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SZAMOSI LÓRÁNT 
 

A reformok kora, Magyarország a XVIII. században 
 
 
 

1. A megújulás százada 

 

   A XVIII. század a változásokban egyik leggazdagabb évszázadunk, ekkor vette kezdetét a 

modern Magyarország fejlődése. Ez a kor a reformok kora de más, mint a reformkor! A 

reformkor csak betetőzése volt az előző század reformjainak. A XVIII. század elején egy 

viszonylag gyors ütemű fejlődés tudott kibontakozni. A reformok kiinduló pontja egészen 

1790-ig a bécsi udvar volt. Már a század alaphangulatát is egy ilyen „modernizációs csomag” 

határozta meg: Kollonich Lipót modernizációs terve. Az 1712/15-ös országgyűlésen 12 (!) 

bizottságot állított fel az udvar, hogy mérjék fel az ország gazdasági-társadalmi állapotát, és 

dolgozzák ki a szükséges reformokat. Az itt született javaslatok mind a modernizációt 

szolgálták, de az elképzelések keresztülvitele már nem sikerült a kiváltságaikat féltő magyar 

rendek ellenállása miatt. A későbbiekben a nemesi vármegye lett a rendelkezések legfőbb 

kerékkötője. A lényegi változtatásoknak a nemesség mereven ellenállt. 

   Az 1722/23-as országgyűlésen törvénybe iktatták a Habsburgok nőági örökösödését 

Magyarországon, amivel hazánk jogilag ugyanolyan része lett a birodalomnak, mint Ausztria 

vagy Csehország. Az, hogy Magyarország meg tudta őrizni alkotmányos különállását a 

birodalmon belül a magyar rendeknek volt köszönhető, akik foggal-körömmel ragaszkodtak a 

régi rendi alkotmányhoz. Bécs így hosszú időre lemondott az abszolutista kormányzásról. 

Kompromisszum jött létre a rendek és az uralkodó között, és ezzel magyarázható, hogy a 

rendek nem fordultak szembe Béccsel a legválságosabb időszakban, 1740-41-ben sem. Miért 

mentik meg a magyarok a birodalmat a pozsonyi országgyűlésen? Azért, mert a magyar 

nemesség tényleg megtalálta a számítását: adómentesség, rendi alkotmány. Nem tartották 

célszerűnek a birodalomtól való elszakadást, illetve így újabb engedményeket csikarhattak ki 

az udvartól. A koronázási hitlevélben ez jól tetten érhető volt. II. József pontosan ezért nem 

koronáztatta meg magát, hogy ne kelljen aláírnia ezt a dokumentumot. Az 1760-as évekig 

maradt fenn ez a kiegyensúlyozottság, utána Mária Terézia „felvilágosult” abszolutizmusa 

kezdett uralkodni. 1765 és 1790 között Bécs nem hívta össze a rendi országgyűlést, 

rendeletekkel kormányozta az országot. A felvilágosult abszolutizmus (Mária Terézia, II. 

József) jelentette a rendek háttérbe szorítását, és az állami hatalom kiterjesztését is. A 

nemesség görcsösen ragaszkodott kiváltságaihoz, ezért a haladás gátjává vált. A rendek 

bezárkóztak előjogaik mögé. A rendiség a XVII. században a magyar állam megmaradását 

jelentette, a XVIII. században viszont a fejlődés gátját! 

   Miután a császári csapatok visszafoglalták a töröktől az ország területét, megváltozott 

Ausztria nemzetközi politikai súlya is. Jelentősen növekedetek a birodalom hatalmi pozíciói 

Európában. Korábban ugyanis a Habsburg-dinasztia spanyol ága sokkal jelentősebb volt 

hatalmi befolyás szempontjából. Bécs viszont mindvégig tartott a magyarok elszakadási 

törekvéseitől, ezért a török kiűzése után nem állította helyre az 1526 előtti Magyarország 

területi egységét. Erdély megmaradt önálló fejedelemségnek, amelyet közvetlenül Bécsből 

kormányoztak. Az ország déli felén lévő területekből kialakították az ún. Határőrvidéket, 

amelyet szintén Bécsből irányítottak. Ide "megbízható” szerb és német határőröket, 

telepeseket telepítettek le. 
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   A XVIII. századi változások alapvetők lesznek: megkezdődött az úrbéri viszonyok 

átalakítása, az oktatási rendszer korszerűsítése, a mezőgazdaság fejlesztése, az egészségügy 

modernizálása. A felvilágosodást és az abszolutizmust viszont el kell választanunk egymástól. 

A hazai felvilágosult gondolkodásra főleg a német felvilágosodás eszméi hatottak, és ez 

nyilvánult meg az udvar intézkedéseiben is. Az úrbéri reformok végig viteléhez, a birodalom 

felülről tervezett modernizációjához viszont már abszolutista eszközöket alkalmazott Bécs 

1765-től kezdve. Az 1717/18-as török háború után Magyarország területén egészen 1809-ig 

nem folyt háború, ami igen fontos tény a megújulás sikeressége szempontjából. Az ország 

látványosan fejlődött, gazdagodott, de még mindig óriási volt a lemaradása Nyugat-Európa 

fejlettebb régióihoz képest. 

   A bécsi udvar nagy gondot fordított a háborúktól megtépázott ország benépesítésére. Nem 

szabad elfelejtenünk, hogy az előző századok háborúi nem csak az anyagi javakban, hanem a 

lakosságszámban is nagy pusztítást végeztek. 1699 után állami irányítással valósult meg az 

ország benépesítése. Bécs nagy összegeket fordított a betelepítésekre, kb. 8 millió (!) forintot, 

ami hatalmas összegnek számított akkoriban. Ennek látványos eredménye lett az ország 

lakosságának növekedése: a század eleji 4-4,5 millióról 1787-re 9,5 millióra! A 

betelepítéseknek, belső mozgásoknak és a bevándorlásoknak köszönhetően azonban alaposan 

megváltozott hazánk etnikai összetétele. A magyarság részaránya 50% alá csökkent, míg a 

XV. században ez még 85%-os volt! A délszláv népesség (főleg szerb), a románság és a 

németség számaránya nőtt meg nagymértékben. Erdélyben már a román etnikum alkotta a 

többséget. A török hódoltság idején leginkább a magyarok lakta területek pusztultak el, ami 

tovább növelte a nemzetiségek súlyát. A század végén kialakulnak majd a különböző 

nemzetiségi mozgalmak, amelyek főleg Bécsnél keresnek védelmet a magyarsággal szemben. 

A bécsi udvar pedig a nemzetiségek támogatását alapvetően a magyar rendek ellen használta 

fel. A nemzetiségi kérdés a XIX. század egyik kulcsfontosságú problémája lesz majd. 

