nyerte el a kamarási címet. Ezt megelőzte 1750-ben a Magyar Kamarához 

történő tanácsosi kinevezése. Nem volt mintahivatalnok: zűrös magánélete előismeretében a 

Kamara elnöke Grassalkovich Antal tiltakozásként el sem ment tanácsosi beiktatására, de 

Amadé a későbbiekben érdemben alig vett részt a tanácskozásokban.1335 Gálos Rezső 

monográfiája szerint állítólag kamarai tanácsosi pozícióját is a család régi pártfogójának, az 

elhunyt Pálffy János nádornak köszönhette.1336 Országgyűlési tevékenységének egyetlen ismert 

momentuma is inkább reprezentatív jellegű: részt vett abban a negyven fős országgyűlési 

küldöttségben, amely Mária Teréziát meghívta Pozsonyba a diétára.1337 Figyelemre méltó, hogy 

ő is az átlaghoz képest viszonylag későn nyerte el a kinevezést.  

A titkos tanácsosi előléptetésben részesülők közül kiemelném az indigena családból 

származó Kollonich László grófot, udvari kancelláriai tanácsost, akinek nagybátyja, Zsigmond 

bécsi érsek végrendeletében a Tolna megyei Bátaszék uradalmát „kegyes célra” a kincstárra 

hagyta.1338 Ez a birtok a későbbiekben a Theresianum lovagi akadémia magyar nemesek 

számára fenntartott alapítványi helyeinek anyagi alapját biztosította.1339 Feltehetően a grófi 

család örökséggel kapcsolatos jóindulatának megnyerését is szolgálta e titulus 

                                                           
1332ÖStA HHStA, Reichkanzlei, Geheime Räte, B–E. Kt. 2. 371–374. fol. Pozsony, 1751. július 29. Életrajzi adatai: 
ESTERHÁZY 1901. 252.  
1333KÖKÉNYESI 2016. 119. 306.  
1334Esterházy János Károly (1723–1757) életrajzi adataira és hivatalviselésére: VÁSÁRHELYI–SZLUHA 2005. 386. és 
FALLENBÜCHL 1992. 313.  
1335FALLENBÜCHL 1989. 76–77. 
1336GÁLOS 1937. 124. 
1337GÁLOS 1937. 151. 
1338A Kollonichokat egy eredetileg horvát eredetű, de később az osztrák területekre átszármazott, 1636-ban grófi 
címet nyert és korábbi hazájával a 18. század első feléig csak felületes kapcsolatokat ápoló famíliaként jellemezte 
Joachim Bahlcke. Kollonich László (1705–1780) eredeti neve báró Zay László volt, ám Zsigmond érsek – nem 
lévén a családban több fiú utód – adoptálta unokahúgának fiát. Erre: BAHLCKE 2015a 420–421. A Szluha Márton 
által összeállított Zay családfán két Kolloinch-okkal kötött családi kapcsolat látszik: egyfelől (a később adoptált) 
Zay László anyja, Zay Lőrincné, Kollonich Maria Polixénia, másfelől Zay-Kollonich László első felesége, Maria 
Eleonóra révén, ám a megnevezett leányok bécsi hercegérsekhez való rokonsági viszonya erről nem derült ki. 
SZLUHA 2005. CD-ROM 20389. rekordnál. 
1339KHAVANOVA 2000. 79–80. 
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adományozása.1340 Althann Mihály János (vagy németesen Johann Michael Althann) gróf, Zala 

vármegye főispánja, a muraközi uradalom birtokosa titkos tanácsosi előléptetését is a pozsonyi 

országgyűlésen hirdették ki. Az indigena család sarja – noha kérvényben megemlítette, hogy két 

magyar országgyűlésen is jelen volt – valószínűleg nem elsősorban magyarországi közéleti 

súlya, hanem családja Habsburg Monarchián belüli fontos pozíciói miatt nyerte el a titulust.1341 

Ő maga az Oberjusitzstelle tanácsosa, illetve birodalmi örökös pohárnok, továbbá az 

Aranygyapjas Rend lovagja volt.1342 

A titkos tanácsosi kinevezéseknél nagy súllyal esett a latba bizonyos esetekben a 

megadományozott korábbi diétai szereplése. Brunswick Antal országbírói ítélőmesterként vett 

részt 1751. évi országgyűlésen. A kormányzatot aktívan támogató országgyűlési szereplését is 

belefoglalták a címzetes titkos tanácsosi pozícióra való 1778-as felterjesztési okmányába. A már 

ekkor grófi címet szerzett hivatalnoknak Mária Terézia külön kegyként a szokásos illetékek 

elengedésével („placet gratis”) adta ki a titkos tanácsosi oklevelét.1343 Még a diéta alatt, 1751-

ben horvátországi nagybirtokosként Patasich Ádám báró, kaposfői apát nyert novi választott 

püspöki címet, illetve kancelláriai tanácsosságot is (a pécsi püspökségre előléptetett Klimo 

György utódjaként). Talán ebben 1751-es, a dinasztiához hű lojális országgyűlési magatartása is 

szerepet játszhatott, amelyet az 1759. évi titkos tanácsosi kinevezéséről szóló diploma is 

megemlített.1344 Esetük nem egyedi: többen nyertek mind az 1741., mind az 1764–1765. évi 

diétai tetteik jutalmazásaképpen titkos tanácsosi címet. 1741-ben még a diéta alatt kapott 

országgyűlési érdemei elismeréseként titkos tanácsosságot Berényi Tamás hétszemélynök és 

zempléni főispán, Erdődy Lajos és Erdődy László ezredes, illetve Serényi Farkas András 

gömöri főispán.1345 1746-ban Csáky Miklós váradi püspök és bihari főispán nyerte el a 

valóságos titkos tanácsosságot, részben az előző (1741. évi) országgyűlési szereplésének 

méltánylásával, mivel „különösen a legutóbbi magyar országgyűlésen nagyon dicséretesen, 

                                                           
1340 MNL OL A 1. Magyar Kancelláriai Levéltár. Oroginalesreferadae. 1751. év. No. 55. Bécs, 1751. április 22. 
Kollonich László gróf kérvénye a bécsi érsek öröksége ügyében. (mikrofilmen: X 4384., 9975. tekercs). Kollonich 
gróf titkos tanácsosi kérvényében hivatkozott ősei közigazgatási-katonai-egyházi területen szerzett érdemeire: ÖStA 
HHStA, Reichskanzlei, Geheime Räte, F-K. Kt.3. Pozsony, 1751. július 29. 
1341 A kedvezményezett apja, Johann Michael Althann gróf közel állt a Habsburg családhoz: III. Károly király 
legközelebbi bizalmasainak egyike, felesége Pignatelli Anna Mária pedig állítólag az uralkodó szeretője is volt. 
Erről: BUSA 1978. 444.; KALMÁR 1985. 14., 18–20., 27.  
1342ÖStA HHStA, Reichskanzlei, Geheime Räte A–B Kt. 1. (160–170. ff.) Pozsony, 1751. július 26. Michal Johann 
Althann gróf val. titkos. tanácsosi kinevezése.  
1343ÖStA HHStA, Reichkanzlei, Geheime Räte, B–E. Kt. 2. 19–28. Bécs, 1778. november 16. Brunswick I. Antal 
címzetes titkos tanácsosi kinevezése. 
1344

 TÓTH 2014. 306–307. 
1345ÖStA HHStA, Hofarchive, Oberhofmarschallamt, Akten des Oberhoffmarschallamts. Kt. 601. Allgemeine 
Normalien und Personalien. Mindannyiuk okirata 1741. szeptember 24-én kelt.  
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köteles alázatát bizonyította”.1346 Ezen esetekben valószínűleg – mint más arisztokratáknak 

juttatott kinevező oklevelében is – az örökösödési háború során felajánlott katonaállítás 

honorálásáról lehetett szó elsősorban, ahogyan erre Esterházy Pál Antal herceg 1746. évi vagy 

Zichy János gróf 1754-es diplomája is utalt.1347 1765-ben Koller Ferenc báró személynök kapta 

meg az alsótáblai kormányhű diétai szerepléséért a valóságos titkos tanácsosi címet.1348 

A fent említett udvari tisztségekkel szemben tényleges közigazgatási feladatot adtak a 

főispáni pozíciók, amelyekre a kinevezések a diéta alatt születtek meg. A kormányzat 

feltehetően már a kinevezéseknél arra törekedett, hogyaz új főispánok képesek legyenek részt 

venni a megyei igazgatás javítását célzó reformintézkedésekben, illetve azok 

végrehajtásában.1349 (A végül 1752-ben kiadott főispáni utasítás is ezt a reformigyekezetet 

tükrözi.) A tíz főispán közül többen már lojális politikai szereplésükkel bizonyították, hogy 

képesek lehetnek feladataik ellátására, illetve már bizonyítottak korábban valamely vezető 

pozícióban. Ezek közé a főispánjelöltek közé volt számítható a Komárom vármegye örökös 

főispánságát elnyerő Nádasdy Lipót Flórián kancellár, korábbi tárnokmester. A nógrádi 

főispánságot Grassalkovich Antal kamaraelnök, korábbi személynök, addig az aradit Fekete 

György jelenlegi személynök nyerte el. Az udvarhű szereplésével ezen a diétán kitűnő egri 

püspök és a pasquillusokban is udvarhűségéért gyalázott testvére, Barkóczy Imre gróf tábornok 

a máramarosi főispánságot kapta. A Bécsben, a Magyar Udvari Kancellárián hivatalnokoskodó 

Klimo György novi püspök a pécsi egyházmegyével együtt nyerte el a baranyai és a tolnai 

örökös főispánságot. A hagyományos örökletes főispáni tisztet viselő családok sarjai közül 

Turócban Révay Lőrinc báró, Árvában Erdődy Antal, Zólyomban Erdődy Miklós gróf jutott 

kinevezéshez. Az egyháziak közül Esztergomba Csáky Miklós érsek, a bácsiba Klobusiczky 

Ferenc kalocsai érsek, a zágrábiba Thauszy Ferenc püspök került.1350 A főispánok közül a 

későbbiekben igen aktívnak mutatkozott a maga megyéjében a kormányzati akarat érvényesítése 

terén és számos népjóléti intézkedés támogatásában Grassalkovich Antal,1351 Fekete György,1352 

illetve Klimo György is a Dél-Dunántúlon.1353 

                                                           
1346 ÖStA HHStA, Reichkanzlei, Geheime Räte, B–E. Kt. 2. (269–272. pp.) Bécs, 1746. október 15. Csáky Miklós 
1751-ben az uralkodótól megkapta a hercegprímási kinevezést is.  
1347 Míg Esterházy herceg saját lovasezredet állított ki, addig Zichy János gróf nemcsak az országgyűlésen, hanem 
Veszprém megyében a nemesi felkelés szervezésében, illetve saját költségén való fenntartásában tűnt ki az oklevél 
szerint: ÖStA HHStA, Reichkanzlei, Geheime Räte, B–E. Kt. 2. (343–348. pp.) Bécs, 1746. szeptember 16., illetve 
ÖStA HHStA, Reichkanzlei, Geheime Räte, V–Z. Kt. 7. Bécs, 1754. június 20.  
1348 ÖStA HHStA, Reichskanzlei, Geheime Räte, F–K. Kt. 3. Nagymányai Koller Ferenc báró valóságos titkos 
tanácsosi címadománya. Bécs, 1765.április 2.  
1349

 FALLENBÜCHL 1994. 15.  
1350 Uo. Az egyháziakra: BAHLCKE 2013. 151–152. 
1351 Mária Terézia állítólag azért nevezte ki a kamaraelnököt Nógrád vármegye főispánjává, hogy a renitensnek 
mutatkozó vármegyét engedelmességre szorítsa (ti. az itteni rendek semmilyen lelkesedést nem mutattak a királynő 
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A főpapságon belüli ellentétek legfőbb forrása a diétán a pasquillusok tanulsága szerint az 

egyes előkelőbb egyházmegyék, illetve a prímási cím elnyerésért folytatott harc volt. A 

nádorválasztás kapcsán ejtettem már szót Festetics Pál levelei alapján a Batthyány Lajost és 

Erdődy Györgyöt támogató csoportosulások személyi összetételéről. Már ott is feltűnt, hogy 

Batthyány mellett csak az egri püspök, Barkóczy Ferenc állt ki a klérusból, addig Erdődyt 

Csáky Miklós kalocsai érsek, illetve a klérus egésze támogatta.1354 Ennek az ellentétnek az 

alapja a prímási cím megszerzéséért folytatott versengés lehetett. Ezt megerősíti az Esterházy 

család cseszneki ágának Pozsonyban őrzött levéltárának egyik pasquillusa, amely szerint Csáky 

prímási kinevezésekor fő ellenlábasa Barkóczy Ferenc volt.1355 Létezik egy kancelláriai napló 

utolsó lapjainak egyikére másolt pasquillus (Allocutiones ad Eppiscopos Regni Hungariae, 

respective instantes pro Archi Eppiscopatu Strigoniensi), amely a magyar főpapi kar egy 

részének a megüresedett esztergomi érseki stallum iránti pozícióharcát ábrázolja. A vers 

feltehetően még az országgyűlés előtt keletkezett: szerepel benne az 1748 végén elhunyt 

Berényi Zsigmond pécsi püspök és az 1751 elején elhalálozott Kollonich Zsigmond bécsi érsek. 

Kritikát kapott Barkóczy egri püspök, akit burkoltan paráználkodással vádol a pasquillus: „kiáll 

érted a női nem”.1356 Csáky Miklósból állítólag hiányzik az értelem, ezért fogja a királynő 

kinevezni. Biró Márton a jó szerencse segítésével a piszokból emelkedett ki.1357 Esterházy Imre 

nyitrai püspök pedig mint grasszáló rabló van jelen. Ennél pozitívabb értékelést kap Klobusiczy 

Ferenc gróf zágrábi püspök (későbbi kalocsai érsek), akinek „Minerva múzsái adják a pálmát”. 

Berényi püspököt pedig kegyessége (piaetas) segíti az előrejutásban, a királyi kegy 

elnyerésében.1358 Az előző pasquillushoz kapcsolódik a Zichy Ferenc győri püspök szájába adott 

vers, amelyben püspöktársaihoz szól egy-egy hatásos rövid szentencia formájában. Ezekben az 

                                                                                                                                                                                           

háborúi iránt: a nemesi felkelés idején egyszer sem sikerült kiállítani a vármegyére rótt katonaságot). Főispánsága 
alatt rendbeszedte a vármegyei közigazgatást, személyesen elnökölt a vármegyegyűléseken, korlátozta a vármegyei 
önrendelkezést. Felépíttette a szügyi vármegyeházát. Erre: MAKKAI 1954. 75. 
1352Fekete György Arad megyében számos oktatási-nevelési intézmény alapítását segítette főispánként, de 
foglakozott útépítéssel, folyószabályozással, vízimalmok telepítésével is. Erre újabban: TUZA 2006. 1524. 
1353 GŐZSY 2011. 142–153.   
1354

 NAGY 2012a. 327–328. és a disszertáció nádorválasztásról szóló részét! 
1355 SNA Esterházy család cseszneki ágának levéltára. I/5/b. Országgyűlési iratok. 62. doboz. 71–72. pp. 
Királyfalva, 1751. november 5. Pálffy Károly Esteházy Ferenc tárnokmesterhez intézett levelének másolatának 
hátlapján. A pasquillus egyértelműen Csáky Miklós-párti volt, arról írt, hogy Csáky kinevezésével a népnek 
elégtételt és igazságot ad majd.  
1356 Barkóczyról az országgyűlési közvéleményben világias életmódja miatt elterjedt a paráználkodás vádja. Erre 
mind az 1751., mind az 1764–1765. évi diétáról találunk példát: OSZK, Ktt. Quart. Lat. 2497. 5–6. Máshol 
kéziratban is előfordul a nőkkel való enyelgés vádja, ebben azonban az országgyűlési ifjúság már említett üldözését 
és a prímásság keresésének vádját is a szemére olvassa a szerző: OSZK Quart. Lat. 445. 18. fol. 
1357 Biró Márton tényleg szerény csallóközi kisnemesi családból emelkedett a veszprémi püspöki méltóságra. 
1358MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. Acta diaetalia. 20. kötet. [oldalszámozás nélkül]  
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adott főpap magatartásának egy-egy jellemző vonására mutat rá a pasquillus szerzője, részben 

kapcsolódva az előzőkhöz.1359 

Az egyes főpapok közötti ellentétek a diéta ceremoniális rendje kapcsán is felbukkanhatnak 

a forrásokban. Az országgyűlés királyi megnyitására Padányi Biró Márton veszprémi püspök írt 

egy prédikációt, ám püspöktársai és különösen – az általa egyik levelében említett – Athann 

Mihály Károly váci püspök közbelépésére és az országbíró tiltása miatt nem mondhatta el. 

Helyette Csáky Miklós kalocsai érsek beszédét hallgathatták meg a diétara egybegyűltek. 

(Padányi prédikációját ennek ellenére nyomtatásban meg is jelentette).1360 A Kancellária és 

Erdődy György országbíró közbelépését magyarázhatja még ezen kívül az, hogy Biró Márton 

könyve és személye nagy visszhangot váltott ki a nemzetközi protestáns közvéleményben és az 

országgyűlésen is, ami miatta a beszéd megtartása is a parázsló vallásügyi polémiák 

kiújulásához vezethetett volna.1361 Ellenszenvet ébreszthetett a főpapi karon belül az is, hogy 

Padányi Biró Márton végsőkig ragaszkodott egyházmegyéje régi, már-már saját korában is 

anakronisztikusnak ható előjogaihoz, amelyeket többi püspöktársával szemben is igyekezett a 

diétán érvényesíteni. Július 7-én például az alsótábla tárgyalta a veszprémi püspök azon 

előterjesztését, hogy a török háborúk időszaka alatt a zágrábi püspökséghez került, de egykor a 

veszprémi egyházmegyéhez és Zala vármegyéhez tartozó Dráva menti egyházközségeket 

csatolják vissza főpapi joghatósága alá. Padányi kérését a zágrábi püspök véleményét is 

tolmácsolva káptalanjának követe elutasította, de Nagy Mihály zalai követ is csak azzal a 

feltétellel támogatta az indítványt, ha az itteni birtokosok biztosítékot kapnak arra, hogy az 

általuk bérbevett itteni tizedeket a korábbiakhoz hasonló feltételek mellett tudják bérbe 

venni.1362 A diétai naplók feljegyezték augusztus 21-i kérelmét a diétához, amelyben a 

                                                           
1359MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. Acta diaetalia. 20. kötet. [oldalszámozás nélkül] In Zichy minimus 
allusio ad Epsicopos. Például Padányi Biró Márton veszprémi püspök neve mellett Zrínyi jelmondata szerepel: 
„Sors bonan nihil aliud”. Barkóczynál „áldott vagy a nők között”, Klobusiczkynál „a bölcsesség ural mindent”. Az 
előbbieken kívül itt szerepel Zichy neve is, aki „színlel és hasonul, ahányszor alkalom adódik”. 
1360PEHM, 1934. 194.; HORNIG 1903. 33. Hornig Károly idézi a veszprémi püspök egy datálatlan levelét: „Én a 
Levelemben említett Praedicatiot az Ország előtt pro Veni Sancte Spiritius az Althan Váczi Püspök Mesterkedése 
által akadályoztatván, el nem mondhatom, hanem ugyancsak ki nyomtatom”.  
1361MNL OL P 243. Festetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. április 24. 10. fol. Festetics Pál 
előadása szerint: „Bíró Márton praedicallani akart, de semmi sem lett belüle: félvén a Méltóságok, hogy valami 
ollyast mond az miért az egész országh meg ítéltetik, disvadálva, s- egyébkintis nem engették”. 
1362OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 99–100. A szakirodalom szerint a Zala megyei Kiskanizsa, 
Homokkomárom és Pusztamagyaród, illetve a Somogy megyei Nagyatád, Babócsa, Berzence, illetve Csurgó 
plébániái voltak azok, amelyekre a két rivális egyházmegye fennhatóságát egyaránt megpróbálta kiterjeszteni a 
fennmaradt egyházlátogatási jegyzőkönyvek szerint. Padányi Biró Márton 1745-ös püspökké való kinevezése után 
ismét kiélesedett a rivalizálás, amely csak 1754 után ült el, de csak az 1777-es egyházmegyei rendezés hozta meg az 
egyházigazgatási határok megszilárdulását. Erre: HERMANN 2015. 36–38. 
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veszprémi püspököket megillető királynői kancellári cím visszaállítását kezdeményezte, ám 

folyamodványát a rendek nem támogatták és nem is továbbították Mária Teréziához.1363 

A főpapságról – a belső pozícióharcon kívül – a korabeli nemesi közvélemény joggal 

vádolhatta meg azzal, hogy támogatja a királyi adóemelést.1364 Az In diversos et compluros 

című vers sorra vette a kormányzatot támogatók csoportját. Többek között említi a „Papokat”, 

akikről megjegyzi, hogy mind az adóemelést támogatják: „mind ellenünk vannak, / Mindnyájan 

azt mondják hogy ők bizony adnak”. Vezetőjüknek Barkóczy egri püspököt nevezi.1365 A 

csoport tagjai közül ugyancsak az adóemelés miatt kritizálta Klobusiczky Ferenc frissen 

kinevezett kalocsai érseket, akinek állítólag fő törekvése az adóemelés véghezvitele.1366 A haza 

és az udvar érdekeit állítja szembe az újonnan kinevezett Thausz Ferenc zágrábi, Chiolich 

József zengg-modrusi és Klimo György pécsi püspök. „Miért emelték fel őket tisztségekre?” – 

teszi fel a költői kérdést az ismeretlen rímfaragó – mindhárman „ismeretlenek a hazának”, csak 

„az udvar ismeri őket”.1367 Az előbbi kettőről tudható, hogy nem a szűkebb értelemben vett 

Magyar Királyság területéről származtak, Klimo pedig jobbágyi származású volt, de korábban a 

bécsi Magyar Királyi Udvari Kancellárián szolgált.1368 

Összességében megállapítható, hogy a felsőtábla uralkodó melletti lojalitását egyaránt 

biztosították az egyes főrangúaknak az országgyűlés idején adományozott udvari tisztségek 

(kamarásság, titkos tanácsosság), magyar országos pozíciók (helytartótanácsosság, kancelláriai 

tanácsosság, főispánság), a főpapoknál mindenféle előléptetés.1369 Az egyes tisztségek 

adományozása kapcsán megfigyelhető, hogy bizonyos, nagy főrangú családok tagjai 

megkülönböztetve részesültek a királyi kegyben. Az Esterházy, Erdődy vagy a kevésbé sikeres 

Barkóczy–Károlyi család1370 egy-egy lobbicsoportja határozottan elkülöníthető. Általában véve 

                                                           
1363OK 700.469. Acta universa Diaetae. 82.  
1364Lásd az adóvitákról szóló fejezetet! 
1365OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 23–28. A pasquillus egy másik, a keszthelyi Festetics-levéltárban fennmaradt 
szövegváltozatára utal: SZABÓ 1928. 154. Ennek címe: Pasquillus in alios patriae destructores. 
1366MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. Acta diaetalia. 20. kötet. [oldalszámozás nélkül] 
1367MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. Acta diaetalia. 20. kötet. [oldalszámozás nélkül] In Thauszi 
Chilonics & Klimo Eppiscopos) 
1368Tisztségeikről: DAB. Klimo jobbágyi származásáról: POHÁNKA 2011. 9–14. 
1369A korszakban az egyházi tisztségekre való kinevezés joga (főkegyúri jog) az uralkodóé volt, ám ehhez pápai 
megerősítés volt szükséges. A pápa azonban a korszakban a magyar főpapi pozíciók betöltésébe már nem szólt bele.  
1370A befolyásos Barkóczy Ferenc egri püspök testvére, Imre máramarosi főispán lett. A pasquillusok és levelezése 
szerint jó kapcsolatban voltak Károlyi Ferenc gróffal, akivel együtt egyfajta felső-magyarországi „lobbicsoportként” 
tekinthetünk rájuk. Károlyi Ferenc fia, Antal ekkoriban Barkóczy Ferenc keze alatt, személyes felügyelete mellett 
nevelkedett Egerben. Fejlődéséről hosszú levelekben számolt be a püspök az érdeklődő apának (például: MNL OL P 
398. Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek 4992. sz. Fuorocontrasti, 1751. december 3., uo. 4293. 
Fuorocontrasti, 1751. november 4.) Nagyjából ugyanebből az időből fennmaradt levelezések arra mutatnak, hogy 
Károlyi Ferenc szeretett volna magának és családjának valamilyen udvari méltóságot biztosítani. Ezekben valahol a 
pohárnokmesterség, máshol Antal számára a kamarási kulcs megszerzéséről esett szó. Ezen túl számított arra is, 
hogy az ecsedi uradalom birtoklását nemcsak fiú-, hanem nőágra is megerősíti családja számára. Minderre állítólag 
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jellemző, hogy a kamarási, titkos tanácsosi címekkel a diétán megadományozott magyar főurak 

nem családjuk politikailag legbefolyásosabb tagjai: titulusukat befolyásos és sikeres rokonuknak 

és kapcsolatrendszerüknek, kevésbé saját kvalitásaiknak köszönhették. Az állandó 

pozícióharcokkal, illetve a kitűntetésekre való törekvéssel, továbbá az adóemelés több– 

kevesebb intenzitással való támogatásával jellemezhető mind az egyházi, mind a világi 

arisztokraták csoportja. A pasquillusok mágnásellenes retorikája a köznemesség szemszögéből a 

főnemesség kulturális–művelődésbeli különbözőségéből kiindulva, és az udvarellenes költészet 

hagyományait felelevenítve konstruálta meg ellenségképét. A „politikai idegen” így számukra 

egyet jelent az erkölcseiben romlott és „elnémetesedett”, az udvartól „promotiót” elváró és a 

köznemesség vagyonát, illetve jogait az országgyűlésen, továbbá azon kívül lábbal tipró főúrral. 

