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Kutatási előzmények, a disszertáció felépítése 

A 18. századi magyar diéták szakirodalma egészen a legutóbbi időkig főként az uralkodó és a 

rendek közötti viszonyrendszer eseménytörténeti jellegű bemutatására szorítkozott. Újabban 

viszont megélénkült a politika társadalomtörténete és kultúrtörténete iránti érdeklődés, ami a 

magyar országgyűlések kutatásában is megújulást hozott. Eredmények születtek egy-egy 

országgyűlési csoport prozopográfiai elemzése vagy a diéták történetének diskurzus-történeti 

elemzése területén. Dolgozatom „főszereplői”, az ezen a diétán legaktívabb csoport tagjai, a 

vármegyei követek. 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 1751-ben jóval érzékenyebben reagáltak a kormányzat, illetve diétai 

támogatóik lépéseire a korábbi diétákon ülő társaikhoz képest. Disszertációm első felében a 

hagyományos értelemben vett esemény- és politikatörténet dominál, míg második felében a 

társadalomtörténeté (részben a kultúrtörténeté) lesz a döntő szó.  

Egyfelől a hagyományos politika- és eseménytörténeti megközelítést alkalmazva az egyes 

diétai vitákat állítom elemzésem középpontjába. Nemcsak 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. Nagy 

hangsúlyt fektettem arra, hogy a diétai politizálás lehetséges, vélt vagy valós egyéni–, és 

csoportérdekeit azonosítsam és felderítsem. Az eseménytörténeti elemzést egészíti ki a 

gyakorlati „politika nyelv”–ének eszmetörténeti-, és diskurzustörténeti vizsgálata is, amely 

nagyrészt a korabeli naplók, országgyűlési gúnyversek, illetve uralkodói és rendi feliratok–

leiratok szövegeinek számbavételére épül.  

Másfelől a viták elemzésére alapján kísérletet teszek a korabeli Magyarország vármegyéit 

ábrázoló „politikai térkép” összeállítására. A megyei követek csoportjának prozopográfiai 

vizsgálatának elvégzésével láthatóvá válnak az ezen a rétegen belüli törésvonalak, és 

sejthetővé válnak egyes követek karrierépítési stratégiái. Ezen túlmenően különös figyelmet 

fordítok a vármegyei követek és az egyes országgyűlési csoportok viszonyára. Így a 

felsőtáblával, a klérussal, a távollévők követeivel, a városi követekkel való viszony külön 
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fejezetekben kapott helyet. A felsőtáblai szereplők esetén igyekeztem annak megválaszolására 

is, hogy a pasquillus-irodalom és a diétával összefüggésbe hozható tisztség-, cím-, illetve 

birtokadományozások alapján mely egyházi méltóságok és főnemesek, illetve főnemesi 

családok tűntek ki a felsőtáblán politikai szerepükkel, kik voltak a jelenlévők során az 

aktívabbak, milyen volt a felsőtábla viszonya az alsótáblával.  

 

2. A disszertáció felhasznált forrásai   

 

A dolgozat nagyszámú kiadatlan kézirattári és levéltári forrásra épít. 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.  Szemezgettem még az 

Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának naplóiból, amelyet az országgyűlés-történeti 

kutatás eddig ugyancsak elhanyagolt. 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 (főként az alsótáblai) diétai 

tárgyalásokról mégis az országgyűlési naplók nyújtják. A felsőtáblai tárgyalásokról sajnos, 

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

források. Kivételes kútfőnek számít Padányi Biró Márton veszprémi püspök naplója, akinek a 

feljegyzései között az itteni történésekre is találunk utalásokat, de naplója nem kifejezetten 

diétai napló. 

A mai Magyarország területén lévő egykori megyei levéltárainak anyagai közül 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). A szabad királyi 
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városok országgyűlési szerepére – az előzőekhez képest – csak szúrópróba-szerűen, néhány 

város forrásanyagára koncentrálva fordítottam gondot. 

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. A családi levéltári 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. Az egyes életpályák szempontjából 

fontos rang- és cím-, vagy birtokadományokat a köznemesi rendűek esetén a Királyi Könyvek 

(illetve ennek digitalizált változata) alapján tekintettem át. 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. Az országgyűlési gúnyversek (pasquillusok) az 

egyes szereplők politikai-közéleti pályafutása, illetve a korabeli politikai kultúra 

tanulmányozása miatt voltak fontos forrásaim. Ezek nagyobb részt az OSZK Kézirattárában, 

kisebb részben az egyes családi levéltárakban, illetve elszórtan országgyűlési naplókba 

bemásolva lelhetőek fel. 

 

3. A disszertáció eredményei 

A rendek és az uralkodó közötti viszonyrendszer tekintetében is mérföldkő a vizsgált diéta. 