   Igazságtalanok lennénk akkor, ha csak a bécsi udvart tekintenénk fogékonynak a 

modernizációs reformokra. Az 1770-es évektől a reformpolitikának kialakult egy hazai bázisa 

is. Ők egyrészt az udvarhű arisztokraták, akik műveltségük, széles látókörük következtében 

felismerték a reformok fontosságát, és igyekeztek gyakorlati tevékenységükkel azokat 

szolgálni is: ilyenek voltak a Festeticsek, Grassalkovichok, majd később a Széchényiek. A 

másik ilyen csoport a felvilágosult reformértelmiség volt, amely a polgárosodás támogatója. 

Az ő társadalmi bázisuk azonban igen szűk, a mozgalom csak egy kisebb csoportra 

támaszkodhatott, és mozgalmuk Martinovics Ignác vezetésével hamar szétzilálódott.  

 

 

2. Magyarország a Habsburg birodalomban 

 

   1711 után a bécsi udvarban hozzáláttak egy új birodalom kiépítéséhez (főleg Savoyai Jenő 

volt ennek nagy híve), amelyben fontos szerepet szántak a magyaroknak. Bécs érdekeltté 

kívánta tenni ebben Magyarországot. A szatmári békében ezért arra törekedett az udvar, hogy 

kibékítse hazánkat, és ne kihasználja a katonai vereséget. Így született meg Szatmáron az 

udvar és a magyar rendek kompromisszuma. Az elnyomás és a fegyveres konfliktus korábbi 

korszakát a megegyezés kora váltotta fel. A birodalom más részein (pl. Csehországban) Bécs 

a helyi rendeket teljesen háttérbe szorítva, abszolutista eszközökkel kormányzott, 

Magyarországon viszont a rendekkel együtt. Ez volt az ún. rendi dualizmus. 
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   Az 1711-ben elhunyt I. Józsefet öccse, III. Károly követte a magyar trónon, mivel a 

meghalt királynak nem volt fiú örököse. Károly a spanyol trón várományosa volt, de bátyja 

korai halála miatt át kellett vennie a birodalom irányítását. Ez az örökség viszont nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy az európai nagyhatalmak szembe forduljanak Károly esetleges 

spanyol királyságával. Nem akarták, hogy egy kézben egyesüljön ismét a Habsburgok spanyol 

és ausztriai ága, mint V. Károly uralkodása idején. Ez ugyanis az európai hatalmi egyensúly 

felborulásához vezetett volna. A gond akkor jelentkezett, amikor III. Károlynak sem volt fiú 

örököse, így minden figyelmét arra kellett összpontosítania, hogy mind belföldön, mind 

külföldön elfogadtassa a Habsburgok leányági örökösödését. 

   A legnehezebb dolga Károlynak a külfölddel volt. Több évtizedes alkuk, és komoly 

engedmények árán (pl. lemondás a spanyol trónról) sikerült csak Európa hatalmaival 

elfogadtatni a nőági örökséget. Ez volt az ún. osztrák Pragmatica Sanctio. A magyar 

rendekkel külön egyezséget kellett kötnie az udvarnak, hiszen Magyarországon ilyen döntést 

(a nőági örökösödés elismerését) csakis az országgyűlés hozhatott meg. A magyar 

Pragmatica Sanctio az 1722/23-as országgyűlésen született meg. Ez a törvény lényegében, 

kisebb megszakításokkal, egészen 1918-ig szabályozta Magyarország és Ausztria közjogi 

viszonyát. A törvény kimondta: 

 A Habsburgok nőágon is öröklik Magyarország trónját. 

 Magyarország és az osztrák örökös tartományok elválaszthatatlanul (indivisibiliter ac 

inseparabiliter) össze vannak kapcsolva, és külső támadással szemben kölcsönös 

védelemmel tartoznak egymásnak. 

 A királynak esküt kellett tennie, hogy az ország törvényeit megtartja, a rendek kiváltságait 

megőrzi. 

Az örökös tartományok és Magyarország kapcsolatában fellépő közös ügyeket a törvény 

viszont nem tisztázta, igen homályosan fogalmazott. A viszony itt rendezetlen maradt, és a 

magyar rendek nem használták ki a lehetőséget, hogy ezt a fontos kérdést tisztázzák. Ennek 

magyarázata abban rejlett, hogy a rendek igényei (rendi alkotmány és a kiváltságok 

tiszteletben tartása) teljesítve lettek az udvar részéről. A törvény kompromisszum volt: a 

rendek lemondtak az uralkodó számára kellemetlen közjogi kérdések feszegetéséről. A jövő 

nagy kérdése az lett, hogy melyik fél és mikor mondja fel ezt a kompromisszumot. 

 

 

3. Az ország etnikai, társadalmi viszonyai a XVIII. században 

 

A.  A XVIII. század Európában a lassuló népességnövekedés időszaka: a háborúk, járványok, 

a hűvösebb éghajlat visszavetette a növekedési ütemet. Az ország szempontjából még 

tragikusabb a kép: a lakosság száma 1500-ban 4 millió fő, 1680-ban 4,2 millió fő volt. A 

törökellenes harcok, háborúk miatt elvesztettük a népességszaporulatból adódó többletet, 

lényegében a lakosságszám nem változott. Hazánkban a felszabadító háborúk 16 éve (1683-

1699) hozta a legnagyobb pusztulást. A településsűrűség hatalmas mértékben megritkult. 

Tovább növelte a veszteségeket a Rákóczi-szabadságharc 7 éve is. Az 1710-es évek elején 

kitört pestisjárvány több százezer ember halálát okozta, így a lakosságszám 1711-re 3,8 

millióra csökkent.  
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   A XVIII. századi népességgyarapodáshoz nagyban hozzájárult az, hogy az évszázadban már 

nem voltak háborúk hazánk területén. Nagy lendülettel indult meg az ország újbóli 

benépesítése, gazdasági újjáépítése. A lakosságszám növekedése több forrásból is 

táplálkozott: 

 Önkéntes bevándorlás 

Főleg németek, Galíciából zsidók, kárpátukránok, rendkívül megnőtt az Erdélybe 

betelepülő románok száma, és nagy számban költöztek be a Délvidékre a szerbek is. Az 

utóbbiak határőrizeti feladattal lettek megbízva a „megbízhatatlan” magyarok helyett. 

 Szervezett betelepítés 

Bécs, főleg politikai okokból katolikus németeket telepített az ország középső és déli 

részére (svábok). Az udvar által szervezett betelepítések során kerül a szerbek egy része is 

az országba. 

 Belső áttelepülések 

A belső vándorlásban főleg a felvidéki szlovák és magyar lakosság vett részt. Az ország 

középső részének újjáépítését jórészt ők végezték el. Nagy volt az ide vándorlók száma 

Erdélyből is. Ők zömében magyarok voltak, akik helyére románok érkeztek. 