A felsőtábla – tekintélye lassú megrendülésével – egyre kevésbé tudta ellenőrzése alatt tartani 

az alsótáblát: sem az egyes, királyi keggyel elhalmozott főispánok, sem a főméltóságok nem 

befolyásolhatták érdemben a vármegyei követek véleményformálását.1371 Tegyük hozzá, a diéta 

menetét is egyre kevéssé.  

 

10.2.2 Négy felsőtáblai szereplő politikai nézetrendszere diétán kívüli vallomásaik fényében 

 
Az újabb kutatások ezt a történeti szakirodalomba is átöröklődő, az udvari főnemesség és 

elit erkölcseinek hanyatlását és „nemzetietlen” voltát hangsúlyozó történelmi képet nagy 

részben módosították.1372 E réteg bécsi udvari integrációja, itteni kötődései nem jelentették a 

teljes elszakadást a hazai földtől. Ezt bizonyítják ezeknek a családoknak a hazai barokk-rokokó 

kastélyépítkezései, vagy a dinasztiahűséggel párosuló patriotizmusa.1373 A klérus – ahogyan 

Joachim Bahlcke monográfiájában bizonyította – 1750 táján már több ponton konfrontálódott a 

bécsi kormányzattal: főként évszázados, leginkább adóügyi jellegű előjogainak sérelme és a 

                                                                                                                                                                                           

szóbeli ígéretet is kapott Mária Teréziától még az országgyűlés alatt. (Ezekre: MNL OL P 243. 2. csomó, 6. tétel. 
Fetetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. június 8. 30–33. fol.; MNL OL P 398. Károlyi család 
nemzetségi levéltára. Missilisek. Szuhányi Márton levele Károlyi Ferencnek. 73735. sz. Pozsony, 1751. november 
11.; Az ecsedi uradalommal kapcsolatosan: ÉBLE 1898. 29., ÖStA HFKA, Hoffinanz-Ungarn, Fasc. 830. No. 136. 
Pozsony, 1751. július 28. Magyar Kamara felirata az uralkodóhoz. Károlyi és Barkóczy kapcsolatára a 
pasquillusirodalomban: OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 14. In Generalem Károlyi. 
 Úgy tűnik, hogy Károlyi politikai ellenszolgáltatásokat is hajlandó volt tenni az uralkodói kegyért cserében: 
Padányi Biró Márton naplója Barkóczy püspökkel együtt Károlyi Ferenc tábornokot nevezi meg azok között a 
mágnások között, akik a felsőtáblát meggyőzték a 700 000 forintos emelés elfogadásáról a július 7-12 közti 
időszakban: HORNIG 1903. 66. Barkóczy Imre az újonnan kinevezett főispánokkal (így Nádasdy Lipóttal együtt) 
kapott külön – nem túl méltató hangvételű – pasquillust: MNL OL A 95. Magyar Kancelláriai Levéltár. 
Actadiaetalia. 20. kötet. [oldalszámozás nélkül] 
1371Erről a folyamatról részletesen lásd a vármegyei követküldésről és a diétai adóvitákkal kapcsolatos fejezetet!  
1372A régi nézetekre összefoglalóan: KOSÁRY 1980. 36-37.;  
1373KÖKÉNYESI 2016a. 102.; H. BALÁZS 1987. 113–126.; KHAVANOVA 2006. 1516–1517. 
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protestánsok felé taktikai okokból toleránsabb uralkodói valláspolitika miatt. A diétai színtéren 

– részben Barkóczy Ferenc prímás később részletezendő irányadásának köszönhetően – az 

ellentét csak a következő, 1764–1765. évi országgyűlésen mutatkozott meg.1374 

Az 1751. évi országgyűlési politikai elitet vizsgálva megkerülhetetlen a kérdés diétai 

politikai vetületének a tanulmányozása. A részletes felsőtáblai napló híján és néhány kivételes 

epizódtól eltekintve csak a főrendek sommás állásfoglalásait ismerjük, ám nem tudjuk, hogy 

mennyire azonosultak a királyi törekvésekkel, meddig voltak hajlandóak elmenni azok 

támogatásában, ha nem (csak) az egyéni érvényesülést, mint fő mozgatórugót tartjuk a politikai 

mező rendezőelvének.1375 Ennek felderítése azonban elvezet az országgyűlési politikától. Az 

alábbiakban négy példával szeretném árnyalni az így nyert képet! 

Az első példám a felsőtábla legaktívabb kormánypárti vezérszónoka, Barkóczy Ferenc egri 

püspök (1711–1765), 1761-től esztergomi érsek. A korábbi irodalomtörténeti kutatások 

mecenatúrájával kapcsolatban kimutatták, hogy a felvilágosult művelődési törekvések egyik 

előfutáraként kiadatta az Európa-szerte népszerű Francois Fénelon: Les aventures de Télemaque 

(1699) című regényének, Haller László által készített magyar fordítását. Az 1751-ben elhunyt 

erdélyi gróf kéziratát Barkóczy magához vette és 1755-ben saját költségén kiadatta Kassán. 

Barkóczy politikai koncepcióját lefedi a mű politikai üzenete, amely figyelmezteti az uralkodót 

és tanácsadóit az alattvalókkal szembeni kötelességeire, az abszolutizmus–rendiség egyfajta 

kompromisszumának irodalmi előképét is adva.1376 Az 1764–1765. évi diétán Kollár Ádám 

bécsi könyvtáros nem sokkal az országgyűlés előtt megjelent könyve a magyar rendek 

adómentességét bírálta, amely kiváltotta a rendek felháborodását. Az ekkor a könyvre 

válaszként Vexatio dat intellectum címen névtelenül kiadott röpirat szerzője éppen 

Richwaldszky György, Barkóczy esztergomi érsek oldalkanonokja volt. Az irodalomtörténet 

szerint a mű egyik sugalmazója maga a prímás volt.1377 

A második példám Padányi Biró Márton veszprémi püspöké, akinek „betiltott” könyvéről 

és országgyűlési beszédéről már esett szó. Ő – noha az országgyűlésen az Archivum Regni 

feltárására kiküldött bizottság elnöke volt – a diétén keveset szerepelt.1378 Politikai nézeteire 

viszont jó példa egy 1752-es Veszprém vármegye közgyűlésen elmondott beszéde. Ebben a 

                                                           
1374BAHLCKE 2005. 237. és 357–362. A későbbi konfliktus előszele – mint a fentiekben említettem – már 1751-ben 
megmutatkozott Padányi Biró Márton protestánsokat gyalázó könyve, az Enchiridion királyi betiltásával. A királynő 
ekkor a protestánsokat támogatva a veszprémi püspök könyvének terjesztését nem engedélyezte. 
1375A politikát jelentéses valóságnak és nem (csak) leplezett érdekharcnak tekinti például Szabó Márton: SZABÓ 

2006. 91–92.  
1376BITSKEY 1974. 341–342.; KÖPECZI 1975. 25–26.; BAHLCKE 2005. 252. 
1377BITSKEY 1974. 342.; CONCHA 2005. 178–179. 
1378Az erről szóló magyar nyelvű beszédét lásd: HORNIG 1903. 65–66. 
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beszédében arra a kormányzati gyakorlatra utalt, miszerint a papságnak hozzá kellett járulnia az 

erődítmények javításához és építéséhez. A gyűlésen Esterházy Károly rátóti prépost és a 

káptalan kanonokjai az adózás mellett törtek lándzsát, addig Padányi határozottan kiállt a 

nemesség és a klérus adómentessége mellett. Ezeket Istentől eredőnek, adottnak és állandónak 

tekinti. A jobbágyi állapotot így igazolja: „az Isten, a természet, a’ Király és maga az Ország 

kötelez minden parasztokat az adófizetésre”. A rendi kiváltságokat, az „aranyszabadságot” is 

ezzel (a mai szemmel) önmagát igazoló érveléssel védte meg.1379 

A harmadik példám a pasquillusok szerzői által már többször szidalmazott Grassalkovich 

Antal gróf kamaraelnöké. A fent idézett pasquillusok rágalmainak sora, udvar- és 

tanácsosellenessége önvallomásokra késztethette a grófot: erről tanúskodik Grassalkovich Antal 

aforizmagyűjteménye. Valószínű, hogy az országgyűlés kudarca inspirálhatta közéleti 

tapasztalatai filozofikus összefoglalására egy aforizmagyűjtemény formájában, amelynek 

befejezését Fallenbüchl Zoltán egy tanulmányában az 1751 utáni időszakra tette. A mű a 

csalódott udvari politikus apológiájaként és reflexiójaként is értelmezhető azokkal a vádakkal 

szemben, amelyeket a pasquillusban is felhoztak ellene.1380 Grassalkovich így vall az ország 

főméltóságainak feladatairól: „az Ország Eleinek kötelessége az Országnak közjavairól 

gondolkodni, és ítilettyeket a’ Király elejébe terjeszteni”, a „Királyoknak viszont kötelessége 

azokat meg- halgatni, tanításokat meg- rostálni és el- rendelni”.1381 A hízelkedőket kedvelő 

uralkodókat és udvari embereiket viszont maga is elítéli: „ha a királyok nem kedvelnék az 

hizelkedést, sokkal kedvesebb udvaraik volnának, mivel többnyire hizelkedések miatt kedvesek, 

annál egyebet nem tudván”.1382 A jó hivatalnokoktól és tanácsnokoktól függ a birodalom 

virágzása is: „boldogabb sorban vagyon az a Birodalom, a’ hol gyenge és értetlen fejedelem 

alatt okos tanátsúak és közerköltsűek emeltetnek a’ tisztségekre, hogy sem a’ hol jó fejedelem 

alatt oktalanok és rosszak a tisztek”.1383 Politikai hitvallásként is olvasható az 

aforizmagyűjtemény, mivel rámutat Grassalkovich alapvetően értékőrző, konzervatív 

magatartására: „az eszes ember kerüli a viszketeges újságokat, hogy a’ régiekkel 

nyugodalomban maradjon”. A Haugwitz-féle reformtörekvések és a legutóbbi országgyűlés 

összefüggésére is gondol, amikor arról ír, hogy az újításokat a belső viszályban szenvedő 

országokban lehet a legkönnyebben bevezetni: „akkor könnyű újságot bevinni a Birodalomban, 

                                                           
1379PEHM 1934. 323–325.: „a Papi és Világi Méltósági, Főfő Rendei, Nemessei, Szentséges Koronás Királyaidnak 
kegyelme és azoktól megerősített törvényeidnek ereje által az adófizetésnek és más nemtelen szolgálatnak terhe alól 
kivéttetvén, hajdani Eleidtül, Ősseidtúl, örökösült Aranyszabadságodnak fényességében állandósult”. 
1380FALLENBÜCHL 1973. 329.  
1381Idézi: FALLENBÜCHL 1973. 338–339.  
1382Idézi: FALLENBÜCHL 1973. 338–339. 
1383Idézi: FALLENBÜCHL1973. 341–342.  
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midőn egyenetlenség vagyon a’ nép között. Könnyen beveszi a’ meghasonlott népnek része az 

Újságot, és hogy nyugodalmasan éljen a’ más rész-is, lassanként reá adgya magát”.1384 

Grassalkovich aforizmagyűjteménye mutatja, hogy személyes véleménye nem feltétlenül 

egyezett meg királynői politikával. Nyíltan csak az 1764–1765. évi országgyűlésen fordult ezzel 

szembe, aminek következménye az lett, hogy az uralkodó végképp megneheztelt egykori 

bizalmasára, mivel az (az ország többi főméltóságával együtt) nem támogatta reformterveit.1385 

A negyedik példám a fiatalabb generációhoz tartozó Pálffy Miklós (1708–1773) grófé, a 

későbbi kancelláré és országbíróé, aki – mint az adóvitákkal kapcsolatos fejezetből kiderül – 

1751-ben a királynőhöz intézett egyik felirat ügyében a kormányzat álláspontját védve szólalt 

fel. Marczali Henrik tette közzé Mária Teréziához címzett 1758-as emlékiratát, amelyben a 

lehetséges reformok bevezetésének esélyeit latolgatta. Megvallottan az 1751. évi országgyűlési 

tapasztalatokra hivatkozva utalt arra, hogy a javasolt reformokat nem lehet az országgyűlésen 

keresztülvinni, hanem lassan, fokozatosan a megyékkel kell elfogadtatni. Nádasdy Lipót 

kancellár már ismertetett tervezetéhez hasonlóan felismerte az adórendszer gyengeségeit: úgy 

vélte, hogy az adóporták országgyűlési felosztásának módja miatt a terhek egyenlőtlenül 

oszlanak meg az egyes megyék és társadalmi rétegek közül. Mindezért szükség van – ahogy 

Nádasdy és Koller tervezetében is – egy új, királyi biztosok által levezénylendő országos 

összeírásra. Ezen túl megállapította, hogy a „ne onus fundo” elv is bizonytalanná teszi az 

adóalapot, ezért ezt fel kell számolni, a nemességnek legalább „subsidium nobilét”, egy 

közelebbről nem részletezett – valószínűleg önkéntes – adót kellene vállalnia. Javasolta a klérus 

megadóztatását is.1386 

A négy, viszonylag jól ismert, a felsőtáblán jelen lévő politikus politikai nézeteinek rövid 

vázolása alapján állítható, hogy a főrendek, noha a kormányzat által szorgalmazott adóemelést 

támogatták a diétán, ezen nem léptek volna túl, hiszen számos megnyilatkozásukban kiálltak a 

rendi jogok és kiváltságok, így a rendi adómentesség mellett.1387 Ekkor (1751-ben) az ország 

vezetőinek még nyíltan nem kellett a királynővel konfrontálódniuk, ez csak az 1764-65. évi 

diétán történt meg, noha a kormányzati politika 1748 után a Haugwitz-reformokkal fémjelzett 

irányváltása már ekkor kiválthatta a reformoktól való ódzkodást. Pálffy Miklós csak a 

Kancellária vezetőjeként, évekkel később ismerte fel az adórendszer elmaradottságát, és arra a 

következtetésre jutott, hogy a rendszert nem toldozni-foldozni kell, hanem alapjaiban lenne 
                                                           
1384Idézi: FALLENBÜCHL 1973. 337–338.  
1385Az 1751. évi országgyűlési szereplésére: FALLENBÜCHL, 1996. 36–38. Az 1764–1765. évi kegyvesztésre: 70–71.  
1386MARCZALI 1884. 10., 13–14.  
1387Hasonló véleményen van Vermes Gábor is, aki szerint a magyar főnemesség – Habsburg-hűsége ellenére– a 
nemesi előjogok védelmében egységfrontot tudott alkotni a köznemességgel, így az 1764–1765. évi diéta 
alkalmával: VERMES 2011. 30. 



  

253 
 

szükséges megváltoztatni. Nemcsak saját országgyűlési tapasztalatai inspirálhatták ezekre a 

gondolatokra. Előképként ott lebeghettek szemei előtt hivatali elődjének, Nádasdy Lipót 

kancellárnak és Koller Ferenc tanácsosnak az 1751 diéta előtt (már az előző fejezetek egyikében 

ismertetett) tervezetei, amelyek az adórendszer reformjának szükségességére hívták fel a 

kortársak figyelmet.1388 

 

10.3 A távollévők követei a pasquillusirodalomban 

 

A távollévők követeinek prozopográfiai elemzését Vámos András végezte el a 18. századra 

vonatkozóan.1389 Az ő definícióját alkalmazva e csoportra, azt nevezem távollévő(k) követnek, 

aki a rendi országgyűlések idején egy vagy több személyre meghívót kapó, de a diétán meg nem 

jelenő világi vagy egyházi főrendi státuszú személy képviseletében vett részt a diétán és ott a 

távollévők követeinek asztalánál foglalt helyet.1390 Az alábbiakban ennek a csoportnak azokról a 

hangadóiról lesz szó, akik a diétai viták során a legtöbbször szólaltak fel. Én jelen fejezetben 

nem kvantitatív, hanem kvalitatív eszközökkel próbálom körbejárni e országgyűlési csoport 

diétai közvéleményben rögződő képét, különös tekintetettel a vármegyei követekkel való 

konfliktusaikra. Erre a pasquilliusirodalom szolgáltatja a legjobb eszközt.  

Mint láttuk, a távollévők követei általában a kormányzat oldalán exponálták magukat, 

kiváltva vármegyei követek csoportjának haragját. Nemcsak a már idézett vitákban (pl. adóviták, 

új szabad királyi városok kérdése), hanem a porták kiigazítására (rectificatio portarum) 

kirendelendő országos bizottság összetétele kapcsán kirobbant vitában is tetten érhető a 

vármegyei követek vezette ellenzék és a távollévők követeinek a konfliktusa. Több volt ez 

pusztán ceremoniális vitánál, húsba vágó (pontosabban pénztárcába vágó) kérdés is volt. A július 

14-17. közti ülésnapokon míg a távollévők követei és a klérus ragaszkodtak ahhoz, hogy 2-2 

követtel képviseltessék magukat itt, addig a vármegyei követek (különösen a felső-

magyarországiak) az 1729. évi szokáshoz való visszatérést szorgalmazták. (Vagyis, hogy e két 

előbbi csoport tagjait ide ne engedjék be.) Érvelésük a szakirodalom ismerete tükrében nem 

teljesen állja meg a helyét: a távollévők követeit az 1728–1729-i bizottságban egy fő képviselte, 

                                                           
1388A gyakorlati tapasztalatok fontossága mellett felvethető persze a felvilágosodás eszmerendszerének és 
olvasmányélményeinek hatása az egyes politikai cselekedetek mögött, ám jelen dolgozat gondolatmenetébe ez már 
nem férhet bele.  
1389VÁMOS 2011.; VÁMOS 2012. 
1390VÁMOS 2012. 52. 
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míg a klérus képviseletét nem említik.1391 Végül 1751-ben a személynök unszolására a két 

említett csoportból egy-egy főt választottak be a bizottságba.1392 

A kormányzat alsótáblai támogatóinak csoportja a legkönnyebben körülhatárolható a 

pasquillusokban: a sztereotípia szerint ennek tagjai felvidéki (gyakran szlovák anyanyelvű) 

evangélikusok, ügyvédi praxissal rendelkeznek, és távollévők követeiként tűntek fel a diétákon. 

Ide tartoztak a Jeszenák testvérek (Pál és János) és Zsitkovszky István. Családi 

kapcsolatrendszerével ide kötődött még a Turóc megyei származású Prónay Gábor, Pest megyei 

követ is (aki ugyanezen az országgyűlésen már Pest megyét képviselte, de az előző diétán maga 

is távollévő mágnás, Révay Pál báró követeként volt jelen a diétán). 1393 

A kormányzatot támogatók sorát az 1728–1729. és 1751. évi évi országgyűlés 

alsótáblájának két legtöbbet emlegetett személyisége, Jeszenák Pál és János nyitják. Az 

evangélikus Jeszenák Pál (1688–1763) és testvére, János (1696–1776) távollévők követei, koruk 

híres ügyvédjei. Pál már az 1715-ben kiküldött Systematica-bizottság tagjaként, majd az 1722– 

1723. évi országgyűlésen a Pragmatica Sanctio elfogadtatása körül szerzett érdemeket.1394 

Vallási sérelmeik orvoslását az udvartól várták el, ezért támogatták a királyi adópolitikát: az 

1728–1729. évi országgyűlés vallási vitájában, amikor a protestáns követeket a katolikusok 

megtámadták, mert nem akarták letenni a decretális esküt, Jeszenák Pál (a távollévő Savoyai 

Jenő követeként) ekkor kiállt hitsorsosai védelmében.1395 E mellett a család királyhoz hű 

szolgálataiért jelentős birtokokat kapott és szerzett Pozsony és Nyitra vármegyében. Jeszenák 

János 1773-ban hitbizományt alapított két unokaöccse (Pál fiai) számára, ami 25 000 holdat tett 

ki.1396 A család Pál fiában, ifjabb Pál személyében 1781-ben nyert bárói rangot.1397 Vagyonuk 

gyarapításában emellett nagy szerepet játszott, hogy ügyvédként számos nagybirtok jogi 

képviselőjeként is működtek, ilyen minőségben számos alkalommal több távollévő mágnást 

                                                           
1391SZIJÁRTÓ 2016a 49–49. A főszabály inkább az volt, hogy minden diétai csoport képviseltette magát az 
adófelosztó bizottságban, így történt ez 1764–1765. évi országgyűlésen is. 
1392OK 700.468. Diarium generalis.449–455.; MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. 
Diarium publicarum regni sessionum et ibidem tractarum negotiorum [oldalszámozás nélkül] 1751. július 19-i ülés. 
A vármegyei követek szerint szükségtelen e két csoport bizottsági képviselete: míg a káptalani követek a felsőtáblai 
klérussal egy rendet alkotnak, addig a távollévő követek pedig az őket küldő mágnásokat képviselik. A 
vármegyében élő nagybirtokok jobbágyságának jogi képviseletét is a megyei tisztikarok látják el: ez pedig a megyei 
követek által történik. A július 14-i, eredeti elképzelése szerint még a klérus képviselőit és a távollévők követeit 
kihagyták volna a bizottságból. Erre: MNL NML IV.1.f. Nógrád vármegye közgyűlési iratai. Országgyűlési iratok. 
Relatio actorum Diaetalium. Fasc. E., Ao 1751. 
1393A csoportra: VÁMOS 2011. 80.  
1394Marczali Henrik szerint a Pragmatica Sanctio elfogadtatása követően ennek elfogadtatásában szerzett érdemeiért 
4000 forint értékű pénzjutalmat nyert III. Károlytól. Erre: MARCZALI 1898. 223. 
1395SZIJÁRTÓ 2006. 276. 
1396A két Jeszenák genealógiai adataira és birtokszerzésére: RL B/15. Magyar Johannita Rend Levéltára. Daróczy 
Zoltán gyűjteménye. 56. doboz. Jeszenák család és VÁMOS 2011. 88.  
1397 SZEMETHY 2013. 314. 
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(Jeszenák Pál három országgyűlésen 6, János három diétán 4 főt) képviselt az országgyűléseken. 