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 
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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 1764–65. évi diétára élezték 

ki igazán az ellentéteket és a rendi részvétel nélküli kormányzásra is csak az újabb konfliktus 

után, 1765-t követően került sor. 

Több helyen felmerült a szakirodalomban és a korabeli közbeszédben, hogy Mária 

Terézia a rendi jogokat szűkítő reformokra készült volna a magyar országgyűlés alkalmával, 

az örökös tartományokban néhány évvel korábban bevezetett Haugwitz-reformok mintájára. 

Az átnézett források tükrében viszont csak annyit állapíthatok meg, hogy kancelláriai 

tervezetek készültek a birtokos nemesség részleges adómentességének korlátozásáról. Így 

például a nemesi tulajdonú puszták, illetve, szőlőhegyek a zálog- és inscriptiós jogon bírt 

területek adó alá vonásáról és az adóterhek arányosabb elosztásáról készültek előterjesztések. 

Ennek ellenére Mária Terézia ekkor még nem kívánt mélyreható reformokat bevezetni a 

Magyar Királyságban, miként ez az 1750-51 táján keletkezett „politikai végrendeletéből” is 

kiderült. 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. 

Befolyásolhatták a magyar rendek magtartását az Erdélyben 1750-1751 táján zajló, a rendi 

adómentességet is több ponton veszélyeztető adóösszeírásról szálingózó hírek is. A diéta 

előkészületeinek áttekintése is új megállapításokhoz segített hozzá, mi szerint a kormányzat 

igyekezett ellenőrzés alatt tartani a vármegyéket a közelgő diétára való tekintettel. Ez egyfelől 

az 1750-1751-es megyei tisztújítások (a korábbiakhoz képest) szigorúbb felügyeletét 

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 főbb tendenciáját tekintve a bene 

possessionati helyi önkormányzati hatalmának és öntudatának erősödéséről vallanak.  

Az egyes viták történetét tekintve is újabb összefüggéseket sikerült feltárnom. Az 1751. 

évi nádorválasztás szereplői nemcsak az udvar által mozgatott marionett-figurák, hanem 

egyéni célokkal és érdekekkel bíró cselekvők. A játszmában sem volt mindenki egyértelműen 
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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 Királyság vámrendszerének reformjáról. A konferencia részben 

teljesítette a rendi követeléseket: a rendi vámmentesség elismertetésével és a magyar 

agrártermékek kiviteli vámjainak csökkentésével, ami az 1754-55. évi vámrendeletekbe is 

ilyenképpen épült be. Mindennek a fontosságát az is aláhúzta, hogy a magyar nemesség az 

1740-as évektől, az osztrák örökösödési háború alatti konjunktúra idején egyre élénkebben 

kapcsolódott be agrárkereskedelembe és ebben a tevékenységben egyre inkább érdekeltté vált. 

Az adóviták vizsgálata során meghatározhatóvá váltak bizonyos szakaszok és fordulópontok a 

hosszúra nyúlt ülésnapok között, amelyek az ellenzék egységének lassú felbomlását jelzik. A 

részletes vizsgálat során képet kaphattunk a kormányzat politikai stratégiájáról. Ennek során 

az udvarnak az adóemelést több lépcsőben, részben a felsőtáblai küldöttségek 

nyomásgyakorlásával, részben a különböző (főrendeknél tartott) magán-összejövetelek révén 

kicsikart kompromisszummal, részben az ellenzék szándékolt (partikuláris sérelmek mentén 

való) megosztásával sikerült elérnie. 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 kiváltság ügye miatt), mert a városi nemesség megadóztatása 

körüli helyi sérelemnek országos visszhangja lett, így ismét nyilvánvalóvá váltak a ne onus 

fundo inhaerat-elven mutatkozó repedések. 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 
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katonai és hivatali munkájuk, illetve érdemeik, továbbá birtokaik révén tartottak igényt a 

magyar indigenátusra.  

A diétai diskurzusban használt és az ezt meghatározó kulcsfogalmakat, illetve 

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 

múltorientált volt: minden újítást károsnak véltek, 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). 

A vármegyei követek csoportjának prozopográfiai elemzése arra hívja fel a figyelmet, 

hogy nemcsak egy nemzedékváltás zajlott le időközben, hanem egy hatalmi struktúra-

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. 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 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 hangadó és ellenzéki 

vezérvármegyék többsége észak–magyarországi volt. Kirajzolódott egy kép az ország 

középponti területein fekvő kormányzatot támogató megyék tömbjéről (túlnyomórészt a Dél- 

és Kelet-Dunántúl, illetve az Alföld megyéi). A mikroszintű vizsgálattal megfoghatóvá váltak 

a pártváltások, vagyis körvonalazódott az ingadozó vagy billegő megyék mozaikja (Moson, 