A népességmozgásoknak komoly etnikai következményei lettek. A magyarság a Kárpát-

medencében összébb szorult a medence központi területére. A szerb, román, szlovák, német 

lakosság növekedésével az ország peremrészein önálló nemzetiségi tömbök jöttek létre. A 

németség jórészt szétszóródva élt hazánkban, a szlovákok, szerbek, románok viszont 

viszonylag egy tömbben. A nemzetiségi viszonyok alapvetően változtak meg 1790-re: az 

ország lakosságának mindössze 42 %-a volt magyar! A legnagyobb számú nemzetiségek a 

románok (16%), szlovákok (10%) és a németek (10%) voltak. 

   A természetes szaporulat magas volt szinte mindegyik etnikumnál, ezért a lakosságszám 

dinamikusan nőtt. Európában példátlan módon nem egészen egy évszázad alatt 

megduplázódott hazánk lakóinak a száma. Az 1720-as 4,3 millió főről 1790-re 9,9 millió főre 

nőtt a lélekszám.   

 

B.  A XVIII. századi magyar társadalom felépítését még mindig a feudális jelleg határozta 

meg alapvetően. A társadalom felső rétegét alkotó nemesség rendelkezett a politikai és 

gazdasági hatalommal, előjoga volt a közhivatalok betöltése, és kedvező helyzettel bírt a 

műveltség megszerzésében. A nemességet azonban csak a kiváltságok tették egységessé, a 

társadalomban elfoglalt pozíciójuk már eltérő volt. 

a. Az arisztokrácia 

Ők álltak a társadalmi hierarchia csúcsán. Nagyjából másfélszáz családról volt csak szó, 

akik viszont a legfontosabb hivatali, katonai posztokat betöltötték, és a legnagyobb 

vagyonnal is rendelkeztek: bárók, grófok, ritkábban hercegek. Az Esterházyak, 

Batthyányak, Széchényiek, Grassalkovichok, Festeticsek, Pálffyak alkották ezt a kört. 

Felzárkóztak ehhez a csoporthoz a főpapság képviselői is, akik szintén tekintélyes 

birtokállománnyal rendelkeztek. Sokszor a főpapok a fent említett családok soraiból 

kerültek ki. Az arisztokrácia létszáma a családtagokkal együtt is csak kb. 1000 főt tett ki! 
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b. A köznemesség, birtokosok 

A nemesség az ország lakosságának alig 5 %-át adta. A rétegen belül megtalálhatóak a 

birtokos nemesek és a szinte teljesen vagyontalanok is. Az utóbbiak alkották a többséget a 

nemességen belül. A birtokos nemesség töltötte be a megyei hivatalokat, főbb pozíciókat. 

A kisbirtokos vagy vagyontalan nemesek a megyei közgyűléseken képviseltették 

magukat, ahol megválasztották az országgyűlésbe küldött követeiket is. A nemesség 

életmódjában, és műveltségében óriási különbségek voltak. Az arisztokrácia és néhány 

gazdagabb birtokos nemes kivételével a nemesség jó része egyáltalán nem élt jómódban. 

Az ún. taksás nemesek földjük után még adót is fizettek! Az eltérő vagyoni állapot 

határozta meg a műveltség szintjét is. 

c. Jobbágyok, parasztok 

A személyileg szabad, nem röghöz kötött parasztság viszonylag kisszámú volt. Ide 

elsősorban a már korábban is kiváltságokkal (elsősorban kollektív kiváltságokkal) 

rendelkező székelyeket, hajdúkat, jászokat és kunokat sorolhatjuk. A parasztság döntő 

többségéhez továbbra is a jogtalan jobbágyi rétegek tartoztak. A jobbágyság helyzete 

azonban eltérő volt országrészenként. A volt hódoltsági területeken mozgásában a jobbágy 

sokáig nem volt korlátozva, hiszen itt minden munkás kézre szükség volt. A földesurak itt 

sokáig nem is gondolhattak a más területeken megkövetelt súlyos szolgáltatásokra, a 

kemény robotra. 

A jobbágyok többsége számára a terhek elviselhetetlenek voltak: 

 Kellett fizetni az állami adót. 

 Háború idején sokszor beszedték a rendkívüli hadiadót is. 

 Az egyház szedte a tizedet (a gabona, a bor, a juhok és a méhek után). 

 A földesúrnak le kellett róni a kilencedet (ami minden termék tizedét jelentette). 

 A kilenceden felül a járadékok még különféle ajándékokkal, háztartási szükségletekkel 

egészültek ki. 

 A törvény szerint a majorsági birtokokon évi 52 napi ingyenmunkát kellett teljesíteni, 

de ez a legtöbb esetben elérte akár a 200 napot is! 

 Ezekhez a régóta meglévő szolgáltatásokhoz jöttek még a Magyarországon 

állomásozó császári katonasággal kapcsolatos terhek: 

 Porció: a katonák etetése. 

 Kvártély: a katonák elszállásolása. 

 Forspont: a katonák továbbszállítása, az ún. „hosszúfuvar”. 

d. Városlakók, polgárok 

A polgárság, mint társadalmi réteg hazánkban csak igen szűk csoportot alkotott. Sajátos 

helyzetet foglaltak el a nemesség és a jobbágyság között. Voltak kiváltságaik, mint a 

nemeseknek. Ezek alapján mentesültek a robot, a terményszolgáltatás kötelezettsége alól. 

A városok lakóinak viszont fizetniük kellett az állami adót, vagy a magánföldesúri kézben 

lévő városok lakóinak a pénzjáradékot a földesúrnak. A polgárság mint rend nem jelent 

meg az országgyűléseken, hanem a városok egy részének volt csak képviselete. A 

polgárság gazdasági és politikai súlya elenyésző. 
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4. A gazdasági élet jellemzői 

 

Mezőgazdaság 

Az ország lakosainak a megélhetése továbbra is a mezőgazdaságtól függött. Hazánk 

lakosságának 90-95 %-a foglalkozott mezőgazdasággal. A termelésben a régi módszerek 

továbbélése figyelhető meg, a nyomásos (két- illetve háromnyomásos) gazdálkodás a 

meghatározó. A megújulás példáival csak néhány nagybirtokon találkozhatunk. A nyugaton 

elterjedt vetésforgót Magyarországon nem alkalmazták. Szórványos volt a trágyázás, nem 

figyelhető meg az istállózó állattartás sem, csak igen kevés helyen. Még mindig a külterjes, a 

„rideg” állattartás a jellemző. A mezőgazdaság fejlesztésének legnagyobb gátja, a feudális 

kötöttségek mellett, a nagy tőkehiány volt. 

