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I.

DINASZTIA VÉGVESZÉLYBEN

„Iszonyú hatalom! – még ez nem volt nálunk, 
Hogy korona nélkül lett volna királyunk.”

(Ányos Pál: Kalapos király)

„…A felség feje
Még koronátlan – őstörvényeinket
Esküje még meg nem pecsételé!”
(Ismeretlen szerző: II. József Tragédia öt felvonásban)

Aki csak felületesen ismeri a történelmet, annak II. Józsefről két dolog juthat az 
eszébe. Egyrészt az, hogy nem koronáztatta meg magát, ezért nevezhette már a 
korabeli költő „kalapos király”-nak, másrészt, hogy halála előtt „egyetlen toll-
vonással” visszavonta rendeleteit. Mindkét megjegyzés valamilyen negatív elő-
jelű cselekedethez kapcsolódik, ráadásul olyanhoz, amelynek a magyar történe-
lemben nem találjuk párját, de nem találunk akár csak hozzá hasonló lépést 
sem. A lemondás egy olyan hagyományos ceremóniáról, mint amilyen a koro-
názás, vagy egy életmű szinte minden eredményéről, persze önmagában nem 
minősítheti a mögötte álló cselekedetet. Állhat mögötte – az előjelnek megfele-
lően – negatív tartalmú törekvés, de állhat olyan hasznos, az alattvalók érdekeit 
szolgáló elképzelés, politikai terv is, amely éppen a hagyománnyal, a szokással 
való szembenállása révén kaphat pozitív értékelést. Az sem követelmény, hogy 
a két esemény azonos megítélést kapjon. A kortársak mindenesetre ellentétes 
módon fogadták őket. Míg a koronázás elutasítása gyanakvást és rosszallást vál-
tott ki bennük, addig a rendeletek visszavonását, a József-féle politika bukását 
– s ami ezt külsőségeiben is nyilvánvalóvá tette, a Szent Korona hazahozatalát 
Magyarországra –, országszerte kitörő örömmel fogadták. Ha az uralkodónak 
csak e két kezdeményezését vesszük figyelembe, már akkor is kizárhatjuk, hogy 
uralkodását sikeresnek tekintsük.

Aki jobban ismeri a történelmet, természetesen II. József számos pozitív elő-
jelű lépését is ismeri, de azt is tudja, hogy e lépések többsége nem kevésbé bizo-
nyult szokatlannak, a kortársakat felkavarónak, mint az előbb említett két cse-
lekedet. Pedig társuralkodó korában vállalt utazásai, a mindennapi emberekkel 
való találkozásain mutatott közvetlensége, segítőkészsége nemcsak megismer-
tették, hanem sok alattvalójával meg is szerettették. Többek között ezért is 
előzhette meg olyan felfokozott várakozás hatalomra kerülését. Uralkodóként 
komoly erőfeszítéseket tett saját politikai elveinek érvényesítésére, elképzelése-
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it igyekezett az állami élet minden területén érvényre juttatni. Rendeletei – 
amelyekkel az országgyűlések mellőzése következtében, országgyűlési törvé-
nyek híján Magyarországot irányította – azonban többnyire csak a lakosság egy 
részének rokonszenvét nyerték el, a fontosabbak közül a türelmi rendelet a 
protestánsokét, a jobbágyrendelet a parasztokét, míg más csoportokban, társa-
dalmi rétegekben (katolikus főpapság, nemesség) ezek is inkább elégedetlenséget 
váltottak ki. Az általa elképzelt célszerűség érdekében olyan törekvéseit is ren-
deletbe foglalta, amelyek egy-egy ország egészének ellenállását váltották ki, 
mint pl. Magyarországon a nyelvrendelet. De számos olyan intézkedése is elége-
detlenséget válthatott ki, amelynek semmi köze nem volt a nagypolitikához, de 
az uralkodó ragaszkodott hozzájuk, mert valamiféle ésszerűsítést várt el tőlük, 
vagy esetleg egyszerűen csak puritán szemléletét fejezték ki. Ilyen volt a divatos 
női holmik viselésének korlátozása, az egyik kortárs megfogalmazásában „az 
asszonyi cifra bóbitáknak, frizuráknak, arcfestésnek, farcsinálásnak” a tiltása, 
vagy a halottak zsákban való eltemettetése és mésszel való fertőtlenítése. Taka-
rékossági előírása miatt sokakat temettek közös sírba, ennek esett áldozatul a 
zeneszerző Mozart is. Az uralkodás felelőssége hamar kikezdte II. József nép-
szerűségét, tíz éves egyeduralkodása vége felé sokan egyenesen halálát kívánták.

Egyszerű lenne azt mondani, hogy II. József egyéniségének, politikájának 
különleges vonásai abból a körülményből fakadtak, hogy trónra lépésével lezá-
rult egy több mint fél évezrede uralkodó dinasztia (a Habsburgok) regnálása, 
hogy egy új, addig a periférián szereplő családnak (a Lotaringiainak) adja át a 
helyét. József céltudatosságát, határozottságát valóban szokták a családi vérfris-
sítésnek tulajdonítani. De mivel az utolsó valóban Habsburg uralkodó, Mária 
Terézia gyermeke volt, s trónra lépéséig a bécsi császári udvarban élt, a dinasz-
tiaváltás aligha okozott számára politikai törést. Közelebb áll a valósághoz az a 
magyarázat, hogy – édesanyja minden idegenkedése és a bécsi udvar minden 
hivatalos tartózkodása ellenére – trónörökösként a felvilágosodás filozófiájának 
hatása alá került, s később uralkodóként az új eszméknek próbált teret engedni. 
Más, hozzá hasonlóan felvilágosult abszolútnak tekintett uralkodók, olyan kor-
társai, mint II. Frigyes porosz király vagy II. Katalin orosz cárnő politikája 
azonban messze nem tűnt ennyire hagyományellenesnek, mint ahogyan hatása 
sem volt annyira felkavaró. II. József cselekedeteiben a maga hajthatatlan egyé-
nisége játszotta a legfőbb szerepet, a politikája távlati kedvező hatása iránt táp-
lált reményei, ugyanakkor türelmetlensége, keményebben fogalmazva úgy is 
mondhatnánk: vaksága, alkalmatlansága lépései közvetlen következményeinek 
felismerésére.