Jeszenák János például az Esterházy család jogügyigazgatója, Pál a Pálffy család megbízottja, 

illetve családi ügyészeként működött.1398 Jeszenák János 1722 és 1765 között mind az öt 

országgyűlésen részt vett, minden esetben távollévők követeként.1399 Amíg bátyja is részvett az 

országgyűléseken, addig ő háttérben maradt, de 1751-ben és 1764–1765-ben már ő is aktív 

szereplőjévé vált a diétának. 1751-ben felszólalt Győr szabad királyi város kiváltságai 

becikkelyezésének késleltetése ellen, 1764-ben az adó kérdésében fejtett ki kormánypárti 

véleményt.1400 Állítólag Mária Teréziától országgyűlési érdemeinek elismeréseként az 1751. évi 

diétát követően ígéretet kapott egy Komárom megyei birtok adományozására.1401 

 Zsitkovszky István (1694–1764), ugyancsak evangélikus vallású, Pozsonyban élő jogász 

volt. Tizenöt évig szolgálta királyi ügyészként a kincstárat, majd a század közepén már a 

Batthyány család jogügyigazgatója. 1722–1723. évi diétától kezdve távollévő főrend követeként 

vett részt a diétákon.1402 Nemcsak tizenöt éves kincstári ügyészi szolgálatait, hanem politikai 

hűségét is honorálni kívánta Grassalkovich kamaraelnök, aki éppen az országgyűlés elején, 1751 

májusában 6000 forint értékű – fiskális jószágokban nyútandó – kegydíj fizetésére terjesztette fel 

az uralkodónak.1403 Ez nem lehetett egyedi alkalom. Szijártó István idézi azt az 1755. április 12-

én kelt királyi leiratot, amely szerint egy, az Eötvös családot érintő fiskális perben Zsitkovszky 

ügyvédnek kegydíj fejében 2000 forintot kell kifizetni.1404 

A protestáns ’kormánypártiak’ csoportját az 1751. évi országgyűlésen az In Pronay et alios 

eminentes protestantes című vers bírálja a legerőteljesebben.1405 A vers elején Prónay Gáborhoz 

szól: „Veni Sancte utan igazat szolottál. / Hazád ellenségei majd hozzád allottak / De jaj! Melly 

szörnyűen meg maszlagosodtál”. Egyéb forrás híján eldönthetetlen, hogy Prónay Veni Sancte 

utáni első megszólalása mikor történhetett, bár valószínűleg valamikor május 10-e tájékán. 

Festetics Pál egy május 24-i levele is ezt a feltételezést erősíti.1406 A vers második szakaszában a 

megszemélyesített „szegény magyar haza” szól Prónayhoz és társaihoz:  

                                                           
1398VÁMOS 2011. 88.  
13991722–1723-ban gr. Althann Vince, 1728–1729-ben Czobor Krisztina és Caprara grófnő, 1741-ben Pálffy Miklós 
özvegye és gr. Sinzendorf Fülöp; 1751-ben hg. Esterházy Antal, gróf Königsegg Károly és Zinzendorf grófnő; 
1764–1765-ben hg. Esterházy Antal özvegye és gr. Zichy Mihály követe volt. 
1400HORVÁTH 1868. I. köt. 393. Az 1764. szeptember 27-én a királyi előterjesztéseket a személynök mellett csak ő 
és Nagy Pál nádori ítélőmester támogatta.  
1401MNL OL E 584. Fekete család levéltára. 16. cs. Pozsony, 1751. szeptember 23. Jeszenák János levele Fekete 
György személynökhöz. 
1402TÓTH 2012. 268. 
1403ÖStA HFKA, Hoffinanz-Ungarn, Fasc. 830. 1751. júliusi 1–én tárgyalt ügyek. A Magyar Kamara 1751. május 
21-én kelt felirata az Udvari Kamarához. 
1404SZIJÁRTÓ 2016. 340. 
1405OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 18–20.  
1406MNL OL P 243. Festetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. május 24. 25–27. fol.   
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„Én föl neveltelek Magyar kebelemben,  

Nem zöld béka, otsmány német ételekben  

Kedvedre is ételekben éltél mint a hal a vízben.  

Míg is így fojtogatz Nyomorúlt ügyemben.  

Hol nyerted meg nemes Praegorativádat 

Nem de kebelembe néked adtam zöldet,  

Anyádnak [Anyádat] öldöglöd még is mind bolondot,  

Jaj nekem, Szegénynek fejem el hagyatot.”1407 

A haza felnevelte fiait, s a gazdag ország bőven táplálta őket, de azok ellene fordultak, s a 

„zöld béka, otsmány német ételeket” kívántak, vagyis a nemesi előjogaikat is megvetették ezzel. 

A német ételek fogyasztásának azonosítása az udvar politikai törekvéseinek támogatásával már 

ebben a versben is megjelenik, de kidolgozottan csak az 1764–1765. évi országgyűlés verseiben 

válik egységes érvrendszerré. A vers vége az ellenfél rendszeres szidalmazásával végződik azzal 

vádolva Prónayt, hogy azért „hízelkedik” nyilvánosan az udvarban a tanácsadásaival, hogy az 

evangélikus egyház ügyéhez vagy hivatali előmeneteléhez támogatást nyerjen: 

„Tudom mi kellene Lutheranos kanáß,  

Hízellkedik nyilván mint méßaros támasz 

Hogy éltedben legyen Promotio talán, 

de addig el múlik sok tanáts.”1408 

A Prónay Gábort érő vádakkal sok hasonlóságot mutat Jeszenák János ábrázolása az In 

Johannem Jeßenak című pasquillusban.1409 A vers szerint Jeszenák is saját felekezete 

gyarapításán (a protestáns vallásgyakorlat kiterjesztésén) fáradozik: „Attya fiainak mint nyertes 

helyeket” akar szerezni, saját magának pedig valami tisztséget kíván nyerni, ezért meginti: „Ne 

vágyodjal tovább nagyobb betsületre”. Ezután az ’eretnek’-ként (bár valójában nem Prágában) 

megégetett Husz János sorsával von párhuzamot a szerző:  

„Prága városában meg égették az Jánost. /  

Hogy igazság ellen tanított hijánost” 

Jeszenákot is meg kell büntetni, majd haza kell küldeni urához, mivel mint láncos kutya 

távollévő mágnás követeként csak annak érdekeit védi:  

„Posonyban is mondják, hogy Jeßenák Jánost 

Nem kár volna sokszor pofon verni, a láncost  

                                                           
1407OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 18–20. 
1408OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 18–20.  
1409OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 20–21.  
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Mit ugatsz hát kormos az ország házánál 

kinek személye vagy menyel hazájában 

kérd többé ne köldjön legációban.” 

A szerző a vers végén megjósolja: Jeszenák János akasztófán fogja végezni: „Akaßtó fán 

száradt fejed meg végtére”.1410 

A ’hízelgő udvariak’ vádját fogalmazza meg az 1751. június 3-án az országház (az alsótábla 

üléseinek színhelye) kapujára kifüggesztett pasquillus is Jeszenák Pálról, Jánosról és Zsitkovszky 

Istvánról (Pasquillus tempore R. Diaetae factus. Publictaum in Porta Domus Regnicolaris 3. 

Juny in Paul. et Johan. Jeßenak nec non Stephanus Zsitkovszky).1411 A pasquillusban az 

udvarellenes hagyomány dominál:  

„Ti vagytok udvarnak fő hízelkedői  

Talán országnak is átkozott vesztői  

Ti akartok lenni népnek emésztői”.1412 

Vagyonukat is hazugsággal, hazaárulással szerezték a versek szerint. Jeszenák Jánosnak 

pedig nincsenek gyermekei, ezért nem gondol a jövő generációjának sorsával, nem érdeke, hogy 

megmaradjanak az ország kiváltságai. 1413 A pasquillus Jeszenák Jánosra vonatkozó információja 

megfelel a levéltári források családtörténeti adatainak: Jeszenák János 1776-ban hunyt el 

magtalanul, 80 éves korában, minden vagyonát hitbizománnyá alakítva két unokaöccsére (Pál 

fiaira), Pálra és Istvánra hagyta végrendeletében.1414 Ugyanitt Zsitkovszky Istvánt, az 

evangélikusok pozsonyi ágensét, kúriai ügyvédet „alnokság miatt meg görbültnek” nevezi.1415 

Személyéhez kapcsolódóan a kor közgondolkodásában élő, a szlovák nemzetiségről szóló 

hiedelemre kell felhívni a figyelmet. A kortárs Szirmay Antal Hungaria in parabolis című műve 

az egyes nemzetiségekről szóló hiedelmeket is számba vette. A tótokról (vagyis a szlovákokról) 

elterjedt szólást is idéz: „Mit görbíted a lábodat, mint tót a hegyen?”. Ennek magyarázatát is 

megadja: „mivel alattomosan alázatosak, ravaszságukért azt mondják róluk: tót álnokság. Mint 

hegyvidéki lakosok a síkon is hajlított lábon járnak”.1416 A pasquillusíró Zsitkovszky István 

személyével kapcsolatban használja fel ezt a nemzetiséggel kapcsolatos előítéletet, ami egyrészt 

                                                           
1410OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 20–21. 
1411OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 1.  
1412OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 1. 
1413Uo.: „Másképen ti soha, olly nagy gazdagságot, / Nem kaptatok volna, ha az hazugságot” nem hintették volna el 
az országban. Továbbá említi: „Ebre marad ebből, nyert sok ajándékod/ Azért is hazádhoz nints igaz szándékod”. 
1414RL B/15. Johannita levéltár. Daróczy Zoltán geneológiai gyűjteménye. 56. doboz, 38. Jeszenák család.  
1415VÁMOS, 2011. 100.  
1416SZIRMAY, 2008. 167.  
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a magyar nemesség etnikai megosztottságára, másrészt ezen előítéletek országgyűlési politikai 

hasznosíthatóságára mutat rá.1417 

Az evangélikus vallásuk emlegetése („Luthertul fajzott proféták”, „sodomák”) bizonyítják 

azt, hogy a felekezeti alapú vádak a katolikus többségűvé vált diétán fogadókészségre találhattak 

a követek körében (ha ehhez más súlyos érvek társultak), noha már ekkor a vallási kérdés, hanem 

az adókérdésben elfoglalt álláspont alapján szerveződtek meg a politikai erővonalak a diétán.1418 

Ezt az állítást jól támasztja alá egy nemrégen felbukkant pasquillus is, amelyben a már 

emlegetett evangélikus „kormánypárti” jogászok csoportját (a két Jeszenákot, Zsitkovszkyt, 

Prónayt), mint „az udvar hízelkedőit” a katolikus alsótáblai klérus meghatározó szónokaival 

(Huberth Mátyás, Galgóczy János) együtt gyalázza a pasquillista. Végül idézi az országház 

kapujára tűzött lap szövegét magyarul, jelképezve a politikai célok azonosságát:  

„Ez a ház eladó, a’ ki meg  

akarja venni, jelentse bé’ 

magát Jeszenák Jánosnál,  

és ő el vezeti őtet 

Barkoczi Püspökhöz”.1419 

Egy számomra még azonosíthatatlan adómegajánlási epizódot dolgoz fel az Epigramma in 

Jeszenakones, Pronayum et Zsitkovszkyum.1420 A haza „romlott tagja” Jeszenák a vers szerint 

„szegény népet annyira szipolyozni akarja”, azt „nagy hanggal kiáltja”, hogy – az adóterhekkel 

amúgy is sújtott – magyar föld többet is képes fizetni az adóalap elromlása nélkül. A pasquillista 

pedig joggal tette fel a kérdést, hogy ezt ki fogja kifizetni, mivel maga is tudja, hogy ez sok 

munkát jelent ez az ország népének. Jeszenák eszényéből biztos ki tudná fizetni az ország 

fundusát, vagyis adóját – gúnyolódik a szerző. Majd Prónay Gáborhoz, az „ország árulójához” 

szól, ki „társa a rosszban” Jeszenákéknak. Prónay könnyen hajlik a rosszra, valójában Judásként 

el akarja adni az országot a semmiért, mivel az udvar hálája mindezért a nagy semmi lesz. Mint a 

tűz, úgy folyik a hazugság az ő elméjükből, s kéri Istent, hogy fedje fel az ország ellen 

véghezvitt zsarolásaikat.1421 

                                                           
1417Mind a Jeszenák, mind a Zsitkovszky család a Felvidék északnyugati részén, vegyes lakosságú (magyar–szlovák) 
területen (Nyitra, Trencsén, Pozsony) élt. A Jeszenák családra: SZLUHA 2005 CD-ROM 16455. rekord.;a 
Zsitkovszkyakra: NAGY 1999. CD-ROM 53126–53127. rekord.  
1418SZIJÁRTÓ, 2005.  
1419 MNL OL N 125. Bottló Béla –Veres Miklós hagyatéka. 11. csomó. 7. tétel. Országgyűlések. No. 111. 1751-es 
pasquillusok. In Jeszenak et complures alios nominetenus specificatos.  
1420OSZK Ktt. Quart. Lat. 417. 7. fol.  
1421OSZK Ktt. Quart. Lat. 417. 7. fol.  
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A versekben a „nyomorult adózó nép” retorikáját is felhasználták a távollévők csoportja 

ellen. Az 1751. évi diétán a katonaság visszaéléseiről is tárgyaltak, a regulamentum militare 

szabályozta és részben pénzben megváltott a lakosság katonaságnak járó terheit. E mellett 

napirenden voltak a katonaság beszállásolása (kvártélyozása) körüli problémák.1422 Jeszenák 

Jánosnak egy pasquillus azt javasolja, hogy két-három napot töltsön a szegények társaságában 

erdőben favágással, hogy megtudja, hogy az adó fizethetetlen1423. Fennmaradt egy Jeszenák 

Pálról szóló pasquillus (In Paulo Jeszenák) is, amelyben hasonló panaszok kaptak helyet. A 

beszállásolás, az adóterhek nagysága, forspontozás tönkreteszi az adólapot, elnyomorítja a 

jobbágyot. A pasquillus a kuruckori porcióénekek hangján szólt az adófizetők panaszairól:  

„Ha te látnád azt hogy miként zakltatik  

Szegény contribunens, le tapodtassék  

Szegénynek a bőre tsak le nyúzaték 

Levödős [levögős] házánál az foszlanyos Németh.  

Kinek segét nyalya meg a te nagy nyelved.  

Az nem lévén elég, kaláts bort is vitetett 

Szegsegnek terhét azzal öregbítettett  

Végtére mit tenni nints Szegény Hazának 

Látván örességét, pénzét pénzes zatskójának  

Siránkozván szalad kérvén szomszédjának 

Segedelmét nagyob, sullyára nyakának.  

Fur, farag, fáradoz, esső mossa nyakát. 

Sulyos forspontozás megdögleszti lovát,  

Kapával ásóval, ízetlen falatyát 

Keresi és tölti, zavaros víz gyomrát”1424 

Összefoglalva megállapítható, hogy a távollévők követei a Vámos András terminusával 

„evangélikus jogászelitnek” nevezett csoport révén jelent meg a diéta pasquillusirodalmában. A 

felekezeti vádak is megjelennek a versekben, de az anyagi természetűek mellett eltörpülnek, 

illetve alárendelt szerepet kapnak. A róluk kialakult képben a teljesség igénye nélkül a korrupció, 

az „udvari” létforma, az adóemelés megszavazásában való részvétel, ügyvédi tudások 

erkölcstelen felhasználása, a „szegény teherviselő nép” elnyomása kap hangsúlyos szerepet a 

diétai közvéleményben. A versekben – az alkotmányos rendiség tendenciájának megfelelően – a 

                                                           
1422SCHRAMEK 2011. 110–113. 
1423MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum [oldalszámozás nélkül] 10. sz. 
1424OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 1. fol. In Paulo Jeszenák.  
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katolikus klérussal egy versben érik vádak az evangélikus követeket is. Végül fel kell hívnom a 

figyelmet arra, hogy a távollévők követei ellen írott versek erős identitásképző funkcóval 

rendelkeztek. Minden a rendiség politikai törekvésével ellentétes vagy a többség mentalitásától 

idegen vád és tulajdonság megjelenik ezekben, amelyek mentén a politikai ellenség képét 

megkonstruálhatták. Mindezen versek aztán „hosszú időtartamban” is használt és továbbélő 

toposzokat vittek magukkal az egyes diéták pasquillusirodalmába.1425 Legélesebben tehát a 

távollévők követeiben sikerült ezt megtalálni az 1751. évi országgyűlésen.1426 Az egyes 

távollévő követeknek az országgyűlések alkalmával kifizetett összegek, illetve a királyi kegy 

egyéb megnyilvánulásai, továbbá a testületenkénti szavazások kapcsán (főként az adókérdés 

kapcsán) talált naplóbeli nyomok mind arra utalnak, hogy az udvar megpróbálta felhasználni 

politikai céljaira ezt a réteget is. Az már más kérdés, hogy a határozathozatali mechanizmus 

átalakulása az alsótáblán (vagyis a vármegyei követek pars saniorrá válása) nem kedvezett e 

kormányzati törekvésnek már 1751-ben sem.1427 

 

10.4 A káptalani követek ábrázolása az országgyűlési pasquillusokban 

 

„Ha nézem a Papokat mind ellenünk vannak / Mindnyájan azt mondják hogy ők bizony 

adnak”1428 – panaszkodik az egyik ellenzéki szemléletű pasquillista az 1751. évi országgyűlés 

egyik heves vitája kapcsán a kormányzati adóemelést megszavazó klérusról. Az alábbiakban az 

1751. évi diéta latin és magyar nyelvű, nagyobb részt kiadatlan klérusellenes verseiből 

válogattam. Különös figyelmet fordítok a káptalani követek pasquillusokban megjelenő 

ábrázolásának jellegzetességeire: az ezekben található toposzokra, közhelyekre, illetve 

szimbólumokra.1429 Feltételezéseim szerint a diétán ülő klérus irodalmi képének vizsgálatán 

keresztül a korabeli köznemesi politikai kultúra vulgáris rétegeibe, retorikájába kaphatunk majd 

betekintést.1430  

                                                           
1425A közköltészeti irodalom identitásképző funkciójára: CSÖRSZ RUMEN 2006. 274.; CSÖRSZ RUMEN 2016. 26. 
1426Ez az 1764–1765. évi diétára átalakul, amikor a kritika egyértelmű célpontjába a mágnások kerültek.  
1427Lásd az adóviták kapcsán történt szavazások eredményeit, főként a június 21., 22., 29-i eseményekét! 
1428OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 23–28. p. In diversos et compluros.  
1429A 18. századi diéták politikai diskurzusainak fontosságára legutóbb Szijártó István hívta fel a figyelmet 
programadó tanulmányában: SZIJÁRTÓ 2012. 37–62. A politikai szimbólumok, jelképes aktusok kutatásának 
fontosságát hangsúlyozza: FORGÓ 2012. 171–184. és FORGÓ 2013. 7. 
1430VARGA 1963. 289–290., LŐKÖS 2009. 66–68.Varga Imre meghatározása szerint a pasquillus olyan, általában 
ismeretlen szerzőségű gúnyvers, amely „valódi vagy vélt sérelmet, bűnt, aljasságot, hibát, ferdeséget ostorozva vagy 
védelmezve, ritkán tárgyilagosan, legtöbbször elfogultan szól egyénekről vagy közösségekről”. Az országgyűlési 
pasquillusok magukon viselik a kor provinciális nemesi műveltségének jegyeit: tartalmi és stilisztikai jellemzőiket 
tekintve a bibliai utalások és a humanista kultúra lesüllyedt (antikizáló) elemei keverten vannak jelen bennük a 
hétköznapi trágársággal. 
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A klérus elnevezés alatt két, az országgyűlésen üléshelyét és jogait tekintve elkülönülő 

réteget határozhatunk meg: a felsőtáblán ülő katolikus főpapságot (püspököket, érsekeket) és az 

alsótáblán helyet foglaló egyes székes –, és társaskáptalanok követeit. (A szerzetesrendek 1764– 

1765-ig nem jelennek meg a pasquillusokban, valószínűleg azért, mert a magyar rendi 

politikában különösebb súlyuk nem volt, nem lehetett, ezért nem is sűrűn szóltak róluk a 

pasquillisták.)1431 A főpapságról szóló versek száma a század folyamán végig egyenletesen 

bőségesnek mondható annak ellenére, hogy az országgyűlés-történeti szakirodalom a vármegyei 

követek pars saniorrá, vagyis hangadó réteggé válásáról és ezzel párhuzamosan az egyháziak 18. 

századi országgyűlési befolyásának folyamatos csökkenéséről ír.1432 A klérus számaránya az 

országgyűléseken azonban a század folyamán (1708 és 1792 között) mindvégig szinte 

állandónak mondható, tudniillik, hogy az alstótábla tagjainak 10-15%-a volt egyházi.1433 Ezzel 

szemben a káptalani követek csoportjáról szóló versek száma a század elejétől kezdve 

fokozatosan emelkedik: 1728–1729-ből csak egyről tudok,1434 majd 1751-ben ezek száma 

növekszik, végül 1764–1765-ben ez lesz az alsótáblán az egyik legnépszerűbb pasquillustéma. A 

középpapság tehát egyre inkább a pasquillista kritikák célkeresztjébe került, ami összefüggésben 

állhat azzal a század közepétől, leginkább 1751-től érezhető kormányzati törekvéssel, hogy a 

káptalani követek csoportjában – az alsótáblai vármegyei követek között az egyre inkább 

megerősödő ellenzékkel szemben – erős ellensúlyt találjon.1435 A klérus ábrázolásának közös 

jellemzője, hogy személyükben a pasquillusszerzők még nem az egyházi intézményrendszert 

támadják (mint a felvilágosodás írói), hanem az elvilágiasodott fő- és középpapságot, amely 

elhanyagolja lelkipásztori teendőit.1436 Bírálják őket azért, amiért fő céljuknak a világi és egyházi 

kormányzati befolyásuk növelését és a vagyonszerzést tartják. A paquillusokban elterjedt nemesi 

felfogás azt tartotta, hogy az egyháziak a királyi felségjoga alá tartozó jövedelmezőbb és 

nagyobb presztízsű egyházi javadalmakat akarják elnyerni, ezért támogatják a korona ügyét, az 

adóemelést és az adórefomot is az országgyűlésen.1437 A kanonokok előrelépése a szakirodalom 

szerint is nagyban függött az uralkodói kegytől: kanonokságból a legkönnyebben címzetes 

püspöki címet elnyerve lehetett továbblépni a ranglétrán, azonban ezen tisztségek elnyerésére 

                                                           
1431 Amikor megjelennek az irodalmi amyagban, akkor is leginkább az osztrák örökös tartományokból 
visszatelepülő, gyakran idegen ajkú rendtagokat bírálják a versek. Az 1764–1765. évi diéta idejéről két ilyen darabot 
találtam, amely az országos közállapotok kritikája kapcsán emlékezik meg a magyarországi szerzetesrendekről is: 
NAGY 2014a. 238. A magyarországi szerzetesrendek 18. századi politikai szerepére: FORGÓ 2009. 1105–1122. 
1432

 SZIJÁRTÓ 2005. 310–316. és FORGÓ 2013a 285. 
1433FORGÓ 2013a. 276–277., BAHLCKE 2015. 250.  
1434A vers Kellio Miklós esztergomi kanonok ellen íródott: OSZK Ktt. Quart. Lat. 2176. 22. fol. In Reverendissimo 
Kellio Strigonien. Canonicum.  
1435SZIJÁRTÓ 2005. 166. 
1436KOSZTERICZ 1935. 33–34. 
1437SZIJÁRTÓ 2005. 166. 
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nem volt szükség pápai jóváhagyásra, csak uralkodói kinevezésre. Mindemellett – a 

közhiedelemmel ellentétben – javadalom általában nem tartozott a címzetes püspökségekhez, 

ezért e cím viselői továbbra is megmaradtak kanonoki stallumukban vagy apáti pozíciójukban. 