A kor sajátossága az ún. tanyarendszer kialakulása az Alföldön. Mivel a hódoltság idején a 

települések nagy hányada megsemmisült, és a népesség a városokban keresett menedéket, az 

ismét művelés alá vett termőföld messze került a lakóhelytől. A földművelők így a nagy 

távolságok miatt kiköltöztek a föld közelébe, a tanyákra. 

A mezőgazdaságban a majorsági nagybirtokok játszották a főszerepet, amelyeket a földesúr 

jobbágyi robottal műveltetett meg. A földesúr a saját kezelésében lévő földterületek 

kiterjesztése révén kapcsolódott be az árutermelésbe, amely a jobbágyi munka fokozottabb 

kihasználásával járt. Nyugat-Európában ekkor már a paraszti bérmunka volt a jellemző a 

mezőgazdaságban. Közép-Kelet-Európában ez nem valósult meg, tovább éltek a feudális 

kötöttségek, ez volt az ún. második jobbágyság. 

Ipar, kereskedelem 

Az iparban a XVIII. század elején ugyanúgy éltek tovább a régi formák, mint a 

mezőgazdaságban. Az ipart továbbra is a céhek és a falusi háziipar jellemezték. Az ipar 

fellendülésének legfőbb akadálya a piachiány volt, azaz nem volt fizetőképes kereslet. A 

parasztság, nehéz értékesítési lehetőségei miatt saját maga állította elő a szükséges ipari 

termékeket. Főleg az udvar próbálkozott a manufaktúrák alapításával, de ezek szinte mind 

tönkre mentek, mivel nem bírták a versenyt a céhekkel. 

A kereskedelmen belül a külkereskedelem volt a jelentősebb ágazat a hazai piac fejletlensége 

miatt. A magyar mezőgazdasági termékek legnagyobb felvásárlói az osztrák tartományok 

voltak, de eljutottak a magyar áruk Nyugat-Európába is. Külkereskedelmünkben jelentős 

bevételi többletet értünk el évről-évre. 

 

 

5. A felvilágosult abszolutizmus 

 

   Az 1710-es és 20-as évek a magyar történelem reformidőszakai közé tartoznak. Az 

1712/15-ös országgyűlésen 136 törvénycikket szentesítettek, ami hatalmas szám volt. Külön 

bizottságok alakultak az ország helyzetének felmérésre, és a modernizációs tervek 

előkészítésére. Ezeknek a reformoknak a nagy része az udvarból indult ki. A megújulás hazai 

vezető ereje a főnemesség volt, amely az uralkodóval együtt törekedett a tervek 

megvalósítására. Sajnos több javaslat nem valósulhatott meg a rendek ellenállása miatt. 

   III. Károly (1711-1740) király nem hagyhatta figyelmen kívül a magyar rendek 

követeléseit, de egy központilag irányított és stabil birodalmat akart létrehozni. A korábbi 

évszázadok Habsburg-ellenes rendi megmozdulásai miatt nem állították helyre Magyarország 

területi egységét: Erdély és a Határőrvidék külön lett kormányozva Bécsből. Az 1722/23-as 

országgyűlésen nem csak a nőági örökösödést iktatták törvénybe, hanem felállították a 

Helytartótanácsot, amely egy állandóan működő központi hivatali szervezet volt, és a királyt 

képviselte Magyarországon.  
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   A Helytartótanács elnöke a nádor volt. A király és a magyar rendek elsősorban az adó és a 

vallás kérdésében ütköztek össze. Végül III. Károly egy rendelet kiadásával tisztázta a vallási 

kérdéseket: a protestánsok (evangélikusok, reformátusok) csakis magángyakorlat formájában 

gyakorolhatták szabadon a vallásukat, a rendelet alapvetően a katolikus egyház szerepét 

erősítette. 

   Fontos eseménynek számított az 1716-18-as osztrák-török háború, és az azt lezáró 

pozsareváci béke, mivel ennek eredményeként felszabadult a még török kézen lévő Temesköz 

is. Ezzel vált teljessé az ország egész területének felszabadulása a török uralom alól. III. 

Károly uralkodásának utolsó éveiben egyre inkább mellőzte az országgyűlést (1729 után már 

nem is hívta össze), mivel a modernizációs javaslatok sorra megbuktak a nemesség 

ellenállásán, illetve az udvar nem akart több engedményt tenni a rendeknek. A központosító 

törekvések felerősödtek. 

  1740. októberében úgy halt meg III. Károly, hogy nem volt fiú örököse, aki átvehette volna 

tőle a trónt, így az 1723-ban elfogadott leányági örökösödés valósult meg. A kijelölt utód a 

legidősebb leány, Mária Terézia került a Habsburg és a magyar trónra. A birodalom helyzete 

viszont igen válságosra fordult: kitört az osztrák örökösödési háború (1740-1748), ugyanis 

több európai állam, különösen II. Frigyes Poroszországa nem ismerte el a nőági örökösödést. 

Mária Terézia 1741-ben összehívta a magyar országgyűlést, és a magyar rendek oltalmába 

ajánlotta magát és családját. A országgyűlés megmentette a birodalmat: 80 ezer katonát 

állított ki a poroszok ellen. 

   Mária Terézia (1740-1780) koronázásakor ugyan aláírta a koronázási hitlevelet, amely 

tartalmazta a rendi jogokat, de semmi mást nem tett. A királynő nagyobb engedmények nélkül 

vészelte át a nehéz időszakot a magyar rendekkel szemben. Főleg az ország önálló 

kormányzásának kérdésében volt elzárkózó. Nem teljesültek az országgyűlés 3 évenkénti 

összehívására vonatkozó kívánalmak sem, és Erdélyt továbbra is Bécsből irányították. A 

magyar rendek ugyanúgy elszalasztották a kínálkozó alkalmat, mint az 1722/23-as 

országgyűlésen. Ők Magyarország teljes belső önállóságát szerették volna, de ez nem volt 

reális, így ismét megelégedtek a rendi jogok szavatolásával. Mária Terézia igen szorult 

helyzetben volt, de kiválóan tudott egyensúlyozni a rendi követelések és a birodalom érdekei 

között.  

   Miután Ausztria lezárta a háborút a poroszokkal (az osztrák örökösödési háborúban 1740-

48, majd a hétéves háborúban 1756-63 is a poroszok győztek, és elragadták a legértékesebb 

tartományt, Sziléziát), egyre inkább az állam belső megerősítésére koncentrálhatott az 

uralkodó. A reformok terén az udvar és Mária Terézia fokozatosan átvette a kezdeményezést 

a főnemességtől. A legfőbb cél a modernizáció volt. Az 1764/65-ös országgyűlésen már a 

felvilágosult abszolutizmus került előtérbe, az állam egyre nagyobb szerepet kívánt vállalni az 

alattvalók életének jobbá tételében. Ettől a szándéktól lesz felvilágosult az abszolutizmus. 