II. József személye és politikája számos eltérő előjelű értékelést kapott a kora-
beli véleményektől kezdve a modern történetírásig. Életrajzát is többször megír-
ták, mikor részletesebben, mikor vázlatosabban. Ebben a könyvben nem a rész-
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letek szaporítására gondoltam, legalábbis nem minden tekintetben. A Habs burg, 
majd Habsburg-Lotaringiai ház (dinasztia) 18. századi történetének néhány 
olyan fordulópontjára szerettem volna felhívni a figyelmet, amelyek – úgy ér-
zem – elősegíthetik ezen különös uralkodó politikájának jobb megértését. Az 
kétségtelennek tűnik, hogy a közvéleményben megítélésének két sarokpontja a 
koronázás elutasítása és a rendeletek visszavonása marad. Megértésükhöz azon-
ban szükségesnek véltem annak bemutatását, hogy miért is lépett fel II. József 
olyan türelmetlenül a hagyományokkal szemben, hogyan került emiatt összeüt-
közésbe édesanyjával, milyen szándékok és milyen érzelmek vezették anyát és 
fiát, ezt a két nagy uralkodói elhivatottsággal rendelkező, jellemükben egyaránt 
a végletekig makacs uralkodót.

*

II. Józsefet, akárcsak a 18. század többi magyar uralkodóját, egységesen a Habs-
burg család tagjai közé szoktuk sorolni. Pedig a nagy múltú dinasztia 1780-ban, 
Mária Terézia elhunytával kihalt, s a következő generációk – Lotaringiai Ferenc 
fiai, unokái majd további leszármazottai – már csak leányágon származtak a 
Habsburgoktól. (A családot ettől fogva Habsburg-Lotaringiainak kell nevezni.) 
A dinasztiaváltás pedig – amikor az uralkodócsaládok rokoni kapcsolatai rend-
szerint szövetségi rendszerek létrejöttéhez, ellenségeskedésük pedig háborúk-
hoz vezethetett – sem az alattvalók, sem a riválisok számára nem lehetett kö-
zömbös dolog. Alkalmat szolgáltathatott arra, hogy az alattvalók kedvezéseket, 
a vetélytársak engedményeket csikarjanak ki az örököst elfogadtatni akaró di-
nasztiától, vagy éppen a velük szembenálló riválisoktól. Válságos helyzeteket 
teremtettek a Habsburg-ház családi viszonyai is a 18. században, amelyek az 
utódok, beleértve II. József uralmát is, jelentősen befolyásolták.

A 17. században a Habsburgok Európa legnagyobb hatalmú dinasztiájának 
számítottak. Őseik a 15/16. század fordulóján – néhány szerencsés házasság ré-
vén – rövid időn belül Európa (és az akkori világ) legnagyobb birodalmához 
jutottak. A német-római császári méltóság és Ausztria mellé megszerezték a 
gazdag Németalföldet (a mai Hollandia és Belgium területét), Magyarországot, 
Csehországot, továbbá a spanyol trónt, amelynek tengerentúli gyarmatai révén 
V. Károly (spanyol királyként 1516–1556, császárként 1519–1556) birodalmá-
ban „sohasem nyugodott le a Nap”. Bár a dinasztia spanyol és német (császári) 
ága a 16. század közepén szétvált (utóbbinak tagjai viselték Magyarország koro-
náját), uralmuk a 17. század végéig mindkét államukban háborítatlannak tűnt. 
Az amerikai gyarmatokról érkező irdatlan mennyiségű nemesfém Spanyol-
országot Európa vezető hatalmává emelte, amely gyakran segítette ki a jóval 
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1. A dédapa: I. Lipót császár és király. Jan Onghers rajza alapján készített metszet.

2. Lipót császárnak és idősebb fiának (a későbbi I. Józsefnek) aláírása
az 1703-i kölcsönös örökösödési szerződésen
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szegényebb bécsi rokonokat. A két Habsburg állam (Spanyolország és Német-
ország) közé ékelődött Franciaország Bourbon uralkodói csak elvétve tudtak 
sikerrel fellépni ellenük.

A 18. század elején azonban a család szerencsecsillaga hirtelen leáldozott. 
Előbb a sorozatos rokonházasságok következtében sérülékennyé vált spanyol 
ág jövője került veszélybe. A fizikailag beteges, szellemileg fogyatékos II. Ká-
roly királynak (1665-1700) nem volt gyermeke, így számítani kellett a spanyol 
Habsburgok kihalására. De hasonló veszélytől féltek Bécsben is. Sorra kihaltak 
a család ausztriai mellékágai, s I. Lipót császárnak (1657–1705) – aki maga is a 
történelembe IV. Ferdinándként bevonult, de ténylegesen sohasem uralkodó 
bátyja halála következtében kerülhetett a trónra – csak a harmadik házasságából 
született a felnőtt kort is megérő két fia: József (született 1678-ban) és Károly 
(1685). A császári politika ugyanakkor nem kívánt lemondani Spanyolország-
ról. A bécsi udvarban az idősebbik fiút, Józsefet a császári trónra, a fiatalabbi-
kat, Károlyt Spanyolország élére szánták. A még mindig tekintélyes gyarmat-
birodalommal rendelkező Spanyolország koronáját azonban a franciák is sze-
rették volna megszerezni. A Habsburg jelölt riválisaként XIV. Lajos, a „Napki-
rály” (1643–1715) saját unokáját, Anjou Fülöpöt léptette fel. A Bécs és Versailles 
rivalizálásból kibontakozó spanyol örökösödési háborúba (1701–1714) több 
más európai ország is bekapcsolódott.