Ennek ellenére a címzetes püspöki cím presztízse jelentős volt: a püspöki, érseki méltóság 

előszobájaként tekintettek rá. Mindezek után érthető, hogy az uralkodói politika országgyűlési 

támogatásával a kanonokok egyházi karrierjük egy újabb pillérét rakhatták le.1438 E mellett – 

noha az államigazgatás egyre több művelt világi szakembert igényelt – még a század közepén is 

sok klerikust találunk a világi igazgatásban.1439  

Míg a főpapok céljának a prímásság megszerzését tartották a pasquillisták, addig a káptalani 

követekre azt vélték jellemzőnek, hogy püspöksüveget akarnak elnyerni.1440 Az 1751-ből való In 

tres Tabulares című pasquillus középpontjában kanonokok állnak: Galgóczy János, Hubert 

Mátyás és Gusztinyi János.1441 A szerző szerint „az arany járványa szent lelkeiket hatalmába 

kerítette”, s a királynőt „őrült elmével” támogatták, hogy annak üres kincstárát megtöltsék. E 

közben saját maguknak is gyűjtenek: „halásznak, vágyakoznak, lopnak, törekszenek”. A korábbi 

országgyűlések gúnyverseiben a magyar nemzetet jelképező, a korabeli jezsuita költészetben 

elterjedt mitologikus nőalak, Hunna – a vers szerint – még így is elviseli a kanonokokat, de 

közben az adóalap túlterheltsége miatt tönkremegy.1442 Marczali Henrik leírása alapján ez a 

pasquillus az 1751. június 11-i vagy 12-i vita kapcsán születhetett, amikor a megyei követek 

„kinevették a káptalani követeket, kik új fundus kimutatása nélkül is emelni akarják az adót”.1443 

Június 12-én Hubert Mátyás, egri kanonok az adóösszeg 4–500 000 forinttal való megtoldását 

indítványozta az ellenzék nagy megbotránkozására.1444 Egy másik pasquillus azt feltételezi 

Huberth Mátyásról és Galgóczy Jánosról, hogy „javadalmakat remélnek, és az adóterher 

növekedést okoznak” országgyűlési tevékenységükkel.1445 Ezt a pasquillusokban bemutatott 

topikus ábrázolásmódot igazolja vissza Huberth kanonoktársának, Gusztinyi Jánosnak 1751. évi 

diéta idején a Kancelláriához benyújtott kérvénye. Ebben – hivatkozva a főesperesként Zemplén 

és Borsod vármegye közgyűlésein, illetve közéletében protestáns-ellenes fellépésére és az 

                                                           
1438BAHLCKE 2013. 401–402.  
1439BAHLCKE 2013. 109–110. 
1440 Az 1728–1729. évi országgyűlés főpapság-képéről részletesebben: NAGY 2011. 103–125. és NAGY 2012.  
201–221. 
1441 Galgóczy János esztergomi, Gusztinyi János és Hubert Mátyás egri kanonok volt. Gusztinyi később 1753-ban 
elnyerte a királyi táblai ülnökséget, erre: SEBŐK 2012. 40.  
1442OSZK Ktt. Quart. Lat. 417. 13. fol. In tres Tabulares. 
1443MARCZALI 1898.  92. 
1444 A kanonokok szerepére: OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 35., HORNIG 1903. 53.; ARNETH 
1870. 193–194. 
1445MNL OL N 125. Bottló Béla – Veres Miklós hagyatéka. 11. csomó. 7. tétel. Országgyűlések. No. 111. 1751-es 
pasquillusok. In Jeszenak et complures alios nominetenus specificatos. 
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uralkodó, illetve a köz szolgálatában szerzett érdemeire – kérte a királyi táblai prelátusi címet, 

majd nem sokkal később a címzetes sári apáti címet.1446 

A klérus magánvagyon-szerzését ítélte el az In Galgóczy, Hubert et alios című pasquillus 

szerzője is.1447 A pasquillus szerint Hubert kanonok ajándékokat remél, azért amiért Judásként 

elárulja a hazát és Galgóczy ebben is őt utánozza. Galgóczy Jánost „Luther követőinek igaz 

zsoldosának” nevezi a pasquillus. A pasquillus szerint Hubert kanonok ajándékokat remél, azért 

amiért Judásként elárulja a hazát és Galgóczyt követi.1448 Az In Galgóczy című pasquillus 

Galgóczy János, esztergomi kanonok esetében a megüresedett püspöksüveg megszerzésére való 

vágyakozását említi újra, de ezt megtoldja a kanonok nemtelen szármásának feltételezésével: 

„nemtelen baleknek” és „marhának” titulálja.1449 Találni olyan verset is, amely az evangélikus 

Pest megyei követet, Prónay Gábort és a katolikus klérust együtt szidalmazza.1450 Feltehető a 

kérdés, hogy hogyan kerül egy politikai plattformra egy katolikus kanonok a protestáns 

táblabíróval az erőszakos ellenreformáció korában? Ennek magyarázata abban a politikatörténeti 

tendenciában rejlik, hogy a diétán a protestánsok egy csoportja – felekezeti sérelmeinek 

orvoslását remélve a királynőtől – a klérussal azonos oldalon a kormányzati adóemelést, illetve 

az adórefomot támogatta.1451 

A versekben megtalálható második fontos kritikai elem a klérussal szemben – amely a 

mágnáskritikát is jellemzi –, ez a ’németesség’ vádja. A natio hungarica, vagyis a rendi nemzet 

felfogása a 18. században jogilag nem tett különbséget a magyar és nem magyar etnikumú nemes 

között.1452 Ámde külső fenyegetettség esetén, így a bécsi kormányzat által kezdeményzett 

reformok idején, ismét hangsúlyozni kellett a magyar nemzet eredeti etnikai karakterét a 

kormányzat képviselőivel szemben az országgyűlésen, hogy a kívánt ellenzéki politikai 

egységet, s annak ideológiáját megteremthessék.1453 A németellenesség a pasquillusok 

olvasatában elsősorban udvarellenességet jelentett, vagyis a „rendi nemzethez” való hűtlenséget. 

Zbiskó József Károly, címzetes vegliai püspököt és helytartótanácsost, az egyik Bécsbe menő 

országgyűlési küldöttség tagját egy 1751-ből származó pasquillus „a mágnások hazug 

                                                           
1446MNL OL A 1. 1751. No. 97. 1751. május 17. és Uo. No. 103. 1751. augusztus 25. (mikrofilmen: X 4384., 9975. 
tekercs.) 
1447OSZK Ktt. Quart. Lat. 445. 24. fol. In Galgóczy, Hubert et alios. 
1448OSZK Ktt. Quart. Lat. 445. 24. fol. In Galgóczy, Hubert et alios.  
1449OSZK Ktt. Quart. Lat. 445. 24. fol. In Galgóczy. Galgóczy pályája is ezt a törekvést tükrözi vissza: 1754-ben 
nagyprépost, majd trauni címzetes püspök lett. Mária Terézia 1776-ban az újonnn létrehozandó rozsnyói püspökség 
élére akarta kinevezni, de Galgóczy az egyházmegye megalapítását nem érhette meg, mert elhunyt. Erre: KOLLÁNYI 

1900. 353–354. 
1450OSZK Ktt. Quart. Lat. 2497. 5. In Clerum et Pronay.  
1451PEHM 1934. 199–201. 
1452A 19. század előtti nemzetfogalmakra: SZŰCS 1997. 337–338. 
1453TESZELSZKY 2009. 82.  
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szájhősének” és „udvariak hízelkedőjének” nevezte bécsi útján tanúsított magatartása miatt.1454 

Politikai kapcsolatrendszere, amely a bécsi udvarhoz kapcsolta, más források alapján is tényleg 

erősnek volt tekinthető. Brunswick Antal szerint Nádasdy Lipót kancellár legkedvesebb kliense 

Zbiskó volt.1455 Ugyanekkor egy fentebb már idézett vers (In Galgóczy, Hubert et alios) szerint a 

„németnek” titulált Hubert kanonok ugyan hazaszeretet színlel, de nem a hazának, hanem 

magának gyűjt javakat. A történeti kutatás rámutatott utóbb arra, hogy Hubert kanonok családja 

nem volt honfiúsított (indigena).1456 

A paráznaság motívuma a század közepéig, 1751-ig még ritkán fordul a klérus 

ábrázolásának eszköztárában. A papság esetében ez súlyosabb bűn, min a világiaknál: a papi 

coelibátus fogadalmának megsértését jelenti. Emlegetésének aktuális politikai üzenete is lehetett: 

aki magánéletében gyakran lépi át erkölcsi korlátokat, az a politikában is hatalomvágyó és a 

törvényi kereteket felrúgni tudó személyiség lehet. Továbbá – a klasszikus latin műveltségből 

adódóan – magukénak vallották azt az elképzelést, hogy a magánéletben a luxus 

megengedhetetlen, mert lezülleszti az erkölcsöket, ezzel a közéletre is kihat, korrumpálja az 

országgyűlési szereplőket és zsarnokoskodó politikusokat segít hatalomra. A kora újkori 

politikaelméleti gondolkodás szerint a politika az erkölcsi törvényeket és a vallási dogmákat 

hatalmi eszközzé silányítja.1457 A magánéleti hűtlenség politikai téren a rendi nemzet elárulását, 

hazaárulást is jelentett.  

A paráznaság vádja a kanonokoknál ehhez a réteghez (is) kötődő ismétlődő toposz volt: a 

náluk ez összefonódott az alacsony (nem nemesi) származás emlegetésével. A nemtelen 

származás vádja a kanonokok esetében először 1751-ben jelent meg. Csak az 1764–1765. évi 

országgyűlés alatt terjednek el a papi paráznaságról szóló pasquillusok nagy számban, ekkor is 

inkább a káptalani követek lejáratására alkalmazzák őket. Ennek alapja az a kinevezési gyakorlat 

volt, hogy nem nemesi tagokat is felvettek a káptalan tagjainak sorába. Ez szolgáltatta a táptalajt 

ahhoz az elképzeléshez, hogy a nem nemesi származású káptalani követek veszélyt jelentenek a 

rendi kiváltságokra, mivel együtt éreznek a nemtelenekkel, vagy a „novo homus” móhóságával 

vetik rá magukat a vagyon- és pozíciószerzésre, jobb esetben csak járatlanok a jogban és a rendi 

politika világában.1458 A pasquillusok szerint ezek az országgyűlésen is a nemtelenek érdekeit 

                                                           
1454OSZK Ktt. Quart. Lat. 445. In Eppum Zbisko ablegatum Viennam. 25. f. Zbiskó 1741-ben lett esztergomi 
kanonok, 1746-tól vegliai címzetes püpsök. Egyházi karrierje mellett a világi igazgatásban is karriert csinált. 1746 
és 1755 között a Helytartótanács tanácsosa volt. Mindennek ellenére sohasem lett megyéspüspök. 1774 körül hunyt 
el. Pályájára: EMBER 1940. 198.; BAHLCKE 2013. 296. 
1455 OSZK Ktt. Duod. Lat. 110. Memorabliora vitae Antonii Brunczvik filii Michaelis. Memorabliora vitae per 
Antonium Brunszvik conscripta. 1. köt. 86–87.fol.  
1456OSZK Quart. Lat. 445. 24. fol. In Galgóczy, Hubert et alios.  
1457BENE 2002. 299–300. 
1458NAGY 2011. 108. 
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védik azáltal, hogy az adóteher egy részét a kiváltságosokra hárítanák át. Vagyis az 

országgyűlésen megszavazzák királyi adóreformot is.1459 

A vizsgált pasquillusok összességében rávilágítanak arra, hogy a vármegyei követek által 

reprezentált országgyűlési ellenzék a század első felében a klérusban látta, illetve alakította ki 

saját ellenségképét. Közismert közhelyekké és toposzokká válnak e művekben a kormányzat 

anyagi követelésének támogatásáért cserébe elnyerhető püspöksüveg a káptalani követeknél; a 

német- és udvarellenesség motívumai; a paráznaság bűnének összekapcsolása a kanonokoknál a 

nemtelen származással. A toposzszerű ábrázolások mögött ritkán felsejlenek a mögöttes politika-

, és társadalomtörténeti tendenciák is: a felekezeti kérdés ugyan a század közepére lekerült a 

diéta napirendjéről, helyüket a felekezeti törésvonalakon átívelő financiális-alkotmányos 

problémák foglalták el. Mindezek ellenére a pasquillusfaragók a felekezeti kártyát továbbra is 

előszeretettel játszották ki a politikai ellenfelek lejáratására végig a század folyamán. Ebben a 

politkai sakktáblán a káptalani követek is újrapozicionálták magukat a megváltozott politikai 

körülmények közepette. Újragondolható lehet a klérus befolyásának visszaszorulásáról 

megfogalmazott elmélet is, amit a szakirodalom az alsótáblai, vármegyei követek által alkotott 

ellenzék előretörésével magyaráz. A kormányzat alsótáblai törekvéseinek indikátora a káptalani 

követekről szóló pasquillusok számának növekedése, továbbá ezek hangadó részének fokozódó 

aktivitása az országgyűlési tárgyalásokon (pl. az adómegszavazásnál), illetve ezen egyháziak 

későbbi „átlépése” a világi adminisztrációba (Királyi Tábla, Helytartótanács). 1728-tól egyre 

inkább kiformálódik a klérus lejáratását célzó pasquillusirodalom, majd 1764–1765-re teljesedik 

ki a vádlajstrom a paráznaság vétkének felemlegetésével. 

Végül a diétai pasquillus–irodalom célzásait érdemes összevetni a legújabb szakirodalom 

azon eredményeivel, amelyek a klérus 1750–1760–as évekbeli politikai állásfoglalásának 

lehetséges motivációira vonatkoznak.1460 1764–1765-ben Kollár Ádámnak a klérus előjogait is 

ostorozó könyve miatt egy rövid időre a káptalani követek hangadói – így az esztergomi 

káptalani követek is – a diétai ellenzék mellé álltak.1461 Forgó András kutatásai mutattak rá, hogy 

ekkor sem beszélhetünk a klérus egészének egyszeri „átállásáról”: csoportjuk viszont a 

korábbiakhoz (így 1751-hez) képest politikailag sokkal inkább megosztott volt. Egy részük végig 

kormánypárti állásponton volt, másik részük a kezdetekben – a vármegyei követekhez 

                                                           
1459Az 1764–1765. évi diéta pasquillusirodalmának paráznasággal kapcsolatos verseiről bővebben: NAGY 2014a. 
241–247. 
1460BAHLCKE 2015. 436–452.  
1461A pasquillusokban az egyik leggyakrabban dicsért káptalani követ éppen Bajzáth József (1720–1802) esztergomi 
kanonok volt. 
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csatlakozva – ellenzéki álláspontot foglalt el, majd fokozatosan változtatta meg véleményét.1462 

Joachim Bahlcke egyik elemzésében rámutat arra, hogy a klérus előrelépési esélyeinek 

nagyarányú romlása miatt következett be ennek a csoportnak az időleges elfordulása az 1741-

ben és 1751-ben is a köreikben még bevettnek számító „aulikus” politizálástól. Az uralkodó 

számos egyházmegyében nem nevezett ki főpásztort. Így volt ez a kanonokok számára a legjobb 

ugródeszkát jelentő Esztergomban is 1745–1751 és 1757–1761 között. Ennek karrierjükre nézve 

negatív hatását a káptalan tagjai is megérezték.1463 Úgy gondolom, hogy az egyházi 

hierarchiában történő egyéni karrierépítés mellett számos más tényezőt is mérlegelni kellene a 

káptalani követek kollektív politikai arcélének megrajzolásához (pl. egyéni habitus, főpapi 

intenciók, iskolázottság-műveltség, családi hagyományok, vagyoni helyzet stb.). Mindezzel 

együtt azonban úgy vélem, hogy a Bahlcke által feltárt összefüggések a pasquillusirodalom 

alapján leszűrt tanulságokat erősítik meg e csoport hangadóinak hosszú távú országgyűlési 

céljaival kapcsolatban.1464 A Bahlcke által leírt jelenség inkább kivételes, időleges jelenség, 

magyarázata ilyenképpen erősíti a szabályt, vagyis a káptalani követek kormányzathoz való 

lojalitását és egzisztenciális függőségét az uralkodótól. 

 

10.5 A városi követek az 1751. évi országgyűlésen  

 

A városi követek 18–19. századi országgyűléseken betöltött, kormányzatot támogató szerepe 

és politikai gyengesége közismert szakirodalmi toposz.1465 Feltűnő, hogy az 1751. évi 

országgyűlésen az új szabad királyi városok becikkelyezésekor támadt vitában a naplók szerint a 

„régi” (már régóta ülőhellyel és szavazati joggal bíró) városok követei nyilvánosan nem vették 

védelmükbe a királyi javaslatokat, két követ, Kárász Miklós szegedi és Szvetics József kőszegi 

követ kivételével.1466 Miért nem nyilvánítottak véleményt egy, a „negyedik rend” egészét is 

érintő vitában? Miért nézték tétlenül a polgártársaik frissen megszerzett kiváltságait is sárba 

                                                           
1462 FORGÓ 2017. 168–169.  
1463Bahlcke állítása szerint 1764-ben az országgyűlésen ülő püspökök több, mint fele korábban az esztergomi 
káptalan tagja volt. BAHLCKE 2015. 448–449.  
1464 A diéta második felére – a Kollár-ügy lecsendesedése után – a klérust ismét régi politikai álláspontja 
védelmében láthatjuk viszont, ahogy erről a hirtelen változásról a pasquillusirodalom is számot ad Bajzáth esetében 
(OSZK Ktt. Fol. Lat. 4073. In Rndum Dnum Josephum Bajzáth Canon. Strigoniensem. 8. fol.) Sőt, egyéni pályája 
meredeken ívelt felfelé: az országgyűlést követően, 1765-ben az uralkodó kinevezte kancelláriai tanácsossá, majd 
1772-ben alkancellárrá. Végül 1777-ben elnyerte a veszprémi püspökséget is. Hivatali pályájára: FALLENBÜCHL 

1992. 302., 311. és DAB 784785. rekord. 
1465SZIJÁRTÓ 2005. 168.; H. NÉMETH 2014. 149–150.;  
1466 MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. 1751. július 10. [oldalszámozás nélkül] 
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tipró, de a királyi akarattal is szembemenő, a vármegyei követek részéről elkezdett huzavonát? 

Miért éppen a két említett követ nyilvánult csak meg ebből a körből?  

Mielőtt e jelenséget körbejárnám, és a felvetett kérdésekre választ igyekeznék adni, 

hangsúlyoznom kell, hogy a városok 18. századi országgyűlési szerepével kapcsolatban eddig 

hiányoznak nemcsak a csoport egészét górcső alá vevő, hanem az egyes életutakat szemléző 

vagy egy-egy jelentősebb szabad királyi város 18. századi követküldésének történetét, illetve az 

országos politikában megfogalmazott követeléseit elemző vizsgálatok. Egyes diétai csoportok 

esetén valamilyen szintű alapkutatások (főrendek, indigenák, vármegyék és távollévők követei, 

szerzetesrendek képviselői) rendelkezésre áll a korszak iránt érdeklődő olvasónak, ám H. 

Németh István a 18. századra is kitekintető, ám főleg gazdaságpolitikai aspektusú és a korábbi 

időszakra koncentráló összefoglalásán és számos résztanulmányán kívül a városi követekről 

hasonló munka nem készült.1467 

Célom kettős, egyfelől a városok politikai követeléseit abból a szemszögből vizsgálni, hogy 

ezek mennyiben és miben álltak ellentétben a nemesi vármegyék által megfogalmazott 

sérelmekkel. Ennek során fontosnak tartom, hogy a „politika társadalomtörténetét” is vizsgáljam, 

vagyis nemcsak a városi követek sokaságról adva egy általános képet a prozopográfia 

eszközével, hanem néhány atipikusnak tetsző életpályát is felvillantsak majd. Ismertetésem során 

egyfelől nagyban támaszkodom néhány, a források és szakirodalom révén általam alaposabban 

ismert város (Buda, Debrecen, Esztergom, Sopron, Szeged, Székesfehérvár) nem csak 1751-ből, 

hanem a század egészéből származó, követküldéssel kapcsolatos adataira. Másfelől egy 

viszonylag behatárolt forráscsoport, Lőcse város követeinek diétai jelentésein keresztül kísérletet 

teszek arra, hogy a diétát „alulnézetből”, a városi követek szemszögéből láttassam. Tisztában 

vagyok vele, hogy a nagy vonalakban megrajzolt kép elfedi az időbeli változás dinamikáját és 

időben statikussá teszi a városok követküldéséről alkotott képet, ám az ezzel kapcsolatos 

kutatások jelenlegi állása szerint csak a meglévő forrásadatok és szakirodalmi utalások 

számbavételére van lehetőségem.  

 

10.5.1 A városi követek csoportjáról általában 

 

                                                           
1467 Csak a leginkább a témába vágóakat felsorolva: H. NÉMETH 2002. 123–162.; H. NÉMETH 2004. I–II.; H. 
NÉMETH 2013. 144–161. Jelen sorok szerzője foglalkozott újabban Buda 1708–1709. évi diétára kiküldött 
követeinek tevékenységével: NAGY 2016a. 41–59. Az 1790-től kezdődő országgyűléseken résztvevő, nemesi 
származású vagy megnemesített városi követekről állított össze adattárat: PÁLMÁNY 2013. 53–73. 
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A városok követek csoportjáról átfogóan a legkönnyebben a prozopográfia eszközeivel 

tehető néhány megállapítás.1468 Az 1751. évi diétán 44 város tanácsa, illetve polgársága 

képviseltette magát 71 fővel. A legtöbb város szokás szerint két követet delegált a pozsonyi 

diétára, ám – főként a kis lakosságszámú szabad királyi városok és az alsó–magyarországi 

bányavárosok nagy része –, szám szerint tizenhét város csak egy főt küldött.1469 Ez figyelemre 

méltó változás a 17. századhoz képest, amikor még valamelyest tétje és jelentősége volt a 

városok diétai képviseletének. Ekkoriban még nem volt ritka, hogy egy város három követet is 

delegált.1470 Az egy fős követküldésnek valószínűleg anyagi okai is voltak: a kis lakosságú és 

alacsony gazdasági teljesítőképességű városok a több hónapos költséges pozsonyi tartózkodást 

aligha győzték saját forrásaikból fedezni.1471 A kiküldöttek közül az adatbázisom alapján 

ötvennégy fő városi tisztsége ismert: a legtöbben szenátorok (23 fő) voltak, majd a bírók és a 

jegyzők következtek, akik az összes városi tisztségviselő mindet összevéve kétötöd részét (12, 

illetve 13 fő) alkották. Találunk még a követek között polgármestert (3 fő), illetve városi 

szószólót, városkapitányt és ügyészt (1-1 fő). Ha a naplókon túl más forrásokhoz (követi 

megbízólevelek, tanácsülési jegyzőkönyvek) fordulunk, akkor látjuk, hogy a naplók adatai nem 

pontosak az egyes követek városi tisztségviselésére vonatkozóan. Esztergom követe, Pomházy 

Mátyás például nem csak szenátor volt, hanem a városkapitány is.1472 Debrecen egyik követe, 

Pándi János nemcsak szenátora volt – amit a naplók említenek, hanem egyben notáriusa volt a 

küldő városnak.1473 

Az egyes követek felekezeti kötődésére is csak elszórt adatokkal rendelkezünk. A városi 

követek felekezethez tartozását a követeket kiküldő városi magisztrátusok vallási megoszlása 

alapvetően meghatározta. A dunántúli, illetve a felső- és alsó-magyarországi régió városaiban az 

egymást követő több ellenreformációs hullám következtében a protestánsok (jellemzően 

evangélikusok) már csak néhány magisztrátusban voltak képviseltetve arányszámuknak 

megfelelően. A protestáns–katolikus egyensúly Anton Spieß szerint már csak Pozsony, Sopron 

és Szentgyörgy városában maradt fenn korszakunkra. H. Németh István kutatásai szerint a felső-

magyarországi régióban a 18. századra egyedül Lőcsén maradtak a tanácsban evangélikusok.1474 