Jellemző volt a mondat, ami a királynő szájából hangzott el: „Ahhoz, hogy a birkát 

megnyírhassuk, előbb etetnünk kell.” Ezt a bécsi törekvést a magyar nemesség nagy része 

gátolta, ezért 1765-től Mária Terézia nem hívta össze az országgyűlést, hanem bevezette a 

rendeleti úton való kormányzást, nem nevezett ki többé nádort sem. 

   A felvilágosult abszolutizmus legfontosabb elemei a központi kormányszervek voltak, 

amelyek a királynő személyén túl egymáshoz kapcsolták Magyarországot és Ausztriát. 

Ilyenek szervek voltak: Államtanács (Mária Terézia tanácsadó szerve a legbizalmasabb 

embereiből), Magyar Kancellária, Erdélyi Kancellária, Udvari Kamara, Udvari Haditanács, 

Magyar Királyi Helytartótanács. A rendeletek végrehajtásának eszközei a nemesi vármegyék 

voltak.  
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Az udvari reformok először a gazdasági életre koncentráltak: 

1754 Kettős vámrendelet  
   A birodalmon belül két vámhatárt emeltek: volt egy ilyen az örökös tartományok és 

Magyarország, illetve a birodalom külső határán. A régi harmincad vám megszűnt, és 

helyébe az árutól függően 5 %-nál több, vagy kevesebb vámot kellett fizetni. A 

rendelet célja: a magyar mezőgazdaság, és a cseh illetve osztrák ipar erősítése. 

   Nem igaz az a vád, hogy Bécs a magyar ipar elsorvasztására törekedett, hiszen ilyen ekkor 

nem is létezett. Egyszerűen a már meglévő, és viszonylag jól működő mezőgazdaság jöhetett 

csak szóba. 1765 után maga Mária Terézia is felszólította a magyar városokat, hogy 

alapítsanak manufaktúrákat. Sőt még korábban a királynő férje, Lotharingiai Ferenc maga is 

alapított két manufaktúrát Magyarországon.  

   Bécs régóta hangoztatta, hogy Magyarország arányaiban túl keveset vállal a birodalom 

közös terheiből, amin elsősorban azzal lehetne változtatni, ha megszűnne a kiváltságos 

rétegek adómentessége. Ennek egyik első lépése lenne a jobbágy-földesúr viszony rendezése, 

az ún. úrbérrendezés. 

1767 Urbárium rendelet  
   A kérdés rendezésétől a magyar rendek az 1764/65-ös országgyűlésen mereven 

elzárkóztak, így a királynő saját hatáskörében rendezte a helyzetet. Egy addig teljesen 

magánjogi viszonyba most az állam hatalmi eszközökkel szólt bele! (Felvilágosult 

abszolutizmus.) A rendelet kimondta: a jobbágy heti 1 napi igás, vagy 2 napi kézi 

robottal tartozik urának. Ezt a robotterhet a földesúr csak az idénymunkák idején 

kettőzhette meg. A jobbágynak az évi adója 1 forint volt a földesúr felé, kisebb 

természetbeni juttatások, és a kilenced megfizetése. A rendelet meghatározta a 

jobbágyi panaszok intézésének rendjét is. A legelő- és erdőhasználat kérdésének 

tisztázására kötelezte a földesurat. 

   Kiemelt figyelmet szentelt Mária Terézia az oktatás helyzetének, hiszen az ország gazdasági 

felemelkedése csakis a kulturális állapot fejlődésével együtt képzelhető el. Ebben a 

fejlődésben az iskoláknak szánt kiemelkedő szerepet. Ebbe a sorba illeszkedett Mária Terézia 

azon döntése, hogy Nagyszombatról Budára, majd Pestre helyeztette át az egyetemi képzést. 

Kimondták, hogy az oktatás állami feladat, s a hasznos állampolgár nevelése kell, hogy 

legyen a cél. Így született meg az oktatásügyi rendelet. 

1777 Ratio Educationis 
   Az oktatásügyet állami irányítás alá helyezik. (Korábban az egyház felügyelte.) 

Kimondták azt is, hogy az oktatás egységes kell, hogy legyen, és 8 tankerületet 

állítottak fel az országban. Világosan elkülönítették az alsó- és középfokú oktatást. Az 

alapiskolák az ún. népiskolák lettek. Erősítették és korszerűsítették a matematika és 

természettudományi tárgyak oktatását. 

   Mária Terézia bölcs, szorgalmas uralkodó volt, aki óriási munkabírással rendelkezett. 

Uralkodói és anyai hivatását igen komolyan vette. Igazán naggyá azonban kitűnő tanácsadói 

tették: Haugwitz, Kaunitz, van Swieten, Sonnenfels, Hadik András. Uralkodásának első húsz 

évét a rendi jogok tiszteletben tartása, a hagyományok ápolása jellemezte. 1765-től viszont a 

felvilágosult abszolutizmus módszereit alkalmazta. Régebben úgy gondolták, hogy a 

felvilágosult abszolutizmus egyfajta „forradalmi” törekvés arra, hogy a polgári átalakulást 

felülről diktált reformok útján, a forradalom elkerülésével kívánják véghez vinni az 

uralkodók. A valóságban a felvilágosult abszolutizmus inkább csak a feudális társadalmi és 

politikai rendszer korszerűsítésére, legfőbb hibáinak a kiküszöbölésére irányult, a lényeg 

megváltoztatása nélkül.  
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   Európa fejlett térségeiben (Anglia, Franciaország) az abszolutizmust elsősorban a belső 

társadalmi, politikai és gazdasági feltételek hozták létre. Az állam ezáltal hatékonyabban, 

jobban tudott működni, erősebbé vált gazdaságilag és katonailag is. Ehhez megvolt a belső 

társadalmi bázis, a polgárság. Közép- és Kelet-Európában sokkal fejletlenebbek voltak a 

társadalmi-gazdasági viszonyok, de valamilyen választ kellett adni a nyugati kihívásra, hogy 

az itt lévő államok is versenyképesek maradjanak. Ez a kísérlet volt a felvilágosult 

abszolutizmus, ami kizárólag közép- és kelet-európai jelenség. Az uralkodók felülről 

irányított reformokkal próbálkoztak államaikat korszerűsíteni, hogy ne növekedjen a 

lemaradás a Nyugattal szemben. Mivel ezeknek a reformoknak nem volt erős társadalmi 

bázisa (polgárság), ezért az udvarból indultak ki. 