Károly főherceg 1703-ban Spanyolországba utazott, hogy személyesen irá-
nyítsa a franciabarát párt ellen folytatott háborút. Elutazása előtt, 1703. szep-
tember 12-én apja Bécsben olyan kölcsönös örökösödési szerződést íratott alá 
vele és bátyjával, amely tartalmazta a Habsburg-országok megosztását a két fiú 
között, valamint a család örökösödési szabályait. A dokumentum szerint a csá-
szári cím és az örökös tartományok Józsefet és férfi utódait illetik meg, míg a 
spanyol korona és birtokai Károlyt és fiági leszármazottait. Bármely oldal férfi-
ágon való kihalása a másik testvér férfi utódait juttatja az örökséghez. Ha a 
Habsburg-család férfiágon teljesen kihal, a leányok örökölnek. A császári cím és 
az örökös tartományok birtoklásában a szerződés József leányainak biztosította 
az elsőséget. A megállapodást, amelyet a fivérek tizenegy titkos tanácsos jelenlé-
tében kötöttek, az udvar egyelőre titokban tartotta, még a Habsburg-család nő-
tagjai sem szerezhettek róla tudomást. 1703-ban még senki nem sejthette, hogy 
milyen hamar érvényre kell juttatni a szerződés utóbbi elemét. Bár I. Lipót 
császár mindkét fiának született egy-egy fiúgyermeke, ők azonban kisgyermek-
korukban meghaltak, a felnőttkort csak József és Károly főhercegek két-két le-
ánya érte meg. Közülük kellett kikerülnie a közép-európai Habsburg Monar-
chia örökösének.

1703-ban persze Bécsben még abban reménykedhettek, hogy a két fivér a 
család két – császári és újabb spanyol – uralkodói ágát fogja megalapozni. A 25 
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éves József jogait a császári trón öröklésére senki nem vonta kétségbe, s mivel 
már házas volt, s volt gyermeke, a további gyermekáldásban is reménykedni 
lehetetett. Ugyanezt remélhette a 18 éves Károly is, akinek azonban a hispániai 
félsziget birtoklásáért folyó közel másfél évtizedes háborúban nem sikerült 
megszerezni a hatalmat. A spanyol trónra Anjou Fülöp került, V. Fülöp néven 
(1700–1746). Ebben azonban szerepe volt annak is, hogy I. József császár (1705–
1711) halálával váratlanul megüresedett a császári trón, amit – az 1703-i szerző-
dés értelmében – Károly foglalhatott el. Harcát a spanyol korona megszerzésére 
sem akarta feladni, de addigi szövetségesei, az angolok és a hollandok – ellenez-
ve azt, hogy a császári és a spanyol korona egy kézbe kerülésével V. Károly 
császár két évszázaddal korábbi, az egész földkerekségen átívelő birodalma szü-
lessen újjá – elfordultak tőle. Vereségébe az 1714-ben kötött rastatti egyezmény-
ben törődött bele. Spanyolországról és a jövedelmező gyarmatokról le kellett 
mondania, részesedett viszont a spanyol korona addigi itáliai (Milánói Herceg-
ség, Nápoly, Szardínia, Mantua) és németalföldi (Spanyol Németalföld, a mai 
Belgium) területeiből. Az 1710-es évtized végére azonban a császári örökség is 
veszélybe került. Károly egyetlen fiúgyermeke csecsemőkorban meghalt, így 
uralkodása jelentős szakaszát arra kellett fordítania, hogy leányának a bécsi ud-
varban kitervelt örökösödését mind bel- mind külföldön elfogadtassa, hatalmát 
a közép-európai Habsburg államban biztosítsa.

Magyarországon már a szatmári békét követően felmerült a Habsburgok le-
ányági örökösödésének lehetősége. „Ha nincs osztrák királyunk, bírjon minket 
osztrák királynő” – javasolta az 1712−1715-i országgyűlésen a követek egyike. 
Udvari körökben szívesen vették volna, ha a kezdeményezést a magyar ország-
gyűlés is elfogadja. Erre azonban akkor még nem került sor, mivel a rendek 
feltételeket állítottak: a nőági örökösödés ne változtasson Magyarország alkot-
mányos különállásán a Monarchián belül, az örökös tartományok vállalják ma-
gukra a Magyarországon a török ellen állomásoztatott hadsereg költségeinek 
egy részét, az uralkodó orvosolja az ország sérelmeit. Az udvarban a sok felté-
telről nem kívántak vitába bocsátkozni, a leányági örökösödés országgyűlési 
tárgyalása egyelőre elmaradt.

A császárnak azonban döntenie kellett. Mindenekelőtt az 1703-i szerződést 
hozta nyilvánosságra. A titkos tanács 1713. április 19-re összehívott értekezle-
tén – ahol Magyarországot Pálffy Miklós gróf országbíró (1714-től nádor) és 
Illésházy Miklós gróf kancellár, Erdélyt pedig Kornis Zsigmond alkancellár 
képviselte – felolvastatta a szerződést, majd néhány kiegészítést fűzött hozzá. 
Mindenekelőtt hangsúlyozta a Monarchia oszthatatlanságát, majd – átértelmez-
ve az 1703-i szerződés előírásait – kifejtette, hogy a nőági örökösödés az adott 
helyzetben saját leányainak elsőbbségét jelenti minden más Habsburg-leszárma-
zottal, elsősorban I. József leányaival szemben. A titkos tanács tagjai – akik 
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nagyrészt kicserélődtek az elmúlt évtizedben – ellenvetés nélkül fogadták az 
évtizedes szerződést, s jóváhagyták a császár módosítását is. Az értekezés német 
nyelvű jegyzőkönyve fölé – antik és középkori örökösödési törvények nyomán 
– a Habsburg-államban először került a latin nyelvű cím: Pragmatica Sanctio (örök-
érvényű szerződés).