                                                           
1468 Itt közölt adataim forrása: DAB és a Zemplén megyei követek naplójának követnévsorai: MNL BAZML SL 
IV.2001.m. 6. kötet. Diarium Diaetae anni 1751. pro Archivo Comitatus Zempleniensis. [oldalszám nélkül]  
1469 Ezek a városok: Kismarton, Kőszeg, Ruszt, Szakolca, Esztergom, Trencsén, Zólyom, Bakabánya, Bélabánya, 
Breznóbánya, Libetbánya, Újbánya, Kisszeben, Bártfa. A horvátországi és szlavóniai városok közül ilyen volt 
Körös, Varasd, Zágráb.  
1470A városonként három fős követküldés gyakorlatára: H. NÉMETH 2013. 150. 
1471HORVÁTH 1873. 307.; KÁLLAY 1972. 21. 
1472TÓTH 2014. 11–12. 
1473M. ANTALÓCZY 2015. 10. 
1474SPIEß 1981. 85.; H. NÉMETH 2014. 261.  
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Saját adataim a követküldéssel kapcsolatban a többfelekezetű vezetésűként meghatározott 

városok esetén arra mutatnak, hogy mindenütt törekedtek arra, hogy mindkét (katolikusok–

protestánsok) felekezetből küldjenek egy-egy követet az országgyűlésre.1475 Sopron esetén 

megállapítható, hogy az országgyűlési követküldésnél is ügyeltek a felekezeti paritásra végig a 

18. század folyamán – így 1751-ben is – a két követ közül az egyik mindig evangélikus volt.1476 

Hasonló adataim vannak 1751-ből Lőcséről és Pozsonyból: Lőcsén a 18. században evangélikus 

lelkészeket is adó szepességi Toperczer család egyik tagját választották követté, addig Pozsony 

városa Málik Kristóf Jánost, a pozsonyi evangélikus egyházközség felügyelőjét delegálta az 

országgyűlésre.1477 A református elem képviseletét a városok részéről a diétán Debrecen és 

Szatmárnémeti követei jelentették a református dominanciájú Tiszántúlról.1478 

 Az országgyűlési követeket – a királyi meghívók kézhezvételét követően – a városi 

tanács vagy a városi tanács és a polgárság választott testületei (külső tanács, választott község) 

együtt választották meg. A központi kormányzat beavatkozása a követküldésre nem közvetlenül, 

tehát a követek megválasztásakor, hanem a magisztrátusi tisztújítások során közvetve valósult 

meg. Sokkal inkább az látható, hogy a konfliktus a követküldések kapcsán nem a központi 

kormányzat és a városi vezető elit között, hanem a város különböző társadalmi csoportjain belül 

eszkalálódhatott. A követküldés módja és a sérelmek összeállítása a polgárság és a magisztrátus 

között állandó konfliktusforrást jelentett. Székesfehérvárott 1741-ben a külső tanács panaszt tett 

a belső tanácsnál amiatt, hogy tagjait az országgyűlési követválasztásba nem vonták be. 1751-

ben már a követek kijelölésénél szerepet kapott a külső tanács és a választott község is.1479 

Esztergomban Pomházy Mátyás követ jelentését a külső tanács jelenlétében hallgatta meg a 

városi tanács.1480 Besztercebánya városában a lakosságon belüli két nemzet (natio), a német és a 

magyar–szláv közti társadalmi-gazdasági ellentétek mutatkoztak meg az országgyűlési 

követküldéskor. A magyar–szláv nemzet sérelmi felirata szerint a főtéren házat birtokló, bor- és 

                                                           
1475 Természetesen a felekezeti paritásra törekvés nemcsak a követküldésnél, hanem – a CarolinaResoutio korlátozó 
rendelkezései ellenére- az egyes városi tisztségek betöltésénél is érvényesült elviekben. Erre: H. NÉMETH 2007a. 
140-141.  
1476A követek vallási hovatartozásáról Házi Jenő soproni polgárcsaládokat bemutató kétkötetes lexikonát használtam 
fel: HÁZI 1981. I–II. köt. (Az egyes polgárcsaládok vezetékneve betűrendben követi egymást a kötetben).  
1477 A Toperczerekre: SZLUHA 2013. 400–401. Az 1741. és 1751. évi országgyűlésen a város képviseletében is 
megjelent Málik Kristóf János (1691?–1761) pozsonyi pozíciójára: SCHRÖD 1906. I. rész. 499.; TÓTH 2015. 1109. 
1478Nádasdy kancellár 1749-re datált vallásügyi elaborátuma szerint: EOL AGE I. a 14. 5. Projectum Cancellariae de 
tractandis Protestantibus Suae Majestati Mariae Theresiae intraporrectum 18. Aprilis 1749. Szatmárnémeti 
követeinek felekezeti kötődéséről jelenleg semmilyen információ nem áll rendelkezésemre. 
1479KÁLLAY 1988. 53–54. 
1480 TÓTH 2014. 130. 915. regeszta. Esztergom, 1751. szeptember 20.  
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pálinkaméréseket kisajátító módos német polgárok kizárták a követküldésből őket, és csak saját 

soraikból választották meg a követeket.1481 

A városok naplóban megjelenített sorrendje egyben tükrözi a városok közti rangsorrendet, 

korabeli kifejezéssel, az elsőbbséget (precedencia). 1751-ben a névsor elején találjuk a régi 

koronázó székváros, Buda, illetve Pest követeit, majd az 1526 után kormányzati székhellyé vált 

Pozsonyt. Utána következett két regionális központ: a nyugat-dunántúli Sopron és Északkelet-

Magyarország metropolisza, Kassa.1482 Egy készülő tanulmányomban Sopron és Buda rendi 

politikai életben elfoglalt súlyát és az egyes városok közti rangsorrendjét vizsgáltam. Ennek 

során áttekintettem az 1720–1730-as évek concursusainak naplóit is. Az uralkodó által eredetileg 

adómegajánló célzattal összehívott, de a diétánál jóval szűkebb jogkörű és létszámú gyűléseire 

az uralkodó a rendiség egyes, válogatott képviselőit hívta meg. A városok képviselőit nem 

minden alkalommal tisztelte meg ezzel a keggyel az uralkodó, de amikor megtette, akkor is csak 

4–6 város neve szerepel a konkurzusi naplókon, ám ezek közt mindig ott szerepel Pozsony, 

Sopron és Buda neve is. 1720-ban Sopron mellett ott van Debrecen, Pozsony, 

Besztercebánya.1483 1734-ben, 1736-ban és 1737-ben továbbra is ismételten ott találjuk a 

konkurzusi résztvevők közt a pozsonyiakat, a budaiakat, a kassaiakat és soproniakat is egyaránt, 

miközben a városok közt igen nagy a rotáció a részvétel tekintetében.1484 

Az országgyűlések jó alkalmat kínálhattak a városi polgárság elitjének, hogy megmutassa 

magát az uralkodó előtt, és felhívja magára annak figyelmét. Ennek kapcsán megfigyelhető, 

hogy a királyi kegy a sikeres diétai szerelést követte. Mária Terézia 1751-es pest-budai 

látogatása és Buda székváros jellegének erősödése a józsefi időszakban nagyban hozzájárult 

ahhoz a folyamathoz, hogy az itteni polgárság növekvő figyelemben részesüljön az uralkodó és 

az ország közvéleménye részéről. 1751-ben Margalics János pesti bíró és diétai követ kapott 

armálist.1485 Ugyanez esett meg 1758-ban Miller János Ferdinánd városi szindikussal, aki többek 

között az 1751-es diétai érdemei miatt nyert el rangemelést,1486 amikor is állítólag szereplésével 

                                                           
1481 MNL OL E 584. Gróf galánthai Fekete család levéltára. Fekete György iratai. Személynöki iratok. 23. cs. No. 
31. 1751. évi országgyűlésre vonatkozó iratok. 4–7. ff. Besztercebánya bányavárosában élő magyar–szláv natio 
sérelmi felirata. Besztercebánya, 1751. május 26.   
1482MNL BAZML SL IV.2001.m. 6. kötet. Diarium Diaetae anni 1751. pro Archivo Comitatus Zempleniensis. 
[oldalszám nélkül]  
1483MNL PML IV.1.b. Pest vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Országgyűlési iratok.  8. kötet. Actacongressus.   
1484 Az 1734. évi concursusi résztvevőkről: MNL GYMSL SL IV.1002.c. Országgyűlési iratok. Lad X et K., Fasc. 
11., No. 173. Az 1736. évi concursuson résztvevő városok: Pozsony, Buda, Kassa, Sopron, Körmöcbánya és 
Debrecen voltak. Erre. SZIJÁRTÓ 2006. 224. Az 1737. évi concursusra meghívott városok: Pozsony, Buda, Kassa és 
Sopron követeit. Az itt résztvevők listája: OK 700.480. Acta concursus anni 1751. 8–9.  
1485MNL OL A 57. Magyar Kancelláriai Levéltár. Libri Regii. 42. kötet 194–195.  Bécs, 1751. augusztus 9. 
1486Kérvénye: MNL OL A 57. Magyar Kancelláriai Levéltár. Librii regii. 44. köt. Bécs, 1758 november 23. 676–
680.  
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felhívta magára az uralkodónő figyelmét, akitől arany emlékérmet is kapott.1487 Mária Terézia 

1751-es budai látogatásakor a hajóhídnál fogadta az uralkodópárt, amelynek során az 

uralkodóház dicsőségét zengő beszédet is mondott.1488 Számos pest-budai példával lehetne a 

városi követek – a 18. századi diétákkal összefüggésbe hozható – nemességszerzését 

illusztrálni.1489 Nem tudni, hogy mi állhatott annak hátterében, hogy az 1751. évi diéta utolsó 

napján nemességet kapott Pándi János debreceni városi követ, illetve szenátor és jegyző.1490 Az 

országos és az udvar előtt való elismertség egyik jeleként fogható fel például a királyi tanácsosi 

cím megszerzése. Visi (másként Vischy) Sámuel szenátor, Sopron város 1751. évi diétára 

delegált követe 1753-ban nyerte el a királyi tanácsosságot.1491 

 

10.5.2 A városok és a vármegyék konfliktusai a diétán1492 

 

Miként H. Németh István megállapította, hogy a 18. század elejének városokkal kapcsolatos 

országgyűlési problémák nagyfokú folyamatosságot mutatnak az előző századbeli, illetve az 

előző diéták sérelmeivel.1493 A panaszok időbeli állandóságát mutatják, hogy az ezen ügyekkel 

kapcsolatos pontokat a legtöbb korabeli diétai sérelemben, illetve követutasításban 

                                                           
1487SZINNYEI 1902. VIII. kötet. 1424–1425. 
1488Kiadva: MILLER 1760. 157–160. 
1489A budai követek közül 1765-ben Balásy Ágoston főbíró és ügyész, 1791-ben Laszlovszky József főbíró kapta 
meg a rangemelést. Erre: PÁSZTOR 1936. 249.; PÁLMÁNY 2013. 63–64.A pestiek közülScopek Ferenc pesti bíró és 
Mária Terézia koronázó országgyűlésén résztvevő városi követ 1741-ben említhető meg példaként. 
1490 MNL OL A 57. Magyar Kancelláriai Levéltár. Libri Regii. 42. kötet. 427–429. kötet. Pozsony, 1751. augusztus 
27. 
1491 MNL OL A 57. Magyar Kancelláriai Levéltár. Libri regii. 43. kötet. 233. Bécs, 1753. december 24. Visi 
rangemelkedését tükrözi, hogy 1741-ben magyar nemességet is kapott: HÁZI 1981. II köt. 439. 
1492 Ha a városi polgárság a diétán is panaszként megjelenő konfliktusait nézzük, akkor megállapítható, hogy a 
vármegyei nemességgel kialakult ellentéte csak egy volt a sok közül. Állandó bosszúságot okoztak a városi 
polgároknak pl. az erődökkel rendelkező városokban a katonai parancsnokok, aki maguknak sajátították ki a szabad 
királyi városoknak járó jövedelmeket és a polgári tulajdonban lévő épületeket-köztereket, továbbá jogellenes 
jövedelmeket (ún. regalia) szedettek. Ilyenekre láthatunk példákat Kassa, Szeged, Székesfehérvár a diétához 
benyújtott sérelmeiben. Mindezen nem kell csodálkoznunk, hiszen egyfelől a törökellenes felszabadító háborúkat 
követően a katonaság egy része még mindig a városi lakosok házaiban és nem elkülönített laktanyákban élt, 
másrészről a hadügy és a hadsereg irányítása uralkodói felségjog volt, ebbe a magyar hatóságoknak nem volt 
beleszólása. (A városi sérelmeket lásd: MNL OL N 54. Archivum Regni. Diaetalia anni 1751. 1. cs. Lad. T., Fasc. 
FFF., No. 29. Gravamina et postulata liberarum ac regiarum montanarumque civitatum”) A katonaságon kívül 
állandóak voltak a városok összeütközései harmincadhivatalokkal a polgárság harmincadmentességének megsértése 
és az egyes, törvénytelen illetékeket is szedő vámosok ellen. Erre jó példa Buda sérelmi irata, amely a város fő 
kereskedelmi cikkére, a budai borra kivetett taxa megszüntetését kérte: BFL IV.1002.uu. Nr. 579. „Gravamen et 
postulatum liberae et regiae civitatis Budensis, occasione comitiorum anno 1751…” (1751. július 17.). 
1493H. NÉMETH 2002. 210–238.; H. NÉMETH 2007. 193.; H. NÉMETH 2004. II. köt. 224.  



  

272 
 

megtaláljuk.1494 Lássunk tehát néhány, a 18. század közepének diétáin is felmerült tipikus 

problémát!  

A városlakó nemesek feletti joghatóság, illetve az efelett való vetélkedés a nemesi 

vármegyével is állandó gyúanyagot szolgáltatott a panaszokra, amiként Győr szabad királyi 

városi címének becikkelyezéséről szóló fejezetben már ezt láthattuk.1495 Ebből kiderült, hogy a 

legsúlyosabb ellentét a városlakó nemesek adózása, illetve ennek mértéke, a nemesi bormérési 

jog gyakorlása és a birtokos nemesek városi ingatlanvásárlásai kapcsán alakult ki.1496A 

konfliktus az ország különböző városaiban eltérő intenzitással lángolt fel. Lőcsén a városi tanács 

arról panaszkodott, hogy a városlakó nemesség nem hajlandó viselni a városi közterheket.1497 A 

bányaigazgatási központokban a Magyar Kamara tisztviselő nemesei jelentettek az állandó 

konfliktusoforrást a városi magisztrátusok számára.1498 Így például az alsó-magyarországi 

bányavidék egyik központjának, Selmecbányának a nemesi renden lévő bányakamarai 

tisztviselői is kérvényben fordultak az országgyűléshez 1751 folyamán ebben a tárgyban. 

Kérelmükben sérelmezték, hogy a nemesek a városban csak úgy szerezhettek házat vagy telket 

maguknak, ha letették a polgáresküt. Jó példa erre, hogy a helyi lakos Hellenbach György (János 

bányakamaragróf fia), aki gyermekeivel, Károllyal, Lajossal együtt 1730-ban birodalmi 

báróságot kapott, így őt is szintúgy a polgáreskü letételére és polgártaxa lefizetésére 

kényszeríttetett. Tovább szű  kítette a nemesség betelepedésének lehetőségét, hogy a polgárok 

elővásárlási joggal rendelkeztek a nem polgárokkal, így a nemesekkel szemben. A bormérési 

jogot sem gyakorolhatták a bányakamarai tisztviselők, noha Mátyás 1481-ben kiadott 

privilégiuma ezt lehetővé tette volna számukra. Elpanaszolták tovább a városi szenátorok 

korrupcióját, vagyis a városi pénztár megkárosítását, a városi hivatalok egymás közötti, családi-

rokoni alapon történő felosztását és a város eladósítását.1499 A bortermelésből élő Bazin városa –

Besztercebányához és Selmecbányához hasonlóan – arról panaszkodott sérelmi feliratában, hogy 

                                                           
1494 A sérelmi pontok 18. századi állandóságára jó példa a városi polgárság által szállított budai borra kivetett 
törvénytelen vámok ügye, amely Buda szabad királyi város 1708. és 1751. évi követutasításában, illetve sérelmi 
pontjában is felbukkan. Erre: NAGY 2016a. 59. 
1495 Részletesen foglalkozom a városi nemesek és a szabad királyi városok magisztrátusának konfliktusaival az új 
szabad királyi városok (Győr, Komárom, Újvidék, Zombor) becikkelyezése körül az 1751. évi diétán támadt vitával 
a Fonsban megjelenés alatt lévő tanulmányomban.  
1496A városok, mint piacközpontok különösen kedvező értékesítési lehetőséget nyújtottak a nemesség számára 
birtokain termelt boraik értékesítésére: H. NÉMETH 2016. 116. A felsoroltakon kívül a vármegyék és a városi 
tanácsok – főként a kenyér és a hús árának megállapítása kapcsán, vagyis a limitatiok (árszabások) kiadása ügyében 
gyakran szálltak szembe egymással, de az országgyűlésen ennek alig volt nyoma. Erre: BALOGH 1981a. 69–73. Az 
1764–1765. évi követutasításban: KISS–NAGY–KAPITÁNY 2015. 72. (21. pont) 
1497A lőcsei követek a városi tanácshoz és polgársághoz címzett leveléből: ŠA LE MML III. 131/ 5. Pozsony, 1751. 
május 22. 
1498H. NÉMETH 2016. 113.  
1499 MNL OL N 54. Archivum Regni. Diaetalia anni 1751. 2. cs. Lad. T., Fasc. KKK., N. 67. Selmecbánya 
nemeseinek és bányakamarai tisztviselőinek panasza az országgyűléshez [1751 körül]  
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a városban lakó birtokos és kurialista nemesek vidéki allódiumaik borát a város piacára hozzák 

be eladni, noha azt a városi tanács nekik határozottan megtiltotta.1500 Az egykori királyi 

székvárosban, Budán és Pesten még inkább érzékelhető a feszültség a város és a vármegye 

között. Pest-Buda esetén a konfliktus etnikai színezetet is kapott a német városvezető elit és a 

hatalomból kizárt, polgárjoggal nem rendelkező magyar etnikumú lakosok, illetve a vármegyei 

nemesség között. Pest-Budán a városi magisztrátusok korlátozták a birtokos nemesek polgárjog 

szerzését, ház- és ingatlanvásárlásait, ahogyan ezt az 1741., 1751. és 1764–1765. évi Pest és 

Fejér megyei instrukciók is mutatják. Egyúttal a magyarok tanácstaggá való választásának és a 

céhekbe való felvételének akadályoztatásáról is hírt adtak a vármegyei források.1501 

Ezentúl vita alakult ki az új regulamentum militare tervezetének tárgyalásakor a városok 

fuvar alóli régi mentességének fenntartásáról a városok és a vármegyék követei között. Július 3-

án a szabad királyi városok panaszolták, hogy a városok a vectura (vagyis a fuvarok) alól régi 

privilégiumai alapján mentességet élveznek.1502 Végül a személynök – mérlegelve a vármegyei 

követek túlsúlyát és ellenséges véleményét– úgy döntött, hogy a vármegyéknek kedvez, 

figyelmen kívül hagyta a városok kérelmét régi előjogaik megújítására.1503 

Nem minden városban volt azonban ennyire éles a nemesség és a polgárság ellentéte, sőt 

bizonyos esetekben a békés egymás mellett élést is megfigyelhetünk. A városi vezetőréteg 

„elnemesedése” már ebben az időszakban is megfigyelhető párhuzamosan nemesek városokba 

költözésének tömegessé válásával és a meggazdagodott kereskedői vagy hivatalnoki-értelmiségi 

polgári réteg armálisszerzésével.1504 Az újabb szakirodalomban a városban élő nemeseket már 

két egymástól markánsan elkülöníthető főbb csoportra osztja: a városi nemesekre és a nemes 

                                                           
1500 MNL OL N 54. Archivum Regni. Diaetalia anni 1751. 1. cs. Lad. T., Fasc. GGG., No. 41. (74–75.folio) Bazin 
szabad királyi város sérelme.  
1501Lásd az 1751. évi Fejér vármegyei követutasítást: PL Acta antiqiora. Fasc. 75., Acta publica Nr. 11., továbbá: 
1741. évi Pest megyei követutasítás 34–35. és az 1764. évi instrukció 53. pontját: Kiss–Nagy–Kapitány 2015. 38., 
72., 83–84.  
1502Brunswick Antal ítélőmester magyarázta meg a kérdéses pontot, miszerint a városok továbbra is kötelesek a 
katonaság fegyvereit és lőszerét ingyen szállítani, ám a katonaság a jövőben a szükséges előfogatokat készpénzen 
fogja tőlük megvásárolni. A városi követek erre tovább tiltakoztak, mert fizetség ellenében sem kívántak 
szolgáltatást nyújtani a hadseregnek, sőt, ha e terhet a városoknak kell állni, akkor az ott telket bíró nemesekre 
fogják hárítani – vallották meg. Jeszenák János erre a városok régi jogainak és privilégiumainak megőrzésére intette 
a rendeket. 
1503MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni sessionum et 
ibidem tractarum negotiorum. [oldalszámozás nélkül] 1751. július 3. A városok követelései ellen a már 
kormánypártinak számító megyei követ, Darvas József is felszólalt.  
1504A városi követek csoportjában a későbbi korszakban megfigyelhető jelenségre: PÁLMÁNY 2013. A nemesek 
városokba áramlása a 17. században megkezdődött, de Kállay István véleménye szerint országos méretű és tömeges 
jelenséggé – részben uralkodói támogatással – csak Mária Terézia uralkodása elejétől, az 1740-es évektől vált. 
Kállay hangsúlyozza, hogy ezzel az uralkodó szándéka a városlakó nemesség megadóztatása és így az adóalap 
bővítése volt: KÁLLAY 1972. 24–25.; KÁLLAY 1994. 227. 
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(vagyis nemesített) polgárokra.1505 Ezen túl gazdasági-társadalmi helyzetük, foglalkozási 

csoportok alapján, rangjuk és az adott történeti szituáció alapján a városi tanácshoz való 

viszonyuk más és más lehetett. Lássunk erre néhány példát! Sopronban – Bél Mátyás 

észrevételei szerint – a városi-polgári elit asszimilálja, vonzza magába az ide telepedő 

nemességet, amely még polgárjogot is szerez, sőt privilégiumai egy részéről is lemond a város 

gazdasági életében való érvényesülés érdekében.1506 Az érem másik oldalát jelentette a polgári 

családok nemességszerzése. Sopronban a polgárság nemességszerzésének köszönhetően például 

az 1708–1792 közötti diétákra elküldött 12 követ közül tudomásom szerint 8 rendelkezett 

nemességgel.1507 Jelentős körükben az ügyvédi praxist folytatók vagy felsőfokú, illetve a jogi 

képzettségűek aránya.1508 Bácskai Vera a 18–19. századi dunántúli városok társadalmával 

foglalkozó egyik tanulmányában utal arra, hogy ebben a térségben (Győr kivételével) a 

nemesített polgárok és a városlakó, de polgárrá vált városvezető nemesek közös vonása volt, 

hogy azonosultak a polgári érdekekkel, akár nemestársaikkal szemben is a városi tanács 

instrukcióit követték.1509 A soproni példák azonban további következtetésekre sarkallnak. A 

reformkori városi követküldési gyakorlat alapján is megfigyelhető a küldő magisztrátusok azon 

törekvése, hogy lehetőleg nemesi származású követet válasszanak, mert így könnyebben tudják 

leküzdeni a vármegyei követekhez viszonyított rangkülönbségüket.1510 A további 1751-es 

forrásanyag kapcsán „mélyfúrások” is ennek a gyakorlatnak a 18. század közepi jelenlétére 

hívják fel a figyelmet.  