 

 

6. II. József 

 

   Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus időszaka az 1765-1790 közti negyedszázadra 

esett. Mária Terézia 1765 után a rendi országgyűlés összehívása nélkül, rendeletek útján 

próbálta keresztülvinni célkitűzéseit, reformjait. Még határozottabban és energikusabban 

folytatta ezt a módszert fia és utóda, II. József (1780-1790), aki anyjának 1765 óta 

uralkodótársa volt. A felvilágosult abszolutizmus Habsburg-monarchiai változatát róla, mint 

legmarkánsabb képviselőjéről nevezzük jozefinista rendszernek, jozefinizmusnak. 

   II. József eszménye az egységes állam volt, uralma alatt tetőztek a monarchia politikai-

gazdasági központosítására irányuló törekvések. Valamennyi tartományát egyazon rend 

alapján kívánta kormányozni. A király első intézkedései takarékossági jellegűek voltak. A 

közhiedelemmel ellentétben egyébként nem ezért nem koronáztatta meg magát, hanem azért, 

mert akkor alá kellett volna írnia a koronázási hitlevelet, de ő nem akarta magát korlátozni a 

rendi követelések teljesítésével. 

   Első jelentősebb reformjai az egyházat érintették. Megtiltotta a szerzetesrendeknek, hogy 

közvetlenül érintkezzenek Rómával, kolostoraikat a megyéspüspök alá rendelte. Külön 

engedélyhez kötötte a pápai bullák kihirdetését. Ezek a rendeletek Róma heves tiltakozását 

váltották ki, ezért VI. Pius pápa személyesen ment Bécsbe, hogy lebeszélje Józsefet a 

rendelkezésekről, de eredménytelenül. Ezt nevezzük fordított Canossa-járásnak.  

1781 Türelmi rendelet 

Teljes polgári egyenlőséget biztosít, és vallásszabadságot a protestánsoknak, 

görögkeletieknek. A zsidók külön rendeletben kapták meg az iparűzés és a felsőfokú 

tanulás jogát. Feloszlatta azon szerzetesrendeket, amelyek nem végeztek közhasznú 

munkát. Megtiltotta a babonás dolgokat: zarándoklat, vihar előtti harangozás stb. 

   Ezek után a birodalom egységesítését szolgáló közigazgatási reformok következtek, 

amelyekkel II. József az egységes, és azonos elvű kormányzást szerette volna elérni. Az addig 

különálló magyar kormányzati szerveket beolvasztották a központi birodalmi hivatalokba. 

Magyarország területét 10 közigazgatási egységre, Erdélyt 3 egységre osztotta fel, amelyek 

élére királyi biztosokat helyeztetett. Ezzel a vármegyék helyzetét gyengítette meg, melyek a 

rendi ellenállás legfontosabb központjai voltak. 

   Társadalmi téren a nemesi kiváltságok minél nagyobb megnyirbálása, a parasztság védelme 

volt a fő cél. A király felszámolt több földesúri monopóliumot (italmérés, malom fenntartása 

pl.), és tervbe vette a nemesi földek megadóztatását is. Ennek érdekében, hogy felmérhesse a 

birtokállományok nagyságát, rendelte el 1784-86-ben a népszámlálást Magyarországon. Ez 

volt első, hivatalos népszámlálás hazánkban.  
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   Az 1786-ban kiadott polgári törvénykönyv kimondta a törvény előtti egyenlőséget, a 

tulajdon szabadságának elvét. Az 1787-es büntetőtörvénykönyv eltörölte a halálbüntetést, 

megtiltotta a kínvallatást! Erősen korlátozta a földesúr ítélkezési jogát, a jobbágyok számára 

fellebbezési fórumot biztosított. 

   Gazdasági téren lényegében anyja merkantilista politikáját folytatta, a vámok rendszerét 

fenntartva. Külön támogatta az ipar fejlesztését, szorgalmazta a manufaktúrák alapítását, a 

technikai modernizációt. 

Az egyik legnagyobb felháborodást kiváltó rendelete II. Józsefnek a nyelvrendelet volt, amely 

szintén a birodalom egységesítését akarta szolgálni. A nyelvrendelet elsősorban nemzeti 

érzelmeket sértett, és az idegen elnyomás eszközét látták benne az ország lakói, és nem a 

modernizációs törekvést. 

1784 Nyelvrendelet  
Ebben a rendeletében az uralkodó a német nyelvet tette hivatalos nyelvvé az egész 

birodalomban. Magyarországon ekkor a hivatali ügyintézés nyelve a latin volt. Bécs 

szerint ez a nyelv már alkalmatlan a modern ügyvitelre. II. József úgy fogalmazott, 

hogy ha a magyar nyelv általánosan ismert lenne, „akkor egyébként azt lehetne a 

közügyek vitelénél alkalmazni”. A német nyelvet az oktatásban is általánossá kívánta 

tenni a király a későbbiekben. 

   Az oktatásügy terén II. József rendeletei kimondták az iskolába járási kötelezettséget, amely 

6 és 12 kor között volt. Ha a szülő gyermeke egy hónapot mulasztott az iskolából napi 

robottal, vagy 20 krajcárral volt büntethető. Egységes tankönyvek és tantervek jelentek meg. 

Sok új iskola és tanítólakás épült. 

   Az egyik legfontosabb rendelete az udvarnak a jobbágyrendelet volt, amit először az örökös 

tartományokban hirdettek ki, majd később Magyarországon is. A rendelet hazai bevezetését 

sürgette az 1784-es, erdélyi Horea és Closca vezette román parasztfelkelés, amely az 

elviselhetetlen terhek és földesúri túlkapások miatt tört ki. 

1785 Jobbágyrendelet   
A rendelet lehetővé tette a szabad költözködést és munkavállalást. Kimondták a 

mesterségtanulás, az iskolalátogatás szabadságát. Megszüntették a házasságkötési 

engedély gyakorlatát. Kimondták az örökös jobbágyság megszüntetését, és a jobbágy 

szó használatát is megtiltották. A rendelet a földbirtokosoknak semmilyen vagyoni 

kárpótlást nem biztosított. A rendeletnek azonban voltak hiányosságai is: a 

szolgáltatásokat és a tulajdonviszonyokat érintetlenül hagyta. 