Mivel Károly császár felesége a következő években sem szült fiúgyermeket, 
sőt, orvosai tanácsára, egészségi állapota miatt újabb terhességet sem vállalha-
tott, a leányági örökösödés 1713-ban még balszerencsésnek tekintett lehetősége 
egyre inkább fenyegető valósággá vált. Mindenekelőtt a két legvalószínűbb ve-
télytársat, I. József 1713-ben mellőzött leányait kellett leszerelni. Amikor 1719-
ben Frigyes Ágost szász herceg feleségül vette az idősebbiket, Mária Jozefát, az 
ifjú párnak – az 1713-ban elfogadott örökösödési rend alapján – ünnepélyes ke-
retek között minden, a Habsburg államra vonatkozó trónigényéről le kellett 
mondania. Hasonlóra kötelezték 1722-ben a fiatalabbik leányt, Mária Amáliát, 
és férjét, Károly Albert bajor herceget. Bár a spanyol örökösödési háború min-
denkit meggyőzhetett az eskükbe és végrendeletekbe vetett bizalom reményte-
lenségéről, Bécsben ez alkalommal komolyan meg voltak győződve arról, hogy 
a két leány igényeit végleg elhárították. A Monarchia örökös tartományait az 
udvari kancellária szólította fel a Pragmatica Sanctio elfogadására. Erre az 1720-i 
tartományi gyűléseken került sor, eltérő fogadtatással ugyan, de mindenütt ér-
demi ellenállás nélkül. Egyedül Tirol rendjei tartották törvényeikre nézve sérel-
mesnek, hogy a Habsburg-férfiág kihalta esetén sem választhatnak szabadon fe-
jedelmet. Felső-Ausztria nemesei ezzel szemben „életüket és vérüket” ajánlották 
a leányági örökösök védelmére.

Magyarországon az udvar előbb a kisebb, periférikus Erdélyben akart meg-
győződni a nemesség hangulatáról. A szebeni országgyűlés 1722. március 30-án 
ellenvetés nélkül fogadta el a törvényt. A tényleges ellenzék az anyaországban 
is kicsiny volt, a magyar rendeknek azonban voltak fenntartásaik. A nemesi 
közvélemény a sérelmek orvoslását várta a nagyfontosságú határozat elfogadása 
fejében, beleértve a közigazgatásilag széttagolt ország egyesítését, az adók mér-
séklését, a magyarok bevonását a kormányzásba. Az 1722−1723-i országgyűlés 
végül – közel egy évtizeddel az eredeti javaslat felmerülése után – törvénybe 
iktatta a Pragmatica Sanctiót. „Ő legszentségesebb császári és királyi felsége férfi-
ágának magvaszakadtával (mely magszakadást Isten legkegyelmesebben távol 
tartani méltóztassék), az öröklési jogon való utódlást e Magyarországban és ko-
ronájában, s az Isten segedelmével már visszaszerzett és visszaszerzendő ehhez 
tartozó részekben, országokban és tartományokban, felséges osztrák háznak 
nőágára is... uralkodás és kormányzás végett átruházzuk” mondta ki az 1723. 
évi országgyűlés 2. törvénycikkének 5. §-a. A törvény hazánkban először mond-
ta ki Magyarország és a többi Habsburg-ország elválaszthatatlanságát. A nemesi 
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követeknek nem volt ellenvetésük, mivel engedékenységük fejében megkapták 
a régi törvények megerősítését, beleértve a nemesi kiváltságok szavatolását is. 
(Egyedül a birtoktalan armalistákat kötelezték a vármegyei – ún. házi- – adó fi-
zetésére.) Nemcsak az országgyűlés menete, de törvényei is az udvar és a rendek 
legteljesebb egyetértését sugallták. Károly a gyűlés berekesztése után nem is fu-
karkodott a jutalmakkal: legodaadóbb hívei birtokot, kitüntető rangokat kap-
tak. Az élete végéig a merev spanyol udvari etiketthez ragaszkodó császár a 
döntés hírét Bécsbe vivő küldöttség tagjait is szokatlanul kegyesen fogadta. 
Nemcsak a küldöttség előkelő tagjainak, hanem a velük lévő szolgáknak is meg-
engedte, hogy kézcsókra elébe járuljanak, s szó nélkül tűrte a váratlan helyzet-
ben támadt tolongást, lökdösődést.

A Monarchia rendjeinek meggyőzésénél nehezebben ment az elv nemzetkö-
zi elfogadtatása. Mint említettük, I. József két leányát úgy adták férjhez a bajor 
és a szász választófejedelmi családok tagjaihoz, hogy az ifjú párok esküvel 
mondtak le a Habsburg-örökségről. A régi háborúk szövetségi rendszerei, a 
Habsburgokat a török ellen támogató Szent Liga valamint a francia ellenes ko-
alíció régen felbomlottak, s mind Anglia, mind Oroszország inkább a francia–
spanyol szövetséghez húztak. A tengeri hatalmakat külön ingerelte, hogy Bécs 
Ostendében, a spanyol ág örökségéből szerzett – ettől fogva Osztrák Németal-
földnek nevezett – Atlanti-parti területen (a mai Belgium) a gyarmatokkal foly-
tatandó kereskedelem céljaira nemzetközi kereskedőtársaságot alapított. A csá-
szárnak először merész fordulattal a korábbi nagy riválist, a spanyol koronát 
megszerző Bourbon V. Fülöpöt sikerült megnyernie. 1725-ben olyan szerző-
dést kötött vele, amelyben lemondott a spanyol trónra támasztott minden igé-
nyéről. Viszonzásképpen V. Fülöp elismerte a Pragmatica Sanctiot. A szövetséget 
a két uralkodó még ugyanazon évben gyermekeik összeházasításának tervével 
fűzte szorosabbra.