Vas, Pozsony, Nógrád, Arad). A leginkább képlékeny és a legkevésbé megfogható a kelet-

magyarországi vagy tiszai megyék halmaza, akiket „hallgatag ellenzéki”-nek neveztem. Tőlük 

nem ismert nyilvános diétai felszólalás vagy állásfoglalás, de a naplók alapján mégis a 

tradicionális ellenzéki mentalitás örököseiként tarthatóak számon. Ezek a követek egy-egy 

helyi sérelem ügyében interpelláltak a diétán, vagy felváltva egyszer ellenzéki-, máskor 
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kormányt támogató szónoklattal jelentkeztek. A négy időmetszetben (1728., 1764-65., 1751., 

1834.) az ország ellenzéki és kormánypárti megyéire vonatkozó kutatási eredmények 

összevetése pedig a kései rendiség politikai mentalitásának hosszú időtartamban való 

vizsgálatának 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 

pasquillus-irodalmon, 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. Segítettek az erkölcsi–elvi alapú politikai korlátok kijelölésében és ezáltal a 

kormányzat–ellenzék közti frontvonalak század közepi megmerevedésében is szerepet 

játszottak. Az 1728–29. évi diéta során még gyakran ünnepelt főrendek megítélése a diétai 

gúnyversirodalomban is a politikai mellett egyre inkább műveltségi–erkölcsi alapú korholó 

hangú kritikává vált. A pasquillusokban felhalmozott vádakat később a publicisztika és a 

szakirodalom egy része is a Bécsben élő magyar főnemesség a magyar társadalomtól való 

„elidegenedése”-ként 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. Az távollévő mágnások 

(evangélikus felekezethez tartozó) követeinek és a katolikus klérus tagjainak egymás mellett 

való szerepeltetése a pasquillus-irodalomban csak aláhúzza azt a szakirodalmi megállapítást, 

hogy a politikai táborok immár nem felekezeti kérdése, hanem a régi konfesszionális 

kötődéseket átívelve, az adóemelés és a rendi kiváltságok problémái mentén szerveződtek. Az 

1764–65. évi diéta során (főként a klérus szereplése során) időlegesen megváltozott 

„csatarend” ezt a politikai képletet csak árnyalja, de lényegesen nem módosítja.  

A felsőtábláról szóló szórványos források (pasquillusok, missilisek, udvari ceremoniális 

források) az udvari társadalom részeinek tekinthető főnemesség és főpapság körében dúló 

presztízs-, és pozícióharcról tudósítanak. Feltehető, hogy a felsőtáblát – Koch kabineti titkár 

szavaival– „az irigység és a frakciók” osztották meg 1751-ben. Ez az idézet utal egyfelől az 

egyes főúri családok (Batthyány, Esterházy, Erdődy, Barkóczy-Károlyi) között a 
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tisztségekért–, rangokért- és címekért folyó küzdelemre. Másfelől reflektál arra az uralkodói 

szándékra, hogy a kamarási-, és titkos tanácsosi címek országgyűlési alatti adományozásának 

a mágnásfamíliák politikai lojalitása megnyerhető, illetve fáradozásaik ezáltal 

meghálálhatóak. Hasonlóképpen, amiként ez az előző, 1741. évi diéta esetében is 

megfigyelhető. 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 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). Ennek ellenére az átlagot nem ők, hanem a 

városi követek – a diétai forrásaink számára– hallgatag többsége alkotta, akik inkább az 

érdekérvényesítés (diétán kívüli) formáit részesítették előnyben. Lőcse város követeinek 

levelezése bepillantást engedett egy felső–magyarországi város politikai motivációiba. Ez 

alapján fény derült arra, hogy a követek pozsonyi tartózkodásuk alatt sokkal inkább a diétai 

üléseken kívül voltak aktívak, illetve a „színfalak mögötti” ügyintézésben járatosabbak. Az 

egyes kormányhatóságoknál és tisztviselőknél végzett lobbi-tevékenységükkel a küldő polgári 

közösségük ügyeit hatásosabban mozdíthatták elő: a diétára benyújtott sérelmeiket 

személyesen előadhatták, ajándékokkal olajozva meg az egyes kormányszervek akadozó 

fogaskerekeit. Ezzel együtt a kormányzat képviselői számára tág tér nyílt a városi követek 

politikai orientálására (pl. az ítélőmesterek beavatkozása révén a városi sérelmek 

szerkesztésébe, a diétával összefüggésbe hozható nemesítések által).  

A diéta történetének komplex politika-, társadalom-, diskurzustörténeti vizsgálata 

módszertani újdonságot is jelentett. E többirányú kutatás 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 
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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 pasquillus-irodalom 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. 

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. 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. Ez a (szakirodalom által rendi 

alkotmányosságnak nevezett) politikai–társadalmi képlet maradt aztán jellemző a reformkorig 

a diéták működésében. 
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