   II. József politikáját a rendek főleg hagyományellenessége miatt bírálták. Az érzelmekkel 

nem nagyon törődött, mindig az észszerűséget tartotta szem előtt. Alattvalóitól elvárta, hogy 

hasonlóan gondolkodjanak, mint ő. Voltak azonban olyanok is a magyar társadalmon belül, 

akik támogatták törekvéseit, a modernizációt (jozefinisták). Ők elsősorban a felvilágosult 

nemesi értelmiség köréből kerültek ki: pl. Kazinczy Ferenc, Pálóczi Horváth Ádám. Az 

ellenállás azonban jóval nagyobb volt, mint amire az uralkodó számított. A magyar nemesség 

a születő nemzeti mozgalom élén találta magát. Rendeleteivel az udvar valamelyik társadalmi 

réteg érdekeit mindig megsértette: a türelmi rendelettel a katolikus papságét, a 

nyelvrendelettel a nemességét, a vámrendelettel a polgárságét stb. Az anyanyelvi és kulturális 

küzdelemmel kezdődött el hazánkban a polgári nemzetté válás lassú folyamata. 

Uralkodásának vége felé nem csak a belső feszültségekkel kellett számolnia, hanem 

külpolitikai téren is komoly veszélyek leselkedtek a birodalomra: a török elleni háború, 

Belgium elszakadása a birodalomtól. 
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   1790 elején a beteg uralkodó, félvén attól, hogy Belgium után Magyarország is a 

függetlenség útjára lép visszavonta rendeleteit három rendelet kivételével: 

 Türelmi rendelet 

 Jobbágyrendelet 

 Az alsópapság anyagi helyzetének rendezésére vonatkozó rendelet 

Ezek után elrendelte, hogy a magyar Szent Koronát szállítsák át Bécsből Budára. A józsefi 

rendeletek nem csak Magyarországon, hanem a birodalom más pontjain is felháborodást 

váltottak ki, így ott is visszakozni kényszerült az uralkodó. Bebizonyosodott, hogy a 

birodalom különböző társadalmi-gazdasági fejlettségi szinten lévő részeit nem lehet egységes 

alapelvek szerint kormányozni. 

   Igaz, hogy a rendeletek visszavonásra kerültek, de sok helyen az eredeti állapotokat már 

nem lehetett visszaállítani, mert azok annyira megváltoztak. Az egyház a korábbi hatalmát 

már nem nyerte vissza, a mezőgazdaságban új módszerek kerültek bevezetésre, új textilipari 

manufaktúrák jöttek létre. A nyelvrendelet visszavonása lehetővé tette a magyar nyelv 

megújulását, a magyar rendek felismerték a változtatások szükségességét. Sikerült megőrizni 

Bécs törekvései ellenére Magyarország különleges helyzetét a birodalmon belül. Ami talán a 

legfontosabb: a magyarság nemzetté válásának folyamata feltartóztathatatlan lett. 

II. József 1790. február 5-én halt meg Bécsben, 49 éves korában. 

 

 

7. Egy rövid alkotmányos időszak: II. Lipót 

 

   II. Józsefnek nem sikerült megteremtenie az egységes birodalmat, de több olyan változást 

indított el, amely nagy hatással lett Magyarország XIX. századi fejlődésére. Az már 

önmagában nagy eredménynek számított, hogy a rendek felismerték a reformok 

szükségességét, sőt a reformpolitikának kialakult egy hazai bázisa is: Festeticsek, 

Grassalkovichok pl. Ők mindenben támogatták az udvar törekvéseit, és hűen kitartottak a 

Habsburg-ház mellett. A bázis másik fele, a nemesi reformértelmiség nézetei között már 

megjelent a függetlenedés gondolata is. II. József halálával a felvilágosult abszolutizmus 

eltűnt a színről. II. Lipót visszatért a kompromisszumokhoz. Hazánkban is éreztette hatását a 

nagy francia forradalom, amelynek eszméi főleg a felvilágosult rendi mozgalom köreiben 

terjedtek. A közélet hirtelen megélénkült, a sajtóban, a több száz darabszámban kiadott 

röpiratokban heves viták folytak a jövőt illetően. 

   Ilyen körülmények között vette át II. József öccse a trónt 1790-ben. II. Lipót (1790-1792) 

Toszkána nagyhercege volt, ahol valóságos kis mintaállamot épített ki. A trón átvétele után 

nem sokkal összehívta az országgyűlést Budára! Az 1790/91-es országgyűlésen Lipótnak 

engedményeket kellett mindenképpen tennie a veszélyes külpolitikai helyzet miatt: egyszerre 

fenyegetett Poroszország és Törökország is. Az országgyűlésen a nemesség maradi többsége 

csapott össze a felvilágosult kisebbséggel, a király már korábban biztosította arról a rendeket, 

hogy Magyarországot alkotmányosan kívánja kormányozni. Az országgyűlésen nem csak a 

nemesi kiváltságok megnyirbálásáról voltak heves viták, hanem szóba került a magyar nyelv 

kérdése, és a vallási ügyek is. Nem szabad elfelejteni, hogy Párizsban, 1789-ben kiadták az 

Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát, és Rousseau tanai is eljutottak hazánkba. Hajnóczy 

József, a reformista szárny egyik vezéralakja már egy új, polgári nemzetfogalmat vázolt fel, 

amelybe már bele kívánta foglalni a feudális terheitől megszabadított parasztságot is! 

Korábban ugyanis a nemesség azonosította magát a nemzettel. Talán ez is mutatja, hogy 

Magyarország milyen óriási változáson ment keresztül a XVIII. században. 
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   A vidéki nemesség zöme (főleg a közép- és kisbirtokosok) az újítások, a változások esküdt 

ellensége volt, hiszen egy esetleges jobbágyfelszabadítással ők veszíthettek volna a legtöbbet. 

II. Lipót pozíciói közben erősödtek, hiszen némi engedmény árán elhárult a porosz és a török 

katonai fenyegetés. Titkosrendőri és besúgóhálózatot szervezett a nemesség lejáratására. Sőt 

elővette a régi receptet is: igyekezett a hazai nemzetiségeket a magyar nemesség ellen 

hangolni. 1790-ben engedélyezte a szerbeknek, hogy kongresszust tartsanak Temesváron, 

ahol a szerbek területi különállást és kormányzati autonómiát követeltek, amit Bécs 

támogatott. 1791-ben juttatták el az erdélyi románok a királyhoz a Supplex Libellus 

Valachorum (A románok alázatos folyamodványa) c. dokumentumot. Ebben kérték, hogy 

ismerjék el a románokat negyedik erdélyi nemzetként, tegyék őket egyenjogúvá a szászokkal, 

magyarokkal és székelyekkel. Bécs, bár megértéssel fogadta a románok igényeit, nem akart 

változtatni a fennálló renden Erdélyben. Ezek után már a király nem kényszerült akkora 

engedményekre a magyar rendeknek, mint azt még 1790-ben gondolhattuk volna. 

Az 1790/91-es országgyűlésen így is igen fontos törvényeket fogadtak el: 

 Kimondták Magyarország birodalmon belüli önállóságát és azt, hogy a Pragmatica 

Sanctio szerint kell kormányozni. 