Anglia és Hollandia beleegyezését a bécsi udvar 1727-ben az ostendei Kelet-
Indiai Kereskedő Társaság feloszlatásának ígéretével érte el. Az 1731. március 
16-án Bécsben az angolokkal kötött egyezmény azonban azt is kikötötte, hogy 
a Habsburg örökösnő (Mária Terézia) férje nem lehet sem Bourbon herceg, sem 
olyan uralkodó, akinek öröklött birtoka az európai egyensúlyt veszélyeztető 
módon növelhetné a Habsburg Monarchiát. Ez persze a spanyolokkal kötött 
korábbi szerződés érvényét veszélyeztette. 1732-ben Hollandia is csatlakozott a 
bécsi egyezményhez. 1728. december 23-án I. Frigyes Vilmos porosz király 
(1717–1740) is elfogadta a Pragmatica Sanctiot egy kisebb német tartomány (Berg 
hercegség) átengedése fejében, ha ott kihalna a fejedelmi család. A porosz király 
több más német fejedelemnél is közbenjárt, s nagy szerepe volt abban, hogy a 
Habsburgok leányági örökösödését 1732. január 11-én a német birodalmi gyűlés 
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3. II. József  anyai nagyapja: Habsburg VI. Ká
roly császár (magyar királyként III. Károly), a 
Habs burg dinasztia utolsó férfitagja

4. II. József  édesapja: Lotaringiai Ferenc 
(császárként I. Ferenc)
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is elfogadta. Igaz, Bajorország ez esetben nem csatlakozott a gyűlés határozatá-
hoz, s követe, amikor véleményével egyedül maradt, elhagyta az üléstermet.

A legtovább a franciákkal történő megegyezés húzódott. Ebben viszont Má-
ria Terézia tervezett házassága jutott váratlan szerephez. A versailles-i udvarban 
jogos gyanakvással fogadták, hogy a vőlegény, Lotaringiai Ferenc ősi tartomá-
nya – bár területileg, jelentéktelensége miatt, megfelelt a bécsi egyezmény elő-
írásának, viszont határos volt Franciaországgal – a Habsburg érdekszférába ke-
rülhet. Miután azonban a császári vőjelölt hajlandó volt lemondani Lotaringiá-
ról, Versailles-ban is késznek mutatkoztak elfogadni a Pragmatica Sanctiot. Bécs-
ben így 1735-ben a több évszázados nagy ellenféllel is sikerült megegyezést 
kötni. 1736. február 12-én – gyakorlatilag Európa minden hatalmának jóváha-
gyása mellett – kerülhetett sor Mária Terézia és Lotaringiai Ferenc esküvőjére. 
Fény, pompa, díszes vendégsereg emelte a lakodalom rangját. A kor dinasztikus 
szemléletű politikai gondolkodását tükrözhette, hogy a tartományát vesztett 
ifjú férj kárpótlására kilátásba helyezték, hogy – a Toscanai Nagyhercegség (Me-
dici) uralkodóházának küszöbön álló kihalását követően – ezt a tartományt el-
foglalhatja. 1737–1739 között Lotaringiai Ferenc nagyhercegként valóban az 
itáliai tartomány élén állt, bár az ifjú pár csak 1738 decemberében költözött 
annak székhelyére, Firenzébe. 

Károly uralkodása egyébként sem kül-, sem belpolitikáját tekintve nem bi-
zonyult olyan sikeresnek, mint amilyent a leányági örökösödés elfogadtatása 
sejtetni engedne. A spanyol örökösödési háborúban elszenvedett kudarcot több 
más sikertelen nemzetközi megmérettetés is követte. Két háborút vívott a törö-
kökkel (1716–1718, 1737–1739), s bár az elsőben sikerült megszereznie a karló-
cai békében még a félhold birtokában maradt Temesközt, a Szerémséget vala-
mint Nándorfehérvárt, sőt bizonyos észak-balkáni területeket (Olténia, Észak-
Szerbia, Észak-Bosznia) is, a másodikat követően az utóbbiakról le kellett mon-
dania. Unokahúga férje, Frigyes Ágost szász választófejedelem támogatása céljá-
ból bekapcsolódott a lengyel örökösödési háborúba (1733–1735), amely azon-
ban számára ugyancsak kudarccal végződött. A rokon ugyan megvédte lengyel 
trónját a franciák jelöltje, Leszczyński Szaniszló (XV. Lajos király apósa) ellené-
ben, a császár azonban elveszítette a spanyoloktól örökölt itáliai birtokainak 
jelentős részét (Nápoly, Szicília, Lombardia egy része). E háború nyomán mon-
dott le Lotaringiáról Mária Terézia vőlegénye, Ferenc, ami feltétele volt annak, 
hogy a franciák elfogadják a Pragmatica Sanctiot.

A nemzetközi helyzet – a Pragmatica Sanctio elfogadtatása, háborúk – szorításá-
ban Károly nem is gondolhatott az államigazgatás modernizálására. Ez az állam-
igazgatás a számos országból és tartományból összetevődő Monarchiában álta-
lában olyan területi hatáskörű kormányszervekből állt, amelyek a birodalom 
egy-egy részét irányították. Bécsben például csaknem fél tucat kancellária mű-
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ködött (birodalmi-udvari, cseh, osztrák, magyar, erdélyi), de velük egyenrangú 
szerepet töltött be a németalföldi és a spanyol tanács – ez utóbbi az itáliai ügyek 
intézésére. A feladatok sokasodása azonban mindinkább új, tárgyi illetékességű 
hivatalok létesítését követelte volna meg. A Habsburg államigazgatás a 18. szá-
zad elején még kevés ilyen intézménnyel rendelkezett (udvari kamara, udvari 
haditanács, az 1714-ben, az állam jövedelmeinek pénztári kezelésére szervezett 
bancalitas). Az új követelmények inkább a meglevő hivatalok átalakulásában: 
szakosodásában vagy belső tagozódásában érvényesültek. (1719–1720 óta a biro-
dalmi kancellária ügyintézése elsősorban a Habsburgok személyes ügyeire, vala-
mint a külpolitikára szorítkozott.)