Az 1751. évi diéta kapcsán három tetszőlegesen kiválasztott város (Kőszeg, Debrecen, 

Szeged) követeinek életrajzába pillanthatunk be, amely illusztrálja azt, hogy a nemesség-

polgárság nem feltétlenül különült el a városi és a vármegyei elit szintjén. Az első példám a 

nyugat-dunántúli Kőszegé, amely a szabad királyi városok egyik „hangadóját”, Svetics József 

                                                           
1505H. NÉMETH 2016. 112. 
1506BÉL 2006. III. köt. 198–199. Ennek ellenére a vármegye és a város között sem szűnnek meg a kisebb-nagyobb, 
hatásköri feszültségek. Így például 1764–1765. évi diéta idején a vármegyei sérelmek összeállításakor a városi 
tanács sérelmezte a városlakó nemesekre kivetett városi közterheket, a vármegye javaslatát a visszaéléseket elkövető 
céhek eltörléséről, a szabad királyi városban lakó nemesek szabad borkimérését, továbbá a vármegye által a 
városokra is kiterjesztendő előfogatok (forspont) intézményét. Utóbbira: MNL GYMSL SL IV.1003.a. Sopron 
szabad királyi város tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek. 173. kötet. 389. 1764. szeptember 6-i ülés. 
1507Dobner Nándor, Unger Mátyás, Trimmel Mátyás, Kerpics Ferenc, Wohlmuth János Konrád, Visi Sámuel, 
Gábriel János Keresztély, Bezzeg János. Erről Házi Jenő a kora újkori soproni polgárságról szóló adattára alapján: 
HÁZI 1981. I–II. köt.  
1508 Így volt ez a város két 1751. évi diétán is jelenlévő követe, Vissi Sámuel és Wohlmuth János Konrád esetében. 
A két követ személyére: HÁZI 1981. II. köt. 439., 961.  
1509A jelenségre: BÁCSKAI 2008. 4–7. A korábbi szakirodalom – főleg Mályusz Elemér nyomán – általános 
tendenciaként regisztrálta a városi tanácsok „elnemesedését”, vagyis nemesek itteni számának és arányának 
növelését. Ám ezzel együtt hangsúlyozta, hogy az így vezető pozícióba került nemesek a városi polgárság érdekeit 
már nem képviselték. Erre: MÁLYUSZ 1941. 229. A historiográfiai vita árnyalt bemutatása: SZŐCS 1996. 42–43. 
1510TÓTH 2015. 1102. 
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főbírót delegálta a város követévé.1511 Szvetics József (1696–1762), Szvetics János kőszegi 

főbíró fia volt, aki 1706-ban a város védelmében esett el a kurucok elleni harcban. Ő maga 1739-

ben, majd 1749 és 1762 között stabilan kormányozta a nyugat-dunántúli városka közügyeit.1512 

Saját bevallása szerint különböző minőségben a korszak minden országgyűlésén részt vett 1715-

től kezdve.1513 Annak a helyi polgárságból vagyonilag is kiemelkedő, nemességet is szerző, 

egymással rokoni kapcsolatokat is ápoló rétegnek volt a képviselője, amelybe a Lada, Fügh, 

Küttel család is beletartozott.1514 A Szveticsek nemességét 1608-ban hirdették ki Vas 

vármegyében.1515 Családi kapcsolatrendszere testvére, Szvetics Jakab (1703–1781) révén az 

országos politikai elithez is kapcsolta, aki korábban királyi jogügyigazgató, a diéta idején már 

kancelláriai tanácsos volt. 1780-ban grófi címet nyert.1516 Svetics József a városi tanácshoz írt 

leveleinek tanulsága szerint az diétai adófelosztás kapcsán a Kancellárián dolgozó testvére 

pártfogását is igénybe vette városuk érdekeinek védelme érdekében.1517 Sogórnőjének, Lada 

Máriának atyja, Lada György (1674–1741), katolikus ügyvéd, városbíró, Kőszeg többszörös 

országgyűlési követe volt: jelen volt az 1712., 1722–1723., sőt – Bariska István szerint – az 

1728–1729. évi országgyűlésen is.1518 Lada György fia, Ferenc szenátor pedig 1741-ben vállalta 

el ugyanezt a feladatot.1519 

A városi követküldés szempontjából tanulságos kitérni a volt hódoltsági két nagyobb szabad 

királyi város, Szeged és Debrecen követküldési gyakorlatára is. Sopronnal ellentétben az itteni 

városok társadalmában – így Szegeden és Debrecenben – a kijegecesedési pontot és mintát nem 

a polgárság, hanem a birtokos nemesség képezte. Ezeknek a szabad királyi városoknak a 

tisztikarában a megfelelően iskolázott értelmiségi réteg hiánya miatt előtérbe kerültek az ország 

békésebb szegleteiből (Nyugat-Dunántúlról, a Felvidék északnyugati részéből) érkező 

„hivatalkereső” köznemesek, akik magas hivatalt vállalva és beházasodva a helyi 

                                                           
1511Erről lásd a MNL OL N 114. Kovachich Márton György gyűjteménye. 13. kötet. Diarium publicarum regni 
sessionum et ibidem tractarum negotiorum. 1751. július 10. [oldalszámozás nélkül] és a kőszegi főbíró városi 
tanácshoz írt jelentéseit: MNL VAML KL V.3.c. Acta miscellanea. 1751. év. 
1512CHERNEL 1877. 132. 
1513MNL VAML KL V.3.c. Acta miscellanea. 1751. év. Pozsony, 1751. július 11. Szvetics József levele a kőszegi 
városi tanácshoz.  
1514 Ezt az ellentmondásos viszonyt jól világítja meg, hogy ennek a körnek a tagjai – köztük Szvetics József is – a 
törvényes rendelkezések ellenére ingatlanaikat az adóösszeírások során kivétették az adófizetés hatálya alól: SÖPTEI 

2015. 222–223.   
1515SZLUHA 1995. 102.  
1516VÁMOS 2011. 98. 
1517MNL VAML KL V.3.c. Acta miscellanea. 1751. év. Pozsony, 1751. július 11. Szvetics József levele a kőszegi 
városi tanácshoz.  
1518 A követi megbízásokra az ELTE BTK-n működő országgyűlés-történeti kutatócsoport, a Diaeta-adatbázisát 
használtam: http://szijarto.web.elte.hu/segitseg.htm (2017. január 31-i letöltés). Az 1728. évi országgyűlési 
követséget is említi: BARISKA 1990. 449.  
1519http://szijarto.web.elte.hu/segitseg.htm (2017. január 31-i letöltés) és BARISKA 1990. 444., 446. A kőszegi család 
jó kapcsolatrendszerére példa még, hogy Lada György másik lányát, Nagy György ítélőmester vezette oltárhoz.  
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patríciuscsaládokba személyükben hidat képeztek a nemesi vármegyék és a városi 

magisztrátusok között.1520 Első példám zalakapolcsi Domokos Márton (1697?–1764) debreceni 

követé és főbíróé, aki Zala megyei birtokos nemesi családból származott. Korán árvaságra jutott. 

Gyámságát rokona, Tholdi Pál debreceni jegyző, majd annak halála után gyámságát Debrecen 

városa vállalta magára. A város költségén, a pietista oktatókkal is büszkélkedő jénai egyetemen 

tanult, majd 1725-től a város jegyzője lett. A jeles debreceni patríciuscsaládból származó 

Komáromi Katalint, a szatmári béke előkészítésében nagy közvetítőként nagy szerepet játszott 

Komáromi Csipkés György debreceni főbíró és békési alispán lányát vette el. 1735-től (felesége 

nagybátyjának, Baranyi Mihálynak az utódjaként) Debrecen főbírája. E közben számos birtokot 

(főleg szőlőt) szerzett a város határában. Kisebb megszakításokkal 1764-ig ült a város élén 

bíróként.1521 Köznemesi származása ellenére főbírósága alatt erősítette meg a város joghatóságát 

a városlakó (armalista) nemesség felett, és nem hagyott beavatkozást a nemesi vármegye 

számára az debreceni nemesek ügyeibe.1522 Megvédte, sőt gyarapította Szabolcs vármegyével és 

az ottani földesurakkal szemben a város kezébe került, döntően zálogjogon birtokolt pusztákat. 

Sőt többre a város számára nova donatiót is szerzett.1523 Fia, Lajos 1751-ben lett a város 

főjegyzője, majd később főbírája, a korabeli politikai élet kimagasló alakja. Viszont ő már a 

Dunántúlról hozott magának feleséget: a református birtokos nemesi családból származó 

Kenessey Katát vette feleségül.1524  

További példáim Szeged városából származnak, amelynek esetében megfigyelhető, hogy a 

képzett nemesek felváltva szolgáltak és futottak be karriert a városnál és a szomszédos 

vármegyéknél (Békés, Csanád, Csongrád). Szeged városát 1751-ben a Trencsén megyei 

Privigyéből származó nemes, Kárász Miklós (1715–1797) képviselte a diétán. A nagyszombati 

egyetemen végzett Kárász Szeged főjegyzői tisztét hosszú ideig, 1739 és 1760 között töltötte 

be.1525 A tisztséget valószínűleg Grassalkovich Antal támogatával nyerte el. A tehetséges 

Trencsén megyei ifjú 1742-ben Temesváry András bíró lányát vette el, ami segítette szegedi 

hivatali integrációját. Megbízást kapott a várostól a közeli kiskun szabad parasztok által birtokolt 

kiskunsági Horgos és Szentpéter elnevezésű puszták megszerzésére, ám pozsonyi útja 

alkalmával ezeket mégis saját maga számára kérte adományképpen. 1749-ben, illetve 1751-ben 

                                                           
1520ZOLTAI 1909. 54–70. A 18. századi szegedi tisztviselő nemesekre: REIZNER–RUSZOLY 1995. 16., 19., 26–27. 
1521Domokos Lajos életére: ZOLTAI 1909. 54–70.; BÉNYEI é. n. 102. 
1522 A debreceni nemesekre a város vetette ki a taksát, ám Szabolcs és Bihar megye az osztrák örökösödési háború 
során „insurrectiós váltság” címén próbálta ezt a jövedelemforrást magának kisajátítani (1742, 1744, 1745), de nem 
sok sikerrel. Erről: HERPAY 1927. 6–9. 
1523ZOLTAI 1909. 65–66.; BALOGH 1981. 151–153. 
1524RÉVÉSZ 1966. 120. 
15251733-ban szerzett itt bölcsészeti baccalaureátust: BOGNÁR–KISS–VARGA 2002. 275. (2763. sz.). Szegedi 
tisztségére: BERTA–GÉCZI–TÓTH 1995. 255.  
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kerítette kezébe a Magyar Kamarától, kihasználva régi barátja és patrónusa, Grassalkovich Antal 

kamaraelnök pártfogását. Ezekre 1771-ben nyert királyi adománylevelet és a horgosi előnév 

használatát. Kiterjedt pusztáin marhagulyákat tartott.1526 1741-ben és 1751-ben is ő képviselte 

Szegedet a pozsonyi országgyűlésen. 1760-ban Csongrád megyébe távozott, ahol négy évig 

töltötte be az alispáni pozíciót.1527 A Komárom megyéből származó és 1751-ben Csongrád 

megyét képviselő Lábady (másként Lábody) Ádám pályáját szegedi aljegyzőként kezdte 1727-

ben, majd főjegyzőként folytatta 1734–1738 között. Leköszönése évében szenátorrá választották. 

1739-ben „átigazolt” Csongrád megyébe, ahol először perceptorként működött, majd alispánná 

választották 1743-ban. Tisztségét 1760-ig viselte. Élete végén aztán visszatért Szegedre: ezúttal 

már helyettes, majd rendes főbíróként (1763–1766, illetve 1766–1767 között).1528 Békés megye 

egyik, az 1751. évi országgyűlésen is jelen lévő követe, Khlósz (Khlosz) Mátyás egy nemesi 

rangú esztergomi mészárosmester fiából lett 1729-ben Szeged város ügyésze. Városi ügyészi 

hivatalával párhuzamosan 1732-ben Békés vármegye jegyzőjévé választották. (Szegedi 

hivataláról csak 1734-ben mondott le). 1734-ben a főispán Békés megye helyettes alispánjának 

jelölte, majd két évvel később a közgyűlés rendes alispánná választotta. Hivataláról 1755-ben 

köszönt le. Ezután Szegeden élhetett, itt háza, telke, malma volt, amiről 1767-ben 

végrendelkezett Katalin nevű testvére javára.1529 

Feltételezem, hogy a követekre bízott városi érdekérvényesítésnek – a diétai ülésekkel 

együtt – ugyanolyan, ha nem fontosabb terepe lehetett az annak időtartalma alatt az egyes 

pozsonyi és bécsi kormányhatóságoknál végzett ügyintézés.1530 A peres ügyekben, a katonai 

kihágások orvoslása vagy az adócsökkentés érdekében a városnak meg kellett találni a megfelelő 

pártfogókat, akiket informális kapcsolataikért kisebb-nagyobb ajándékokkal (pl. bor, kisebb 

nagyobb összegek, szolgálatok) próbáltak megnyerni.1531 Sopronból 1751-ben a városi tanács 

tizenhét akó soproni bort küldött a diétára készülve a kancellárnak, a személynöknek, 

Grassalkovich kamaraelnöknek és Esterházy tárnokmesternek.1532 Esztergom város tanácsa az itt 

házzal rendelkező, korábban esztergomi városi ügyészként működő Tersztyánszky János 

alnádornak négy szekér szénát küldött ajándékba a diéta kezdete előtt (feltehetően a városi ügyek 

                                                           
1526HABERMANN 1992. 136–137.; REIZNER–RUSZOLY 1995. 19., 26.  
1527BARTA–LABÁDI–TAKÁCS 1986. 236. 
1528REIZNER–RUSZOLY 1995. 27.  
1529REIZNER–RUSZOLY 1995. 13., 16., 26. és HÉJJA 2002.123-124. 
1530 Itt elsősorban a Magyar Kamarára, a Helytartótanácsra, a Magyar Udvari Kancelláriára vagy a Haditanácsra 
gondolok. Ennek a jelenségnek a 16–17. századi előzményeire: H. NÉMETH 2004. 1. köt. 230–231.  
1531H. NÉMETH 2002. 153–154. és NAGY 2016a. 49-50., 59.  
1532 MNL GYMSL SL IV.1003.a. Sopron szabad királyi város levéltára. Tanácsülési jegyzőkönyvek. 160. kötet. 
1751. február 19.  
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gördülékenyebb intézése érdekében).1533 Lőcse város követei javasolták a magisztrátusnak, hogy 

ajándékozzák a város ügyeinek előmozdításáért pozsonyi patrónusaiknak a város határában nagy 

mennyiségben termelt borsót.1534  

 

10.5.3 Lőcse város követei az 1751. évi országgyűlésen 

 

Lőcse szabad királyi város követeinek, április 24-tól augusztus 11-ig terjedő időszakból 

meglévő német nyelvű levelei ugyan egyoldalú – mivel a városi tanács utasításai és válaszlevelei 

nem maradtak fenn vagy lappanganak –, de annál izgalmasabb képet festenek a 18. század 

közepi országgyűlés mindennapjairól és egy felvidéki város, az országos politikába 

átszüremkedő apró-cseprő gondjairól.1535 A levelek részletező és leíró elbeszélésmódja 

lehetőséget nyújt arra, hogy bepillantást nyerhessünk – a hivatalos hangú diétai naplókon túl – 

azokba a társadalmi gyakorlatokba és a történelmi cselekvők – konkrétan a lőcsei követek – 

élményvilágába, amelyek más forrásból megismerhetetlenek lennének.1536 Ez az egyedi látószög 

nemcsak az egyes országgyűlési szereplők partikuláris egyéni érdekeire világíthat rá, hanem az 

„országos ügyeket” is más fénytörésben láttathatja.1537 

Lőcse városának két követe ezen az országgyűlésen Kuhlmann Zsigmond főbíró és 

Toperczer János szenátor volt, akik elég rendszertelenül tudósították küldőiket a várost érintő 

országos eseményekről.1538 Első fellelt levelüket április 24-én keltezték, amelyben beszámoltak 

arról, hogy április 15-én érkeztek meg Pozsonyba és Csiba Imre helytartótanácsos (volt pozsonyi 

bíró és követ) Fő utcán (Hochstraße) lévő házában szálltak meg. Már ekkor mentegetőztek 

amiatt, hogy eddig nem tudtak a főméltóságviselőkkel kapcsolatba lépni és erről a városi 

tanácsot tudósítani, mert azok a katasztrofális időjárás (erős szél), a rossz lovak és kocsik miatt 

még nem érkeztek meg Pozsonyba. Név szerint felsorolták, hogy kikre vártak az országos és 

világi méltóságok közül, akiknek átadni készültek a város sérelmeit. Ezek között nemcsak 

országos hivatalok viselőit (tárnokmester, személynök, kamaraelnök, országos főbiztos), hanem 

                                                           
1533TÓTH 2014. 103. 693. regeszta. 
1534ŠA LE MML III. 131/27. Pozsony, 1751. augusztus 11. Vályi András lexionának tanulsága szerint a város 
határában termett borsó volt a leghíresebb a korabeli Magyarországon: VÁLYI II. 1799. 543. 
1535 A Lőcsei Állami Levéltárban található levelezésről Barta M. János készített számomra digitális fotómásolatokat, 
amiért hálás köszönettel tartozom.  
1536 Ennek a kultúrtörténeti megközelítésmódnak a tudományos legitimitását hangsúlyozza: SZIJÁRTÓ 2012. 55. A 
városi követekhez hasonlóan – a diétai véleményformálás szempontjából periférikusnak tűnő – társadalmi csoport, a 
szerzetesrendi követek vizsgálata hasonló tanulságokat tartogat: FORGÓ 2013. 7.  
1537FORGÓ 2012. 184–186.  
1538 A katolikus Kuhlmann Zsigmond 1747 és 1758 között töltötte be a városbírói pozíciót. Társa, az evangélikus 
családból való Toperczer János 1736 óta volt a város szenátora. Tisztségeikre: DEMKÓ 1897. 392., 398–399. 
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a szepesi régióban érdekelt világi és egyházi nagybirtokosokat is megtaláljuk (Csáky Miklós 

kalocsai érsek és unokaöccse, Antal szepesi kamarai adminisztrátor, Barkóczy Ferenc egri 

püspök, Máriássy Sándor szepesi prépost).1539 Sokszor ismétlődik a levelekben – amint itt is – a 

„nagy hanyatlásba és szegénységébe esett város” panaszának retorikája, amely lakosainak 

panaszlistáját a mágnások elé tárva kéri, hogy „tartsák rajtuk a szemüket, és gondoskodjanak 

arról, hogy eszközt és módot találhassanak arra, hogy a nagy adósságtól, terhektől 

megszabaduljanak és a lakosság egy elviselhető adóösszeggel vígasztaltassék meg.”1540 

Beszámoltak Erdődy György országbírónál és Grassalkovich Antal kamaraelnöknél, illetve 

Csáky Miklós érseknél tett látogatásukról, akik mindhárman pártfogásukról biztosították a 

várost. A kamaraelnöknél abban a kegyben részesültek, hogy Grassalkovich a vállukra tette 

kezét és megígérte nekik ügyük pártfogását.1541 A követek a város nevében átadták ajándékaikat, 

kóstolót a város egyik fő mezőgazdasági terményéből (vagyis néhány hordó borsót) a 

kamaraelnöknek, a személynöknek, de a megválasztandó nádornak is eltettek valamennyit, 

amely tisztségre Erdődy országbírót vagy Esterházy Ferenc tárnokmestert tartották 

esélyesnek.1542 Ugyanekkor tudósítanak arról a diétai pletykáról is, hogy az esztergomi érseki 

szék várományosának az alsótáblai közvélemény Klobusiczky Ferenc zágrábi vagy Barkóczy 

Ferenc egri püspököt tartotta. Ám később mégis az udvar jelöltje, Csáky kalocsai érsek lett a 

befutó.1543 

Már első levelükben részletekbe menően ismertetik az április 22-i első ülés során alsótáblai 

ülőhelyük elfoglalásának históriáját. A kora újkorban fontos volt az egyes nyilvános aktusok, 

ceremóniák (rendi gyűlések, koronázások, körmenetek stb.) alkalmával elfoglalt elsőbbség vagy 

rangsorrend, amely a rendi társadalom számára megjelenítette ebben az illetők társadalmi 

pozícióját.1544 Ezért is tartották megjegyzésre érdemesnek, hogy ülőhelyüket a kassai, bártfai, 

                                                           
1539ŠA LE MML III. 131. Pozsony, 1751. április 24.  
1540ŠA LE MML III. 131. Pozsony, 1751. április 24. 
1541 A kora újkori patrónus–kliens viszonyban a gesztusoknak nagy szerepet tulajdonítottak: a patrónus részéről 
kliense nyilvános helyen való megérintése (pl. vállon veregetése) már a külvilág felé jelezte a kliens 
megbecsültségét. Erre a kora újkori titkárok példáján: TÓTH 2006. 286., 289. 
1542 Végül a nádorválasztás során csak az előbbit jelölték nádornak.  
1543 1751 augusztusában Klobusiczky Ferenc végül Csáky előléptetésével megkapta annak helyét, a megüresedett 
kalocsai érsekséget. Barkóczy Ferencet a pasquillusok is Csáky ellenlábasaként emlegették és tudtak esztergomi 
érseki aspirációiról is. Erre utal az Esterházy család cseszneki ágának Pozsonyban őrzött levéltárának egyik 
pasquillusa: SNA Esterházy család cseszneki ágának levéltára. I/5/b. Országgyűlési iratok. 62. doboz. 71–72. p. 
Királyfalva, 1751. november 5. Pálffy Károly Esterházy Ferenc tárnokmesterhez intézett levelének másolatának 
hátlapján. 
1544STOLLBERG-RILINGER 2014. 204–206. A kora újkorral foglalkozó német történeti kutatásban a „politika 
kultúrtörténetének” kutatása az utóbbi években igen elterjedt és népszerű irányzattá vált. Ez elméleti szinten 
számomra is hasznos megállapítással is szolgált. E szerint a kortárs résztvevők számára a rendi gyűlések arra (is) 
szolgáltak, hogy társadalmi státusukat nem verbális módon, szimbolikus-rituális kifejezőeszközökkel 
meghatározhassák, és környezetük számára megjeleníthessék. Egy újabb példa az irányzatról az 1530. évi augsburgi 
birodalmi gyűlés példáján: STOLLBERG-RILINGER 2008. 87.  
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eperjesi és a kisszebeni követekkel egy időben foglalták el, de az örök rivális késmárkiak– akik 

később érkeztek az ülésre – csak utánuk foglalhattak helyet. Mindezt annak fényében találták 

fontosnak leírni, hogy a teremben akkora volt a zsúfoltság, hogy a diétai résztvevők, követek alig 

fértek el az asztal mellett és többeknek állniuk kellett az írnokokkal együtt. A másnapi, második 

ülésen megválasztották az uralkodó meghívására Bécsbe küldött delegáció tagjait. Itt is 

megfigyelhető, hogy a lőcseieket különösen a régió szomszédos városaival kapcsolatos hírek 

foglalkoztatták: az ülés kapcsán a követek kiemelték, hogy a delegációba a városi rendből 

Berczik István kassai és Saphyri (vagy Zaffiry) János körmöcbányai követet is 

beválasztották.1545 

A levelezés kitér a továbbiakban Mária Terézia és családja fogadásának részleteire és egyéb 

ceremoniális aktusokra is. Ebből kiderül, hogy május 7-én a három főherceget, Józsefet, Károlyt 

és Lipótot fogadó küldöttségbe Kuhlmann Zsigmondot is beválasztották.1546 A királynő május 

13-i születésnapi gálaünnepségén örültek a tűzijátéknak, és a várpalotában rendezett ünnepségen 

megfigyelték a királyi család nyilvános asztali étkezését.1547 Július 31-i levelük beszámolt 

Stehenics János győri nagyprépost, címzetes püspöknek az elhunyt nádor, Pálffy János felett 

tartott halotti prédikációjáról.1548 Tudósításaik mindenhol megemlítik, amikor magyar nyelven 

hangzott el egy-egy ceremoniális beszéd – így a diéta április 22-i megnyitásán a személynök 

szónoklata, vagy május 10-én Nádasdy kancellár királyi előterjesztéseket ismertető beszéde, ami 

talán arra utalhat, hogy a levél írói számára – talán magyar nyelvtudásuk hiányosságai miatt– 

mindezek a beszédek kissé érthetetlen kuriózumnak számítottak inkább.1549 

Az új nádor megválasztását követően a követek figyelme – az országos politikai események 

helyett – elsősorban a lőcsei városi sérelmek és követelések felsőbb fórumok felé való 

közvetítésére irányult. Két irányban „lobbiztak” ennek érdekében: részben a Kamara és a nádor, 

illetve a kancellár révén a többi a központi kormányhatóság, részben az országgyűlés és a rendi 

fórumok irányába. Emlékiratot fogalmaztak és ezzel Nádasdy Lipót kancellárhoz is eljutottak, 

aki úgy nyilatkozott, hogy a várost felmerülő ügyeiben támogatni fogja. Megígérte a követeknek, 

hogy a város adóterheit az uralkodó még az országgyűlés során másfél adóportával mérsékelni 