 A király törvénytelenül, rendeltekkel nem kormányozhat. 

 Adót és újoncot csak az országgyűlés beleegyezésével szedhet az udvar. 

 A közép- és felsőfokú oktatásban engedélyezték a magyar nyelv használatát. (A hivatalos 

nyelv továbbra is a latin maradt.) 

   II. Lipót ettől függetlenül tovább kívánta folytatni a reformokat, de erre már nem volt 

lehetősége, hiszen 1792. március 1-én váratlanul elhunyt. Utóda a trónon fia, I. Ferenc lett. 

 

 

8. Az abszolutizmus visszatérése (I. Ferenc). A francia eszmék magyarországi követői: 

a Martinovics-féle összeesküvés. 

 

   1792. áprilisában a forradalmi Franciaország hadat üzent Ausztriának, 1793. január 21-én 

kivégezték XVI. Lajost, majd nem sokkal később elkezdődött a nagy francia forradalom 

legradikálisabb szakasza: a jakobinus Konvent uralma. Az események megrémisztették a 

nemesség azon felvilágosult részét is, amelyik eddig határozottan szimpatizált a 

forradalommal. A király, I. Ferenc (1792-1835) minden gond nélkül erősíthette meg ismét a 

központi hatalmat. Az ország nádora, Sándor Lipót főherceg (I. Ferenc testvére) kifejezetten 

magyarellenes érzelmeket táplált. Az udvar a magyarokban csak egy rebellis népet látott, 

amelynek „lázadási hajlamai” most különösen veszélyesek lehetnek, a franciaországi 

események ismeretében. Mindettől függetlenül a magyar nemesség döntő többsége helyeselte 

a keményebb intézkedéseket, amelyek természetesen nem sértik rendi jogaikat. 

   Mégis maradt egy szűk értelmiségi kör, amely továbbra is antifeudális nézeteket vallott, és 

szimpatizált a francia eseményekkel. Ők jórészt a korábbi jozefinista értelmiség köréből 

kerültek ki. Olvasóköröket, titkos klubokat szerveztek Pesten és Budán. A titoktartásra a 

királyi titkosrendőrség és besúgóhálózat miatt volt szükség. A mozgalom országos, politikai 

megszervezését egy volt ferences pap-tanár vállalta magára: Martinovics Ignác. Martinovics 

korábban a császári titkosrendőrség besúgója is volt! 
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   1794-ben két titkos társaságot is alapított, amelyek lényegében a megvalósítandó célok két 

lépcsőfokát jelentették. Az egyik a Reformátorok Társasága a felvilágosult nemesség által is 

elfogadható, kevésbé radikális célokra épült: Magyarország független köztársaság legyen a 

nemesség vezetése alatt. Az egyházi és királyi birtokok az állam tulajdonába mennének át. A 

jobbágy felszabadulna ugyan, de földjét nem kapná meg, hanem bérelnie kellene a 

földesúrtól. Martinovics tervei szerint a nemesség sikeres megmozdulása után a második 

lépcsőben a másik szervezet, a Szabadság és Egyenlőség Társasága ragadná magához az 

állam vezetését. Ennek programja már a nemesi uralom és kiváltságok ellen irányult, és a 

hatalmat közvetlenül a nép kezébe akarta adni. Martinovics a társaságok élére igazgatókat 

nevezett ki: a Reformátorok Társaságát gróf Sigray Jakab vezette, míg a Szabadság és 

Egyenlőség Társaságát Hajnóczy József, Laczkovics János és Szentmarjay Ferenc. 

Martinovics azzal áltatta a résztvevőket, hogy közvetlenül a francia jakobinusokkal van 

kapcsolatban, akik anyagilag is támogatják a szervezkedést. 

   Az igazgatók 1794 nyaráig kb. 200-300 embert szerveztek be a mozgalomba. Bécsben 

viszont ekkor letartóztatták Martinovicsot, aki igen részletes beismerő vallomást tett a 

rendőrségen a mozgalomról. Sándor Lipót főherceg, nádor irányította a letartóztatásokat, 

amelyek során 42 embert fogtak le. 1795. májusában hirdettek ítéletet Martinovics és társai 

hűtlenségi perében: a vezetőket és két másik embert (Szolártsik Sándor joggyakornok, Őz 

Pál ügyvéd), akik „megjavulására semmi esély sem volt” halálra ítélték. Május 20-án 

végezték ki a Vérmezőn Martinovicsot és társait, és június 3-án a két fiatalembert. Többeket 

súlyos várfogságra ítéltek: Batsányi Jánost, Kazinczy Ferencet, Verseghy Ferencet. 

   Az események után Sándor Lipót egy memorandumában, amelyet I. Ferenchez intézett 

javasolta a régi rendszer fenntartását, a fokozott szigor alkalmazását, és a megbízhatatlanok 

eltávolítását a közigazgatásból. Nem sokkal később Sándor Lipót meghalt egy balesetben, de 

I. Ferenc megfogadta tanácsait: Magyarországon ismét teret nyert az abszolutizmus.    
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Fontosabb évszámok 
1711 szatmári béke 

1712/15 országgyűlés 

1718 pozsareváci béke 

1722/23 országgyűlés, a Pragmatica Sanctio elfogadása 

1740-1748 osztrák örökösödési háború 

1754 kettős vámrendelet 

1756-1763 hétéves háború 

1765 a felvilágosult abszolutizmus bevezetése (Mária Terézia) 

1767 urbárium rendelet 

1777 oktatásügyi rendelet (Ratio Educationis) 

1781 türelmi rendelet 

1784 nyelvrendelet 

1785 jobbágyrendelet 

1784-1786 első népszámlálás Magyarországon 

1790/91 országgyűlés 

1794 Martinovics-féle összeesküvés 

1795 Martinovics és társainak kivégzése 

 

Fontosabb nevek 
III. Károly 1711-1740 

Mária Terézia 1740-1780 

II. József 1780-1790 

II. Lipót 1790-1792 

I. Ferenc 1792-1835 

Sándor Lipót főherceg, nádor 1790-1795 

Martinovics Ignác az 1794-es összesküvés szervezője 

Gróf Sigray Jakab a Reformátorok Társaságának igazgatója 

Hajnóczy József 

Szentmarjay Ferenc          a Szabadság és Egyenlőség Társaságának igazgatói 

Laczkovics János 

 

Fontosabb fogalmak 
Pragmatica Sanctio (törvényes kormányzás) 

Rendi dualizmus 

Helytartótanács 

Koronázási hitlevél  

Felvilágosult abszolutizmus 

Úrbérrendezés 

Ratio Educationis (oktatásügyi rendelet) 

Jozefinizmus 

Reformátorok Társasága 

Szabadság és Egyenlőség Társasága 

 

 

 

 

 