Konfliktusok árnyékolták be Károly magyarországi uralkodását is. Pedig a 
kezdetek biztatóak voltak. A török alól felszabadult országba megindult a bete-
lepülők áradata, segítve a gazdaság helyreállását. A Helytartótanács felállítása a 
közigazgatás, a kerületi tábláké az igazságszolgáltatás normalizálódását segítette 
elő. Továbbra is elmaradt viszont az ország közigazgatási széttagoltságának – 
Erdély, a Temesköz és a határőrvidékek különállásának – a felszámolása. A ne-
messég háborgott a háborús kiadások következtében megnövelt adók miatt, 
amelyeket általában nem is országgyűlésen szavaztak meg. Az országgyűléseken 
(1722−1723, 1728−1729) a rendek alig kaptak lehetőséget arra, hogy sérelmei-
ket és javaslataikat előterjesszék. A heves ellenállást látva az uralkodó lemon-
dott arról a tervéről, hogy a jobbágyi földet (a jobbágytelket) nyilvánítsák az 
állandó hadsereg ellátására szolgáló adó alapjául, de egyúttal visszalépett attól is, 
hogy az 1730-as években újabb országgyűlést hívjon össze. Így rendeletileg sza-
bályozta a protestánsok vallásgyakorlatát. A Carolina Resolutio (1731. március 21.) 
csak az udvar által kijelölt ún. artikuláris helyeken (megyénként két településen) 
engedélyezte a reformátusok és evangélikusok nyilvános istentiszteletét. A pro-
testáns lelkészeket a katolikus esperesek és püspökök felügyelete alá helyezték. 
Pálffy Miklós gróf halála után (1732) közel évtizedig betöltetlenül maradt a ná-
dori méltóság. Az uralkodó későbbi vejét, Lotaringiai Ferencet állította helytar-
tóként (1732–1741) az ország élére. Ebben a helyzetben mégsem a nemesség in-
dított harcot a hatalom ellen, hanem az adók terheit viselő parasztság. 1735 áp-
rilisában a Körösök és a Maros vidékén robbant ki parasztfelkelés, amely végül 
súlyos vereséggel végződött.

Leányának – az utódlás szempontjából oly fontos – házasságkötésekor Ká-
roly 50 éves volt. A 18. századi körülményeket tekintve ez tisztes életkornak 
minősülhetett, az őt körülvevő idős hivatalnokok között pedig egyenesen fiatal-
nak számított. Nem volt betegségekre hajlamos, életmódja, nyugodt természete 
ugyancsak hosszú életet ígért. Ez azonban végül mégsem adatott meg neki. 1740 
októberében váratlanul megbetegedett, majd alig egy héttel első rosszulléte után 
meghalt. Hirtelen halálát a kortársak közül többen is gombamérgezésnek tulaj-
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donították. „Egy tál gomba, amely megváltoztatta Európa sorsát” – kommen-
tálta elmúlását a filozófus Voltaire. S ha a mérgezésben nem is volt igaza, a kö-
vetkezmények súlyában annál inkább. A császár nyugodtan, leánya örökösödé-
sének háborítatlanságába vetett hittel hunyhatta le szemét. Halálát mégis hábo-
rúk követték, amelyek kirobbanásában még a régi világban rögzült hagyomá-
nyok, elsősorban a dinasztikus érdekek játszották a döntő szerepet. Az utódok-
nak azonban egyre kevésbé lehetett szó nélkül elmenniök olyan új eszmék és 
elvek mellett, amelyek szögesen szemben álltak a hagyományokkal, beleértve a 
dinasztikus érdekeket is. II. Józsefnek a hagyományokat tagadó felvilágosult 
abszolutizmusához katonai vereségek, államának meggyöngülése és egyfajta tár-
sadalmi elégedetlenség vezetett el.

Károly császár 1740. október 20-án bekövetkezett halála után nem kellett 
sokáig várni arra, hogy kiderüljön, mennyire keveset érnek az általa kötött 
nemzetközi szerződések. A bécsi bajor követ nem volt hajlandó hódolatát nyil-
vánítani a „toscanai nagyhercegnőnek” (Mária Terézia öröklött címei közül 
semmit nem ismert el), s – I. Ferdinánd császár (1556–1564) csaknem kétszáz 
éves végrendeletére hivatkozva – bejelentette ura igényét a teljes Habsburg 
örökségre. Hiába igazolták Bécsben a szóban forgó okmány nyilvános bemuta-
tásával, hogy a választó trónigénye jogosulatlan, Károly Albert elhatározásán ez 
nem változtatott. Késett a három Bourbon hatalom – Franciaország, Spanyol-
ország és a Nápolyi Királyság – elismerése is. Fleury bíbornok – a francia poli-
tika ekkori mindenható irányítója – állítólag nem találta azt a formulát, amely-
lyel a „magyar királynőt” üdvözölni lehetett volna. A valóságban Franciaország 
és szövetségesei várakozó álláspontra helyezkedtek: nem akartak idő előtti elis-
meréssel elszalasztani valamilyen kínálkozó előnyt.

Udvaronc tudósok utóbb Poroszországban is könyveket hordtak össze 
azokról az igényekről, amelyek alapján II. Frigyes király (1740–1786) Sziléziát 
magának követelhette volna. Uralkodójuk azonban nem várta meg vélt vagy 
valóságos jogainak kimutatását. „Harcra kész sereg, tele kincstár, szellemem 
frissessége, ezek az okok késztettek háborúra Mária Terézia ellen” – indokolta 
elhatározását. Támadását 1740. december 16-án indította meg, nyolc évig tartó 
háborút (osztrák örökösödési háború, 1740–1748) vezetve be ezzel. A porosz 
győzelmek felbátorították Mária Terézia többi ellenfelét, a bajorokat és a fran-
ciákat is. Támadásuk az egész Monarchiára veszélyt jelentett. II. Frigyes – saját 
állítása szerint – csak Sziléziát akarta elfoglalni, Károly Albert bajor választófe-
jedelem ezzel szemben az egész Habsburg-állam meghódítására törekedett, az őt 
támogató franciák pedig egyenesen a Monarchia feldarabolását tűzték ki célul. 
(A Mária Teréziának és férjének szánt területről leválasztandó részt – amelybe 
Magyarország is beletartozott volna – Mária Terézia húgának és férjének, Lota-
ringiai Károly Sándornak, Lotaringiai Ferenc öccsének juttatták volna. Céljuk 
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5. Mária Terézia bemutatja fiát a pozsonyi országgyűlésen. 1741. szeptember 21.
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az őket fenyegető, területileg igen tekintélyes Monarchia területi megcsonkítása 
lett volna.) Szilézia elfoglalása után a poroszok Csehországba nyomultak, a ba-
jorok Felső-Ausztriát hódoltatták. 1741 tavaszán az udvarnak már-már a fővá-
ros, Bécs védelmére kellett gondolnia.