                                                           
1545ŠA LE MML III. 131. Pozsony, 1751. április 24. 
1546ŠA LE MML III. 131/3. Pozsony, 1751. május 11.  
1547ŠA LE MML III. 131/5. Pozsony, 1751. május 22.  
1548ŠA LE MML III. 131/25. Pozsony, 1751. július 31. 
1549 Lásd a fenti április 24-i és május 11-i datálású leveleket. Arra, hogy Lőcsén, a polgárság körében a 18. század 
végén mennyire nem beszélték a magyar nyelvet, jó példa a tanárként a szepességi városba került és ide nősült 
Dayka Gábor egyik 1792-ben keletkezett verse, amelyben a költő arról panaszkodik, hogy új lakhelyén a magyar 
nyelvet és saját költészetét nem igen értik: „nem vészen Phoebus itt magyar szót ajkára, / Bámul a hazafi 
vendéghangú dalára”. Erre Daykát idézi Szalatnai Rezső esszéje: SZALATNAI 1999. 145. A városban Sváby Frigyes 
munkája szerint csak az 1867-es kiegyezés után indult meg erőteljesebben a magyarosodás: ekkor már a városházán 
a felszólalások is szinte mind magyarul hangzottak el: SVÁBY 1901. 67., 84.  
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fogja és a tűzvésszel nemrégen sújtott város hadiadóját két évre elengedi, hogy ezt a jövedelmet 

a város középületek renoválására fordíthassa.1550 Sőt megengedte, hogy egy elhunyt helyi 

pékmester 100 forintos hagyatékát is a károk megtérítésére fordíthassa a tanács.1551 Május 14-én 

a rendek döntöttek a sérelmek összegyűjtéséről. A felső- és alsó-magyarországi városok követei 

másnap a Zöld Házban ültek össze a városok közös sérelmi listájának összeállítására, amely 

munkát 17–18-án is folytatták. A két követ a városi polgárság különsérelmeit 21-én adta át egy 

audiencia során Fekete György személynöknek.1552 Ehhez képest az uralkodóhoz címzett 

emlékiratot (memorialis) is fogalmaztak a városi követek, amelyet a nádornak május 22-én 

nyújtottak át, de ennek a tartalma is különbözött az előzőtől.1553 Nemcsak a Magyar Kamara által 

szedett census regius,1554 országgyűlési taxa,1555 illetve a városokat sújtó, a tüzérség számára 

végzendő fuvarok ellen emelték fel a hangjukat. Ezen túl az eladósodott város a Trautson hercegi 

uradalom nagyrészt zálogjogon kezébe került tokaj-hegyaljai szőlőbirtokainak (Határos és 

Maradék nevűek) visszaszerzését kérte.1556 A város a szőlőskertekből remélt annyi jövedelmet, 

hogy ezekből hitelezőit fizetni tudja.1557 Batthyány nádor ugyanezen a napon még személyesen is 

fogadta a követeket, megígérve nekik, hogy – mivel a várost ért tűzvész az egész országban 

ismert – a városi terhek csökkentésében segítségére lesz Lőcsének. A hegyaljai szőlőbirtokok 

ügyében a követek fontosnak tartották, hogy megnyerjék az Ungban és Zemplénben is birtokos 

Sztáray Imre gróf ungi főispánt, akinek ezután megmutatták fogalmazványukat.1558 Sztáray 

ugyancsak támogatásukról biztosította őket. Ugyanígy tett néhány nappal később Grassalkovich 

kamaraelnök is, aki a Kamara részéről kilátásba helyezte a megfelelő intézkedések 
                                                           
1550VÁRKONYI 2008. 179. Itt a várost – így a plébániatemplomot is – sújtó 1747. évi tűzvészről lehetett szó.   
1551ŠA LE MML III. 131/5. Pozsony, 1751.május 22.  
1552ŠA LE MML III. 131/5. Pozsony, 1751.május 22. A nyolc pontos sérelmi lista tartalma a következő: 1. A 
jezsuita kollégium a városra sérelmes bormérésének megszüntetése. 2. A harmincaddal kapcsolatos előjogok 
visszaállítása. 3. A kerületi táblán régóta húzódó perek ügyében való döntéshozatal. 4. A zsidók, örmények borral és 
más terményeivel való kereskedelmének korlátozása. 5. Lengyelországhoz került 13 szepesi város Lőcse számára 
okozott különböző kárainak ügyei. 6. A helyi nemesek ügye, akik elutasítják a városi közterhekben való részesedést. 
7. A helyi céhek és kézművesek panaszai. 8. A katonai bekvártélyozás megszüntetése a városban, méltányosabb 
adóösszeg követelése, illetve a lerombolt és az uralkodó költségén helyrehozandó városfalak követelése.  
1553 Ennek dátumára: ŠA LE MML III. 131/15. Pozsony, 1751. május 26. 
1554 Az udvar a városok anyagi tehervállalásának fokozására 1749-ben Magyarországon felújított egy középkorban 
szedett régi adónemet, ezt nevezték censusregius-nak: KÁLLAY 1963. 1071. 
1555 Országgyűlési taxának nevezték azt a szabad királyi és bányavárosoktól a királyi udvar és a rendek 
országgyűlési tartózkodásának fedezésére szolgáló adónemet, amelyet a diéták alkalmával a Magyar Kamara vetett 
ki és szedett be. Erre: NAGY 1971. 38–40. 
1556A szőlők birtokjoga igencsak kétes volt: 1673-ban Lőcse városa váltotta ezeket magához az akkori Rákóczi-
uradalomtól. A szatmári békét követően ezeket a birtokokat mégis elkobozták: így a Kamarától Trautson herceg 
szerezte meg őket. A sárospataki–regéci uradalom 1746 óta hivatalban lévő adminisztrátora, Dujardin Károly báró 
viszont nekilátott az uradalom újrabenépesítésének és az elpusztult szőlők újratelepítésének, ami a lőcseiek érdekeit 
keresztezte. Erre lásd: ŠA LE MML III. 131/5. Pozsony, 1751. május 22. és ugyanott: III. 131/7–10. Pozsony, 1751. 
május 29. és TAMÁS 2003. 168.  
1557ŠA LE MML III. 131/13. Pozsony, 1751. június 16. A követek ebben a levelükben egy bizonyos 13 000 forintos 
adósságról tettek említést, ennek törlesztésére kívánták felhasználni a szőlőbirtok jövedelmeit. 
1558Ungi főispáni tisztségére: FALLENBÜCHL 1994. 106. 
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meghozatalát.1559 Péchy Gábor nádori ítélőmester a felsőbb pártfogók megszerzésében járt 

kezére a lőcsei követeknek az országgyűlési ügyekben.1560 

A Trautson-féle szőlők ügye összekapcsolódik a városi gazdálkodás 17–18. század 

fordulójától jelentkező válságával és az ezt követő reorganizációjával. Korábban a város 

súlyosan eladósodott és szőlő-, és földbirtokait sorozatosan eladta, illetve elzálogosította.1561 A 

várostörténész Demkó Kálmán szerint a város a Helytartótanács rendelkezéseinek hatására 1730-

tól nekilátott a gazdálkodás stabilizálásához: a városi jövedelmeket bérbe adta és a 19. század 

elejére korábbi fekvőbirtokait is visszaszerezte.1562 A városi szőlőkért folytatott perben a követek 

gyakran közvetítettek a sárospatak–regéci Trautson-birtokok adminisztrátora, Dujardin Károly 

báró és a lőcsei városi tanács között.1563 A báró aktívan szorgalmazta az uradalmi szőlők 

újratelepítését és az elnéptelenedett területek benépesítését, amivel sértette a lőcsei magisztrátus 

érdekeit.1564 

Sztáray gróf közbenjárásának köszönhetően a királynő Szentháromság ünnepének napján, 

feltehetően június 6-án személyes kihallgatáson fogadta a város követeit. A követek kedvezőnek 

ítélték Mária Terézia hozzáállását az előadott városi panaszokhoz: kiemelve, hogy mily 

barátságosan és szeretettel tudott velük beszélgetni. Megvallják, hogy a „valóságnak megfelel 

[…] ő az ország anyja”. Végül szó szerint idézik a királynő szavait: „Mi már észben fogjuk 

tartani ezen várost”. Figyelemre méltó az országgyűlés menete szempontjából, hogy aznap 

felsőbüki Nagy Pál személynöki ítélőmester magához hívatta a városok követeit. Célja az volt 

ezzel, hogy az összegyűlt követek a már összeállított városi sérelmi listát módosítsák, és a diétai 

tárgyalásokra való benyújtás előtt újraszerkesszék. Nem tudjuk, hogy mi történt itt, de 

valószínűleg az ítélőmesternek alkalma adódhatott a tárgyalások során a kormányzati intenciókat 

                                                           
1559ŠA LE MML III. 131/5. Pozsony, 1751.május 22.; uo. III/131/9. Pozsony, 1751. május 29. A május 26-án 
benyújtott emlékiratban foglaltakkal a kormányszékek érdemben nem foglalkoztak: a városi követek egy hónappal 
később is ismételten megsürgették a kamaraelnöknél egy személyes kihallgatáson ezeknek a kérelmeknek (a census 
regius, országgyűlési taxa mérséklése, tüzérség számára végzett fuvaroknak) az elintézését. Ennek során 
Grassalkovich a diéta utáni időszakra halasztotta – az alsó- és felsőtáblai tárgyalásokban való elfoglaltságára 
hivatkozva – a Lőcse számára való kedvező döntések meghozatalát. Erre: ŠA LE MML III. 131/17. Pozsony, 1751. 
június 30. 
1560ŠA LE MML III/131/9. Pozsony, 1751. május 29. 
1561DEMKÓ 1897. 249. A város a 16. század végén 14 faluban bírt részbirtokkal (főleg Szepes vármegyében), 
amelynek egytized része lőcsei örökbirtok volt. Ezen kívül Tokaj-Hegyalján 20 darab szőlője volt, de a 17. század 
során ehhez újabb szőlőket is szerzett. 
1562DEMKÓ 1897 259–260. Állítólag a 11 tagban lévő – még ekkor is birtokában levő – szőlőjét 5000 forintért adta el 
a város.  
1563ŠA LE MML III. 131/7 Pozsony, 1751. május 29. A sárospatak–regéci Trautson-uradalom adminisztrátorával, 
Dujardinnal (a levelekben Duzzardy) való tárgyalásokkal foglalkozik több levél, ezeket azonban nem ismertetem 
részletesen.  
1564Az 1746 és 1752 között hivatalban lévő adminisztrátor báró nevéhez fűződik többek között még a közeli 
Trausonfalva és Károlyfalva sváb telepesekkel való újranépesítése, a Solymodi-borház újjáépítése, a pataki 
fagarendás Bodrog-híd megépítse: TAMÁS 2003.168–169., BAKÁCS 1934. 13. 
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érvényesíteni.1565 Másnap (június 7.) megérkezett a rendek június 3-i sérelmi feliratára adott 

uralkodói válasz, amelyben kijelentette ragaszkodását az adóemeléshez. A követek ironikusan 

konstatálták a rendek szokásos reakcióját erre a királyi kívánságra: „mindenki arról panaszkodik, 

hogy szegény”.1566 Figyelmüket az adóviták nem kötötték le, csak a megszavazott adóösszeg 

felosztását és az erre kiküldött bizottság tagjainak névsorát közölték a városi tanáccsal.1567 

Csupán a bizottság július végi megalakulása után láttak munkához adóügyben, és csak azt 

akarták elérni, hogy a városra eső eddigi hét adóportánál többet a diéta ne terheljen rájuk.1568 

Írásban is beadták feliratukat a bizottsághoz, amelynek a város sérelmeit ismételten előadták: 

ebben – ahogy írták– nyilvánosságra hozták a város eladósodott állapotát.1569 

A város saját ügyeiben a kormányhatóságok az ígérgetés stratégiáját választották. Annak 

reményében, hogy kérelmeikre mielőbb kedvező döntést nyerhetnek, a lőcsei követeknek 

nyilvános diétai magatartásukban is a kormányzathoz lojálisnak vagy legalábbis semlegesnek 

kellett maradniuk. A lőcseiek érdemi választ a május 26-i, a királynőhöz és a személynökhöz 

eljuttatott emlékiratukra egy hónappal később sem kaptak. Csak halogatással és meddő 

ígéretekkel nyugtatta meg őket mind a kamaraelnök, mind a személynök, illetve Csáky Antal 

szepesi kamarai adminisztrátor is. Ügyüket egyedül a kancellárnál sikerült előbbre vinni: itt 

június 29-én jártak, de ez csupán félsikert hozott. A Kancellária ellenezte a hitelezők 

szőlőskertekkel való kielégítését – ami a város terve volt –, továbbá a lőcsei jezsuiták bormérése 

ügyében a Helytartótanácsot vizsgálatra utasította. Végül nem volt hajlandó a katonai terhek alól 

mentesíteni Lőcsét, ahogy a város sérelmi listája kérte.1570 

A diéta utolsó szakaszáról leveleik nem maradtak fenn, talán augusztus 11-et követően a 

követek hamarosan haza is utaztak még az országgyűlés befejezése előtt. Utolsó levelükben már 

arról írtak, hogy a diétai akták lemásoltatásáról gondoskodtak, és hazatérésük után átadják ezeket 

is a városi tanácsnak.1571 

Végezetül elmondható, hogy a városi követek rendi politikai életben történő pozícióvesztése 

összefüggésben állhat a vármegyei követek alsótáblai megerősödésével. A kormányzat velük 

szemben a városi követeket (is) megnyerve igyekezett szilárd diétai bázist kiépíteni. A 

hagyományos vármegyei követelések semlegesítése és ezek szőnyeg alá söprése a városok 

esetében erre a kormányzati „oszd meg és uralkodj” politikára utalnak. A városi követeket a 

                                                           
1565ŠA LE MML III. 131/11. Pozsony, 1751. június 9. 
1566ŠA LE MML III. 131/11. Pozsony, 1751. június 9. 
1567ŠA LE MML III. 131/21. Pozsony, 1751. július 24.  
1568ŠA LE MML III. 131/21. Pozsony, 1751. július 24. 
1569ŠA LE MML III. 131/23. Pozsony,1751. július 28.  
1570ŠA LE MML III. 131/17. Pozsony, 1751. június 30. 
1571ŠA LE MML III. 131/27. Pozsony, 1751. augusztus 11. 
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birtokos nemességből származó vármegyei követek általában személyükben is lenézték: a 

magyar jogtól eltérő városi joggyakorlatuk, rendi-etnikai alapú elkülönülésük, nem nemesi 

származásuk és a kormányzati adóemelést támogató magatartásuk miatt.1572 Ám ezeket a 

mentalitásbeli, illetve politikai különbségeket – ahogy a vizsgált debreceni és szegedi példák 

mutatják – egy-egy iskolázott nemes megbízásával át lehetett hidalni. A vizsgált városi követek 

közül többen – noha birtokos nemesi származásúak voltak– azonosultak az őket küldő városi 

tanácsok érdekeivel, lakhelyük, pozíciójuk révén kötődtek a szabad királyi városokhoz is: ez 

nyújtott számukra megélhetést, lakhelyet, társadalmi kapcsolatépítési lehetőséget is. A nyugat-

dunántúli városi elitben – főként Sopron és Kőszeg esetén – is ugyanezt a kettős kötődést és a 

rendi keretek átjárhatóságát tapasztalhatjuk, ha a rokonsági kapcsolatokból indulunk ki, de itt a 

helyi őslakos, idővel megnemesített, jól képzett polgárság lépett ki az országos politikai élet 

színpadára.   

Lőcse követeinek levélváltásai alapján és a máshonnan származó adatok alapján levonhatjuk 

a következtetést, hogy a városi követek az országgyűlés alatt kevésbé a diétai üléseken voltak 

aktívak, hanem az egyes kormányszerveknél és főméltóságoknál végzett lobbitevékenységben. A 

városok országgyűlési képviselete a 18. század közepén általában kimerült a sérelmi listáik 

benyújtásában és ezek megfelelő helyen – így az adófelosztó bizottság előtt – történő 

előadásában.1573 A partikuláris jellegű sérelmek és követelések teljesítése fejében a kormányzat 

egyes képviselői törekedtek volna arra, hogy mindezeket a városi sérelmeket ütőkártyaként 

használhassák a diétai politizálásban. Nemcsak az egyes ügyek kedvező elintézésének csalogató 

ígéreteivel, de az ítélőmesterek (valószínűleg a hagyományosnak mondható) beavatkozása a 

városi sérelmi lista szerkesztésébe is erre a tudatos törekvésre mutathat. Hasonló taktikát 

folytatott a Habsburg-udvar a korabeli német birodalmi gyűléseken, ahol Bécs a viszonylag 

tekintélyes számú, de kisebb befolyású birodalmi rendeket – így a birodalmi városokat – saját 

politikai céljaira igyekezett felhasználni.1574 Ugyan még ez a kormányzati politika nem jutott el 

arra a szintre, amely a reformkor hajnalára körvonalazódott, amikor egyes városi követek 

                                                           
1572A megyei követek a városiakkal szembeni magatartásra jó példa az 1728–1729. évi diétán megtörtént és az egyik 
budai diétai napló által megőrzött eset, amikor Roth János budai városi követ és szindikus büntetőjog 
szabályozásával kapcsolatos művét olvasták fel az egyik ülésen, és amikor kitűnt a tervezet megvalósíthatatlansága 
a vármegyei követek harsány nevetésre fakadtak. Erre: BFL IV.1002.ff. Buda szabad királyi város tanácsának iratai. 
Országgyűlési iratok. 4. doboz. Az 1728–1729. évi országgyűlés naplója. 228. fol. 1728. szeptember 4. A reformkori 
példák alapján a nemesség és a polgárság közti kölcsönös gúnyról írt Szőcs Sebestyén: SZŐCS 1996. 42. A városi 
követekkel szemben az adóemelés támogatásának vádja az 1751-es diéta egyik pasquillusában is említetésre került: 
OSZK Ktt. Quart Lat. 2497. 8. fol.  
1573 Hasonló helyzet alakult ki a Magyar Királyságban– miként a német birodalmi városok esetén –, hogy a rendi 
gyűléseken való részvétel inkább kényszerű költséget jelentett a városok számára, mint egy olyan papíron maradt 
jog, amellyel saját sorsuk alakításába ténylegesen bele tudtak volna szólni. Erre: PRESS 1983. 288. 
1574A magyar diétához hasonlóan aReichstagban is városi követek csooportjának politikai passzivitása akadályozta 
meg az ebben rejlő lehetőségek kiaknázását: ROHRSCHNEIDER 2015. 44–46., 48. 



  

285 
 

besúgókként álltak az udvar szolgálatába,1575 ám sejtésem szerint a diétával és az országos 

politikával összefüggésbe hozható nemesítések a 18. század folyamán ennek a folyamatnak 

egyik előszobáját jelzik.1576 

 

11. Konklúzió 
 

Az 1751. évi országgyűlés – ahogyan ez a korábbi történetírók műveiben megjelent – 

szakítópróbának tűnt a magyar rendek és Mária Terézia viszonyában. Az 1741 óta tartó biztos 

együttműködést ekkor váltotta fel a kölcsönös bizalmatlanság korszaka. A királynő számára az 

országgyűlés pénzügyi szempontból sikeres, mivel elnyerte legalább a kívánt adóösszeg nagy 

részét, addig politikailag inkább kudarcnak volt tekinthető. Az augusztus végére felfokozott 

hangulatban (a szabad királyi városok és az indigenátusok becikkelyezése körüli nézeteltérések 

kapcsán) megkérdőjeleződött az uralkodó és a rendek közötti megosztott szuverenitás 

gyakorlata: az uralkodó a diéta sürgetésével felrúgta a tractatus diaetalis bevett rendszerét, amire 

a rendek újabb rendbontással válaszoltak. Ez a tapasztalat (és a sürgető reformok elmaradása) 

kiérlelte az kormányzat részéről az abszolutisztikus megoldási módokat, a rendek részéről pedig 

felvetette a diétai törvényhozó hatalom kisajátításának gondolatát. Ezek a jelentkező politikai 

törekvések azonban csak 1764–1765. évi diétára élezték ki igazán az ellentéteket és a rendi 

részvétel nélküli kormányzásra is csak az újabb konfliktus után, 1765-öt követően került sor.1577 

A Habsburg Monarchia nemzetközi helyzete 1751 táján instabil volt: vezetését a 

megnövekedett államadósság és a poroszoknak Szilézia miatt adandó revans szándéka 

foglalkoztatta. Az osztrák örökösödési háború lezárását követően a Lajtától nyugatra a krízis 

megoldására a kormányzat hozzálátott az államszervezet mélyreható újjászervezéséhez, az ún. 

Haugwitz-féle reformok bevezetéséhez. Több helyen felmerült a szakirodalomban és a korabeli 

közbeszédben, hogy Mária Terézia a rendi jogokat szűkítő reformokra készült volna a magyar 

országgyűlés alkalmával. Az átnézett források tükrében viszont csak annyit állapíthatok meg, 
                                                           
1575PAJKOSSY 1997. 347. Sedlnitzky rendőrminiszter besúgóinak meghatározó része (az 1827–1830 között 
keletkezett források fényében) városi tisztviselő volt (73-ból 16 fő). Ezek közül 13-an kaptak városi követi 
megbízatást az 1807–1840 közötti diétákon. A városi követek súlya, vagyis a besúgóhálózaton belül aránya – 
Pajkossy Gábor kutatásai szerint – időben előrehaladva csak nőtt a reformkori diétákon. 
1576PÁLMÁNY 2013b. 357. Pálmány Béla – Kecskeméti Károly adataira hivatkozva – azt állítja, hogy 32 reformkori 
követ működött együtt a titkosszolgálattal, akik közül 13-an városi követek voltak.  
1577 A Magyarországgal kapcsolatos kormányzati politika irányváltása már 1761-től, Kaunitz államtanácsi votumától 
érzékelhető. Kaunitz többek között azt javasolta, hogy Magyarországon a diéta nélkül kell kormányozni, nem 
szabad nyíltan felvetni a nemesi adómentesség felszámolásának ötletét, állami védelem alá kell venni a 
jobbágyságot, továbbá az uralkodónak az egyház szférájában érvényesítenie kell különleges főkegyúri jogait. 
Mindezek a politikai eszközök és célok 1765-től (József társuralkodói időszakától kezdve) kezdve egyre inkább 
jellemzik majd a kormányzati politikát. Erre: H. BALÁZS 1987. 68–70.; H. BALÁZS 2015. 344. 
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hogy kancelláriai tervezetek készültek a birtokos nemesség részleges adómentességének 

korlátozásáról (pl. a nemesi tulajdonú puszták, szőlőhegyek nemesek zálog- és inscriptiós jogon 

bírt területek adó alá vonásáról) és az adóterhek arányosabb felosztásáról. Ennek ellenére Mária 

Terézia ekkor még nem kívánt mélyreható reformokat bevezetni a Magyar Királyságban. Az 

országgyűlési vitákon azonban „búvópatakként” a kormányzati képviselőinek szájából gyakran 

hangzottak el a lajtántúli területeken zajló Haugwitz-reformokra való utalások, amelyeknek 

hatásos fegyvert jelentettek az ellenzék alkura kényszerítésében. A kutatás során megállapítást 

nyert, hogy a magyar rendek tudhattak az Erdélyben 1750–1751 táján lezajlott, a rendi 

adómentésség elvét és gyakorlatát számos ponton veszélyeztető adóösszeírásról, ami ugyancsak 

befolyásolhatta a pozsonyi diétai szereplők megszólalásait. A diéta előkészületeinek áttekintése 

is új megállapításokhoz segített hozzá, mi szerint a kormányzat igyekezett ellenőrzés alatt tartani 

a vármegyéket a közelgő diétára való tekintettel. Ezt egyfelől az 1750–1751-es megyei 

tisztújítások (a korábbiakhoz képest) szigorúbb felügyelete jelentette azokban a megyékben, ahol 

nem volt hivatalban lévő főispán. Másfelől egyértelművé vált, hogy a főispánoknak a bécsi udvar 

informátori feladatokat szánt a megyei közélet és a megyei sérelmek szemmel tartása céljából. A 

vármegyei követküldési gyakorlatban észlelt apró intézménytörténeti változások mind a bene 

possessionati helyi önkormányzati hatalmának és öntudatának erősödéséről vallanak. Területi 

eltérések ugyan vannak egyes vármegyékben, de a tendencia annek ellenére élesen kirajzolódik.   

Az 1751. évi nádorválasztás körüli vitát is más látószögből láthatjuk, mint ahogy a korábbi 

szakirodalom ezt bemutatta: szereplői nemcsak az udvar által mozgatott marionett-figurák, 

hanem egyéni célokkal és érdekekkel bíró cselekvők. A játszmában sem volt mindenki 

egyértelműen győztes vagy vesztes, mert a vesztesek is kaptak kárpótlást tisztségek vagy címek 

formájában. Az 1751. évi diéta napirendjét uralta a financiális kérdés, ám nemcsak az adóemelés 

kérdésében mutatkozott meg a jelentős nézetkülönbség az udvar és az egyes rendi szereplők 

között, hanem igaz ez a kereskedelemügyi sérelmekre is. Ezen sérelmek orvoslása ürügyén a 

rendek kísérletet tettek arra, hogy egyfelől beleszólást kapjanak a hazai kereskedelemügy (főként 

vámrendszer) szabályozásába, amivel egy uralkodói felségjogot követeltek maguknak. Másfelől 

a királyi adóemeléssel szemben jóvátételként a kereskedelemügyi sérelmek orvoslását 

követelhették. A diétával párhuzamosan Bécsben a magyar kormányszervek tárgyalásokat 

folytattak az Udvari Kamara és a Kereskedelmi Főigazgatóság illetékeseivel a Monarchia és 

benne a magyar vámrendszer reformjáról. A konferencia részben teljesítette a rendi 

követeléseket: a rendi vámmentesség elismertetésével és a magyar agrártermékek kiviteli 

vámjainak csökkentésével, ami az 1754–1755. évi vámrendeletekbe is ilyenképpen épült be. 

Mindennek a fontosságát az is aláhúzta, hogy a magyar nemesség az 1740-as évektől, az osztrák 
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örökösödési háború alatti konjunktúra idején egyre élénkebben kapcsolódott be 

agrárkereskedelembe és ebben a tevékenységben egyre inkább érdekeltté vált. 

Az adóvitákról Alfred von Arneth és Szijártó M. István által felhalmozott esemény- és 

társadalomtörténeti ismeretanyag újabb források (naplók, pasquillusok) bevonásával szélesíthető 

volt. A viták részletes elemzése révén egyfelől jelentősen bővíthető volt a hozzászólók, illetve az 

azon kívül véleményt nyilvánítók köre (a megyei követek több, mint harmadára, kevesebb, mint 

a felére). Meghatározhatóvá váltak bizonyos szakaszok és fordulópontok a hosszúra nyúlt 

ülésnapok között, amelyek az ellenzék egységének lassú felbomlását jelzik. Az adóvitákat 

középpontba helyezve képet kaphattunk a kormányzat politikai stratégiájáról. Ennek során az 

udvarnak az adóemelést több lépcsőben, részben a felsőtáblai küldöttségek 

nyomásgyakorlásával, részben a különböző (főrendeknél tartott) magánösszjövetelek révén 

kicsikart kompromisszummal, részben az ellenzék szándékolt (partikuláris sérelmek mentén 

való) megosztásával sikerült elérnie. 

A diskurzusban használt és az ezt meghatározó kulcsfogalmakat és érvrendszereket is 

áttekintettem: ennek során a közjóra vagy az uralkodó szükségleteire való hivatkozás egyre 

inkább a kormányzathoz köthető politikusok retorikai fegyvere volt, addig az ellenzék tagjai 

megmaradnak a hagyományos republikanizmus szótáránál, amit alkalmilag vegyítettek a sérelmi 

beszédmóddal. A rendek politika- és társadalomfelfogása 1751-ben még – kosellecki értelemben 

véve – múltorientált volt: minden újítást károsnak véltek,1578 de a régi sérelmek orvoslásának 

ürügyén számos reformra váró kérdést felvetnek majd (pl. urbáriumok szabályozása, 

folyószabályozások és csatornaépítések ügye, illetve a kereskedelem- és vámszabályzat, az 

oktatási intézményrendszer bővítése).1579 

Az új indigenátusok és szabad királyi városok becikkelyezése felkeltette a rendek félelmét 

attól, hogy a kormányzat akaratát az előbb említett két csoport lélekszámának növelésével 

kívánja az országgyűlésen érvényesíteni, ám a század közepén a szavazatokat már nem 

számolták, hanem súlyozták döntően a pars saniorrá váló vármegyei követek szavazatait véve 

figyelembe. (A naplók tanulsága szerint az egyenkénti szavazatszámlálásra a személynök még 

kísérletet tett az 1751. évi diéta során, de az ellenzéki vezérek tiltakozására végül gyakorlatban 

erre már nem került sor.) A részletesebb vizsgálat az eddigi nézőponton túl új felismerésekre 

vezetett. A kormányzat politikai szándékai mellett hangsúlyosabbnak tűnnek az érdekelt rendi 
                                                           
1578SZIJÁRTÓ 2014b. 9–10. 
1579 Az iskolahálózat és műveltség fejlesztésésre irányuló, a köznemesség részéről jelentkező általános társadalmi 
igényt tükrözik bizonyos követutasítási pontok (pl. Baranya, Sopron megye, Szeged város esetén). Ezentúl a 
dunáninneni kerület sérelmi listájában is számos előremutató követelést is megtalálhatunk (pl. a bécsi Löwenburg-
konviktus magyar alapítványi helyeinek biztosítása, a nagyszombati egyetem melletti nemesi konviktus felállítása 
stb.) Ezekre összefoglaló jelleggel: NAGY 2016c. 328–330.  
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csoportok érdekei egy-egy vita kapcsán. Az egyéni érdekekre koncentráló kutatás során arra a 

megállapításra jutottam, hogy Győr szabad királyi városi címének becikkelyezése – az ebben 

földesúri érdekeinek veszélyeztetését látó – győri püspök és káptalan, illetve a városlakó 

nemesség ellenkezése mellett ment végbe. A királyi kincstár mellett az új városok 

eliberációjában anyagilag azok is érdekeltek voltak, akik a kiváltságok megszerzése érdekében 

hiteleztek a városoknak. Precedensértékű és országos fontosságú volt azért is (főleg a győri és a 

komáromi), mert a városi nemesség megadóztatása körüli helyi sérelemnek országos visszhangja 

lett: ismét nyilvánvalóvá váltak a ne onus fundo inhaerat elven mutatkozó repedések.1580 A 

honfiúsítási gyakorlat és az erről folytatott vita láthatóvá teszi azt a kettősséget, amellyel a 

rendek a kérdéshez viszonyultak: egyfelől a bécsi udvar „trójai falovait” látták bennük (és a 

távollétükben az alsótáblára küldött követeikben), másfelől viszont szükségük volt bécsi udvari 

kapcsolatrendszerükre. Az indigena főnemesekről pedig feltételezhető, hogy rokonsági 

kapcsolataik révén (már oklevelük diétai elfogadtatása előtt) kötődtek a hazai rendi 

társadalomhoz, inkább az ország érdekében kifejtett katonai és hivatali munkájuk, illetve 

érdemeik, továbbá birtokaik révén tartottak igényt a magyar indigenátusra. 

A disszertáció második nagyobb tematikus egysége az egyes diétai résztvevőkkel 

foglalkozik. A vitákkal kapcsolatos fejezetekből kiderült, hogy ezen a diétán a hangadókká (az 

1728–1729. és 1741. évi diétával ellentétben) most már egyértelműen pars saniorként megjelenő 

vármegyei követek váltak. A vármegyei követek csoportjának prozopográfiai elemzése arra hívja 

fel a figyelmet, hogy nemcsak egy nemzedékváltás zajlott le időközben, hanem egy 

hatalmistruktúra-eltolódás következett be a régi főnemesi elit kihalásával a rendi politikában az 

alsótábla javára 1751-re. Mindez a korábbiaknál zajosabb vitákat indukált a diétán. Noha a 

vármegyei követeknek egyharmada vett részt korábban országgyűlésen vagy concursuson, de 

nem ez, hanem az 1741-es diéta hangadóinak jelenléte volt döntő fontosságú a diéta 

történetében. Tehát az alsótáblai fő véleményformálók tekintetében személyi folytonosság 

tapasztalható az 1741-es ellenzék vezérkarával. Közöttük meglepő módon még – a protestáns 

követek csekély száma és aránya mellett – enyhe többségben látjuk a protestánsokat. Hasonlóan 

érdekes, hogy – a korban a megyei vezető eliten belül egyre gyakoribbnak számító uralkodói 

kitüntetést – a királyi tanácsosságot a ellenzéki vezérek többsége elnyerte. A vármegyei követek 

alig egyharmadának sikerült kerületi vagy országos hivatalhoz jutnia, ám ehhez egyre inkább 

szükséges volt elköteleződniük a kormányzat oldalán. Ez a szűk réteg nagyrészt az ország 

északnyugati és nyugati részéből rekrutálódott, de a Királyi Táblán – annak földrajzi közelsége 

                                                           
1580Ugyanígy hasonló elvi fontosságú kérdés volt a nemesi földek megadóztatásának, illetve az armalisták 
taxafizetésének kérdése.  
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miatt – az ország középső régiójából származó megyei követek közül viszonylag sokan kerültek 

magasabb tisztségre.  

A vitákon hozzászóló vagy a pasquillusok által valamilyen politikai állásfoglalást tevő 

megyei követekről elkészített „politikai térkép” megerősíti a szakirodalom azon feltételezését, 

hogy a hangadók és ellenzéki vezérvármegyék többsége észak-magyarországi volt. A 

hozzászólásaik száma alapján vezérmegyéknek tartott két megye (Veszprém, Zemplén) mellett 

megfoghatóvá váltak nemcsak a másod-, (Borsod, Győr, Zólyom), de a harmadvonalbeli 

ellenzéki megyék (Bars, Nyitra, Szatmár, Ugocsa, Torna, Árva) is. Kirajzolódott egy kép az 

ország középponti területein fekvő kormányzatot támogató megyék tömbjéről (többnyire a Dél- 

és Kelet-Dunántúl, illetve az Alföld megyei). A mikroszintű vizsgálattal megfoghatóvá váltak a 

pártváltások, vagyis körvonalazódott az ingadozó vagy billegő megyék mozaikja (Vas, Pozsony, 

Nógrád, Arad). A leginkább képlékeny és a legkevésbé megfogható a kelet-magyarországi vagy 

tiszai megyék halmaza, akiket „hallgatag ellenzékinek” neveztem. Tőlük nem ismert nyilvános 

diétai felszólalás vagy állásfoglalás, de a naplók alapján inkább a tradicionális ellenzéki alapállás 

örököseiként tarthatóak számon. Felszólalásaik érvelésmódja alapján nem sorolhatók be egyik 

„szekértáborba” sem a „lokális érdekvédők” és megyéik. Ezek a követek egy-egy helyi sérelem 

ügyében interpelláltak a diétán, vagy felváltva egyszer ellenzéki, máskor kormányt támogató 

szónoklattal jelentkeztek. A Mária Terézia-kori úrbéres birtokösszeírás és a fenti térkép 

ismeretében felállítható egy olyan összefüggés is, hogy azon megyék voltak a politikailag a 

legaktívabbak 1751. évi diétán, ahol a vármegyéket a legtöbb helyen irányító bene possessionati 

részesedése az úrbéres birtokállományból (a világi nagybirtokkal, az egyházi-, illetve a kincstári 

uradalmakkal szemben) a legkiemelkedőbb volt. A négy időmetszetben (1728., 1764–1765., 

1751., 1834.) az ország ellenzéki és kormánypárti megyéit összegző kutatási eredmények 

összevetése pedig a kései rendiség politikai mentalitásának hosszú időtartamban való 

vizsgálatátának indokoltságára hívja fel a figyelmet. 

A diéta többi komponensének (felsőtábla, távollévők, káptalani követek) rendi politikai 

közvéleményben elfoglalt helyét és viszonyát a vármegyei követek csoportjához leginkább a 

pasquillusirodalmon, a kor „görbetükrén” keresztül tanulmányozhatjuk. A gúnyversekben 

felhalmozott vélt vagy megalapozott vádak alapján konstruálódott meg pars saniorrá váló 

vármegyei követek ellenségképe, így a versek számukra identitásképző fontosságúakká 

váltak.1581 Segítettek az erkölcsi-elvi alapú politikai korlátok kijelölésében és ezáltal a 

kormányzat–ellenzék közti frontvonalak század közepi megmerevedésében is szerepet játszottak. 

                                                           
1581Ezt mutatja, hogy bizonyos versszövegeket diétáról diétára aktualizáltak, csak a politikai szereplők nevét 
cserélve ki ezekben. Használható analógiát jelent erre a közköltészet is. 
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Az 1728–1729. évi diéta során még gyakran ünnepelt főrendek megítélése a diétai 

gúnyversirodalomban is a politikai mellett egyre inkább műveltségi–erkölcsi alapú korholó 

hangú kritikává vált. (Noha láttunk példát a főnemesek hagyományos közvetítő funkciójának 

továbbélésére, amikor néhányan kiállnak az alsótábla mellett egy mérsékeltebb összegű 

adóemelést javasolva.) A pasquillusokban felhalmozott vádakat később a publicisztika és a 

szakirodalom egy része is a Bécsben élő magyar főnemesség a magyar társadalomtól való 

„elidegenedéseként” értelmezte. A távollévők és a káptalanok követeiről szóló pasquillusok a 

bennük megjelenő érv-, toposzrendszer segítségével a diszkurzív térből való kiszorítást 

alkalmazták. Főbb nyelvi eszközkészletük a következőeket tartalmazta: az udvar- és 

idegenellenesség, a „szegény teherviselő nép” védelmének retorikáját, a világiak hivatal- és az 

egyháziaknál püspöksüvegszerzésre való törekvésének, illetve a paráznaság vétkének 

felemlegetését. Mindez annak bizonyítására szolgált, hogy az illetők a közösség, vagyis a natio 

hungaricanak nem hasznára, hanem kárára vannak.1582 

A naplókon és a pasqullusirodalmon túllépve feltűnő, hogy e két forráscsoport milyen 

kevéssé informatív a felsőtáblára, a főrendekre nézve. A pasquillusok állításai az udvari 

társadalom részeinek tekinthető főnemesség és főpapság körében dúló presztízs- és 

pozícióharcról a bécsi (udvari) források tükrében helytállónak tűntek. Feltehető, hogy a 

felsőtáblát – Koch kabineti titkár szavaival – „az irigység és a frakciók” osztották meg 1751-ben. 

Ez az idézet utal egyrészt az egyes főúri családok (Batthyány, Esterházy, Erdődy, Barkóczy–

Károlyi) között a tisztségekért, rangokért és címekért folyó küzdelmére. Másfelől referál arra az 

uralkodói szándékra, hogy a kamarási és titkos tanácsosi címek országgyűlési alatti 

adományozásának a mágnásfamíliák politikai lojalitása megnyerhető, illetve fáradozásaik ezáltal 

meghálálhatóak. Kevés személyes megnyilvánulást regisztrálhatunk a meghatározó főrendektől, 

politikusoktól a diéta idején, ám néhány (a diétától időben nem túl távoli) ego-dokumentum 

révén azért mégis képet kaphatunk elképzeléseikről. Ugyan a kormányzati adóemelést minden 

esetben helyeselték, ám a nemesi előjogokat érintő reformokat ekkor még mind elutasították.  

A legkevésbé befolyásos diétai szereplők, a szabad királyi városok esetén a vármegyékkel 

való diétai konfrontációt (amely főleg a városlakó nemesség problémája és a városok által 

teljesítendő fuvarok ügyében bontakozott ki) tompította, hogy a városi követi megbízatásokat 

(ahogyan egyes városi hivatalokat) is igen gyakran iskolázott városlakó nemesek vagy nemesített 

polgárok töltötték be. A korábbi szakirodalmi véleményekkel ellentétben (1751-ben) a városi 

követek azonosultak megbízóik érdekeivel, de rokoni és társadalmi kapcsolataiknak 

                                                           
1582A politikai ellenfél ellenségként való leírására a politológiában: SZABÓ 2016. 308–309. 
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köszönhetően közvetítő szerepet töltöttek be a megyei nemesség és a városi tanácsok közt, sőt a 

városi követek közt a hangadók is ebből a csoportból kerültek ki (miként Kőszeg és Szeged egy-

egy követe). Lőcse város követeinek levelei bepillantást engedtek egy felső-magyarországi város 

politikai motivációiba. A különleges forráscsoport révén fény derült arra, hogy a pozsonyi 

tartózkodásuk alkalmat szolgáltattak a városi követeknek arra, hogy a diétán kívüli, az egyes 

kormányhatóságoknál és tisztviselőknél végzett lobbitevékenységükkel a küldő polgári közösség 

ügyeit előmozdíthassák. A kormányzat képviselői számára tág tér nyílt a városi követek politikai 

orientálására (pl. az ítélőmesterek beavatkozása a városi sérelmek szerkesztésébe). A 

városvezető elit személyes lojalitásának biztosítására – a diétával összefüggésbe hozhatóan – a 

18. századra bevett eszközzé vált a követek megnemesítése.  

A diéta történetének komplex politika-, társadalom-, diskurzustörténeti vizsgálata révén 

(reményeim szerint) révén sokkal inkább előtérbe kerültek a rendi politikai szereplői és 

érthetőbbé váltak az egyes sérelmi listák, illetve elfogadott törvénycikkek mögött rejlő, de 

mindig változó egyéni érdekek és a politikai cselekedeteket determináló retorikai–eszmei háttér 

is. A vizsgálati lépték szűkítése szemléleti váltást hozott. Az uralkodó–rendek közti kétszereplős 

viszony alakulása helyett sokkal inkább kaptak helyet a műben a rendek egyes csoportjai és a 

kormányzat különböző képviselőinek felfogásbeli különbségei. A „kormánypárt” és „ellenzék” 

leegyszerűsítő sémája helyett a fókuszpont az egyes vitákban különböző érdekeket hangoztató 

politikai aktorokra, illetve ezek beszédmódjaira helyeződött át. Az egyes (a korabeli vitákban 

marginálisabb szerepet játszó) rétegek vármegyei követekhez való viszonyának feltárásában 

gyümölcsözőnek ígérkezett a pasquillusirodalom forrásanyagának kiaknázása is, amin keresztül 

a rendi politika önképe vált megismerhetővé. Félrevezető, ha az uralkodói modernizáció–rendi 

konzervativizmus ellentétében próbáljuk ábrázolni a század közepének diétai harcait. Inkább az 

újra és újra előbukkanó problémákra adandó válaszkísérletekként lehetne ábrázolni ezeket, 

amelynek során mind a rendiség (illetve annak képviselői), mind a kormányzat saját érdekei 

szerint igyekezett a társadalmi-gazdasági problémák megoldására. 1751-ben a rendiség (a 

„javítva változtatni” elvét követve) veti fel a kereskedelemügyi rendszer javításának 

szükségességét, a tiszai megyék a Tisza szabályozásának gondolatát, az urbáriumok országos 

szintű rendezésének eszméjét és az oktatási rendszer egyes elemeinek a fejlesztését. 

Rendszerszintű megoldásokká ezek sem álltak össze, de elemeiben a század elejének rendi 

reformtörekvésekhez nyúltak vissza.1583 

                                                           
1583Érdemi válasz ezekre a társadalmi problémákra Magyarország esetén csak az 1760-as évektől érkezett a 
kormányzat részéről.  
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Már a kortársak is különösen lesújtónak találták ennek az országgyűlésnek a kimenetelét. 

Erre utalnak az 1751. évi országgyűlés naplói, amelyek közül többnek a diétáról szóló leírása is 

egy tömör, de annál jellemzőbb mondattal zárul: „így ez az országgyűlés, mely rendetlenül 

kezdődött, teljes zűrzavarban ért véget”.1584 A bene possessionati (főként a vármegyei követek 

képviseletében) lezajló – Hornig Károly szavaival – „csendes forradalma” nemcsak a diétai 

üléstermek egyre gyakrabban rendbontásba torkolló hangulatára utalt. A diéta megváltoztatta a 

Habsburgok és a magyar rendek közti, 1741 óta jó viszonyt, és egyúttal jelezte az erővonalak 

végleges eltolódását a rendiségen belül, amelynek során a rendiség vezető erejévé a vármegyei 

követek váltak. A főrendek szerepe immár a kormányzati előterjesztések támogatására 

szorítkozott, és a csoport tagjainak egyre kevesebbszer nyílt módja az alsótábla, illetve az 

uralkodó közti közvetítésre. A rendi politika napirendjének középpontjába a vallási kérdések 

helyére a financiális problémák (adókérdés és kereskedelmi sérelmek) kerültek, de ezeket az 

udvar és a rendek elvi-alkotmányos jelentőségűként értelmezték.1585 Az 1751. évi diéta kapcsán 

egy átmenetet látunk tehát, amikor az egyéni érdekeknek még meghatározó jelentősége van a 

politikában, de már az elvhűség értékrendje is egyre inkább érvényesült.1586 Ez a (szakirodalom 

által rendi alkotmányosságnak nevezett) politikai-társadalmi képlet maradt aztán jellemző a 

reformkorig a diéták működésében.1587 

A további kutatások szempontjából két irányba látok továbblépési lehetőséget. Egyfelől a 

diéta nemzetközi visszhangja szempontjából fontos lenne megismerni a bécsi udvarba akkreditált 

külföldi követeknek az országgyűlésről készült jelentéseit és tevékenységét. Másfelől érdemes 

lenne a prozopográfiai elemzésen túl néhány országgyűlési követ pályaívét, illetve egy-egy 

vármegye követküldésének jellemzőit is megvizsgálni, amely alátámasztaná és színesítené az 

előző fejezetekben felvázolt képet.1588 A portrékkal a jelen dolgozatban keretei által megengedett 

1751-re kimerevített „pillanatképen” túllépve az egyes követek regionális-társadalmi 

                                                           
1584Például: OK 700.467. Acta seu diarium. 454. és OK 700.470. Diarium diaetae regni Hungariae 1751. 146., 
továbbá SZIJÁRTÓ 2006. 245.  
1585Eredményeim a már meglévő kutatás megállapításaival is összecsengenek. A rendi alkotmányosság 
tendenciájának jegyében tehát a század második felében az egyes politikai kérdéseket (a korábbi érdek-elvű 
megközelítés helyett) egyre inkább elvi-alkotmányos jelentőségűként kezdték felfogni, amely növelte a diétai 
tárgyalások konfliktusos jellegét. Erre: SZIJÁRTÓ 2016. 494–495.  
1586Ennek egyik jele, hogy a viták az adóemelés mértékén túl (rejtett módon) a rendi kiváltságokról és ezek 
értelmezéséről, újraértelmezéséről szóltak. (Mindez fokozottan érvényes a szabad királyi városok vagy az 
indigenátusok körüli vitákra). Egy másik fontos indikátora a pasquillusirodalom kritikai hangjának és keletkezett 
versek számának látványos emelkedése (főleg igaz ez az 1751. és 1764–1765. évi diétára).  
1587SZIJÁRTÓ 2016. 492–494.  
1588Szijártó István nemrég megjelent könyvében részletesen foglalkozott még az 1751. évi hangadó vármegyei 
követek közül Csuzy Gáspár, Okolicsányi János, Szathmáry Király György és Török József pályájával. Erre: 
SZIJÁRTÓ 2016a 184–187., 188–194. 
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kapcsolatrendszere lenne feltárható a rendelkezésre álló család- és birtoktörténeti szakirodalomra 

támaszkodva.1589  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1589Néhány esettanulmány jellegű elemzésem már napvilágot látott, amelyeket részben a disszertációban is idéztem: 
NAGY 2016., NAGY 2016c.; NAGY 2017a 
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