A monarchia és uralkodója válságos helyzetében döntő jelentőségűnek szá-
mított Magyarország állásfoglalása. A magyarság pedig kiállt királynője mellett. 
Pálffy János gróf országbíró már 1741 januárjában fegyverbe szólította az or-
szág népét, s a frissen toborzott seregek Szilézia felé indultak. Májusban Po-
zsonyban összeült az országgyűlés, amelyen június 25-én – fényes külsőségek 
között – megkoronázták Mária Teréziát. A látványos külsőségek, az udvar tag-
jainak magyaros ruhái (gyakran a nagyszámú kíséret is ilyet viselt), a mindenütt 
lengedező magyar lobogók mind az új uralkodó engedékenységét igazolták. 
A háttérben azonban súlyos politikai döntéskényszer állt. A 23 éves, uralkodói 
tapasztalattal nem rendelkező fiatalasszony tudta, hogy ha most ígéretet tesz a 
rendi alkotmány, benne a nemesi kiváltságok tiszteletben tartására, kezét egész 
életére leköti. Ugyanakkor létérdeke volt, hogy háborújában segítséget kapjon 
Magyarországtól. Így letette a koronázási esküt, s hozzájárult ahhoz, hogy a 
rendek hosszú évek kihagyása után az agg Pálffy János személyében nádort vá-
lasszanak (1741–1751). Pedig eközben lépten-nyomon el kellett tűrnie a rendek 
– sokszor értelmetlennek látszó – formai kifogásait. A koronázás alkalmával a 
férj nem ülhetett felesége hintójába, s a rendek abba is csak vonakodva egyeztek 
bele, hogy Lotaringiai Ferenc a királynő társuralkodója lehessen. Magyarorszá-
gon úgy vélték, hogy Ferenc nagyherceg helytartóságának az országgyűlést mel-
lőző évei alatt szaporodtak sérelmeik, fészkelte be magát annyi visszaélés a hiva-
talokba. 

A súlyosbodó hadi helyzet következtében a királynő szeptember 11-én dél-
előtt a pozsonyi várba kérette a rendeket, hogy konkrét segítségüket kérje. A 
rendek pedig „életüket és vérüket” ajánlották a birodalom megmentésére. Lel-
kesedésüket bizonyára befolyásolta, hogy a tapasztalatlan fiatalasszony uralmá-
tól kevésbé féltek, mint a kiáltványaival a magyarokat csatlakozása bíró, de 
függetlenséget nem ígérő bajor fejedelemétől. Függetlenségi vágyaikat egyéb-
ként jócskán lelohaszthatta az alig két éve vereséggel és területi veszteségekkel 
véget érő török háború. Mária Terézia – az országgyűlési szokásokkal ellentét-
ben – nem konkrét adót vagy katonaszámot kért, így a megajánlást később le-
hetett pontosítani. A hagyomány egyébként több részletében is kiszínezte a je-
lenetet, amely persze eredetileg is meglehetősen teátrális lehetett. Az esemény 
ábrázolásain a királynő karján tartja a gyermek Józsefet, aki a valóságban ekkor 
még nem volt Pozsonyban, így nem lehetett jelen az eseményen. De a képeken 
erősen hatásvadász a királynő által viselt ruha ragyogó fehérsége is. Mária Teré-
zia gyászba öltözve, fején a Szent Koronával jelent meg a rendek előtt. Az or-
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szággyűlés a következő napokban a felajánlást százezer főnyi hadsereg felállítá-
sának és felszerelésének, továbbá katonai raktárak létrehozásának ígéretével 
erősítette meg. 

A következő években az örökösödési háború meglehetősen hullámzó ered-
ményekkel járt. Az udvar esélyeit rontotta, hogy a Német-Római Birodalom 
választófejedelmei 1742 januárjában – Mária Terézia férjét, Lotaringiai Ferencet 
mellőzve – a bajor választófejedelmet, Károly Albertet (VII. Károly, 1742–1745) 
választották német-római császárrá. (Mária Terézia maga nem tölthette be ezt a 
méltóságot, mivel nő nem lehetett császár.) A császári székhely átmenetileg el-
került Bécsből, Mária Terézia legmagasabb „rangja” évekig a „Magyarország 
királynője” cím volt. A Károly Albert elhunytáig eltelt néhány év alatt azonban 
a bécsi udvar növelni tudta befolyását a választófejedelmek között, így a követ-
kező császárválasztásból Lotaringiai Ferenc került ki győztesen (I. Ferenc, 
1745–1765). Az 1748. október 23-án megkötött aacheni békében Ausztriának 
végül le kellett mondania Sziléziáról Poroszország, az itáliai Párma és Piacenza 
fejedelemségekről Spanyolország javára. Sikerült viszont megvédeni a biroda-
lom egységét. A háborúban egyébként számos magyar egység vett részt, s bár 
létszámuk elmaradt az ígért 100 ezer főtől – 1742 végéig az ország mintegy 60 
ezer katonát adott –, megjelenésük mindenképpen elősegítette Mária Terézia 
trónjának s országainak megvédését. Az már a sors tragikus ellentmondása, 
hogy a bécsi udvar tekintélyének visszanyerésével párhuzamosan (tulajdonkép-
pen azzal fordított arányban) csökkent az igény a magyarság segítségére.

A háború Mária Teréziát gyors politikai intézkedésekre késztette. A változ-
tatások a hadsereg átalakításával kezdődtek, de már a háború idején sor került 
néhány államigazgatási reformra is. A háború befejeződése után Friedrich Wil-
helm Haugwitz gróf javaslatára – porosz mintára – a közigazgatást és a pénzügyi 
irányítást egyesítő központi kormányszervet állítottak fel (Directorium in publicis et 
cameralibus). Az ún. Haugwitz-reform az örökös tartományokban a nemesség 
megadóztatásával járt együtt. A magyar rendekkel szemben ugyanakkor a ki-
rálynő uralkodása első tíz évében meglehetősen óvatosan viseltetett. Eltekintett 
mind a Directorium hatáskörének magyarországi kiterjesztésétől, mind a nemes-
ség megadóztatásától. Pedig az 1751. évi országgyűlés azt igazolta, hogy a két fél 
érdekei alaposan elszakadtak egymástól. A királynő hozzájárult, hogy a rendek 
– az elhunyt Pálffy János helyett Batthyány Lajos gróf személyében – új nádort 
válasszanak (1751–1765). A hangulatot azonban megrontotta, hogy a magyar 
nemesség telve volt panasszal a magyar szarvasmarha-, gabona- és borkivitelt 
sújtó rendszabályok miatt, ugyanakkor nemcsak maga nem volt hajlandó vállal-
ni az adózásban való részvételt, amit az udvar elvárt volna tőle, hanem a Bécs 
által kívánt (s jobbágyok által fizetett) adóösszegnél is alacsonyabbat szavazott 
meg. Nem sikerült a nemesség megadóztatása Erdélyben sem az 1754-i Bethlen-
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féle adóreform során, mindössze az adószedést vették ki a vármegyék hatóköré-
ből. A rendi vonakodás következményei voltak az 1754−1755. évi vámszabály-
zatok megkülönböztető intézkedései Magyarországra és Erdélyre: az osztrák 
termelők által konkurensnek ítélt cikkek magas kiviteli, s a más külföldről be-
hozott cikkek magas behozatali vámjai. A vámháború elvágta a magyar terme-
lőket a porosz kézbe került hagyományos piacuktól, Sziléziától, az erdélyieket 
a Balkántól, de vámkülföldnek nyilvánította az országot Ausztriával szemben 
is. (1774-ben, egy újabb vámrendelet kapcsán Mária Terézia azzal indokolta a 
magyar gabona magas vámját, hogy az osztrák gabona számára olyan árnívót 
kell biztosítani, amely lehetővé teszi az adók megfizetését, viszont a magyar 
gabonára a nemesség adómentessége miatt hasonló terhek nem nehezedtek.) 
A Monarchia határai köré vont védővámrendszert a szomszédos országok (Po-
roszország, Lengyelország) ellenintézkedései követték, ami miatt a hazai agrár-
termékek (többek között a magyar bor) előtt olyan hagyományos külső piacok 
is bezárultak, mint a politikailag is az ellenfél birtokába kerülő Szilézia. Ugyan-
ekkor a vámrendszer a hazai piacot kiszolgáltatta az osztrák készítésű, vagy 
osztrák kereskedők által importált iparcikkeknek.

A belső ellentét éleződését a nemzetközi életben kirobbant új konfliktus 
odázta el. Mária Terézia az osztrák örökösödési háború lezárulása óta nyíltan 
hangoztatta, hogy Szilézia visszaszerzésére készül. Az ún. hétéves háborúban 
(1756–1763) a császáriak hosszadalmas készülődései ellenére, ismét II. Frigyesé 
lett a kezdeményezés. 1756 augusztusában lerohanta Szászországot, s annak 
anyagi erejét valamint emberanyagát felhasználva fordult Csehország ellen. 
A hétéves háború erőpróbái azonban a következőkben mégsem annyira egyol-
dalúan alakultak, mint a korábbi osztrák örökösödési háború csatái. 1757 júniu-
sában II. Frigyes váratlan vereséget szenvedett Kolinnál, október 16-án (a király-
nő névnapján) pedig Hadik András altábornagy huszárai – a porosz seregek 
hátába kerülve – a védtelenül maradt Berlint foglalták el és sarcolták meg. A 
támadás váratlanságát fokozta, hogy Hadik a gyalogságot felültette a huszárok 
mögé a lovakra. A magával vitt ágyúkkal szétszakíttatta a Spree folyón található 
híd felvonóláncát, ami után a lecsapódó hídon bezúdult a huszárcsapat. A kaput 
őrző poroszok fejvesztve menekültek, de hamar szétszóródott az 5500 főnyi 
helyőrség is. A városra kivetett 600 ezer tallér sarcon túl Hadik – aki katonái-
nak megtiltotta a zsákmányolást – a berlini csipkeverőktől 24 pár – a város cí-
merével díszített – kesztyűt is kért királynője számára. Egy közelítő porosz se-
reg hírére azonban a császáriak már másnap visszavonultak. A sarcból addig 225 
ezer tallér gyűlt össze, a kesztyűkről pedig csak utólag derült ki, hogy valameny-
nyi balkézre való. Katonai sikereiért a csallóközi köznemesi családból származó 
Hadik még a háború befejeződése előtt, 1762-ben grófi rangot kapott. A porosz 
uralkodó győzelmeinek száma mindezek ellenére ebben a háborúban is megha-
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ladta a császáriakét, ez utóbbiak megakadályozni nem, csak késleltetni tudták a 
poroszok végső győzelmét. Az 1763. február 15-én Hubertusburgban a Habs-
burg-állam, Poroszország és Szászország között megkötött béke területi változ-
tatás nélkül zárta a háborút.

A gyakorlatilag eredménytelenül zárult háború a Habsburg-állam számára 
súlyos erőpróbát jelentett. Wenzel Anton Kaunitz gróf (1764-től herceg) állam-
kancellár új államigazgatási reformmal próbálta a katonai kudarcot ellensúlyoz-
ni. Az 1761-ben megalakult államtanács (Staatsrat) egészen 1848-ig maradt a 
Habsburg Monarchia legfelső szintű irányító szerve. Bár hatásköre elméletileg 
hazánkra nem terjedt ki, a királynő számtalan esetben kérte ki tagjainak véle-
ményét magyarországi ügyekben is. A magyarok részvétele a hétéves háború-
ban szerényebb mértékű volt, mint az osztrák örökösödési háborúban. A ki-
rálynő nem hívott össze országgyűlést, hogy megemeltesse az adót, helyette a 
főurak, megyék, városok hadi megajánlásaira számított. A felajánlások azonban 
végül messze elmaradtak várakozásától. A nemesség véráldozata (a nemesi felke-
lésnek nevezett hadbavonulás), amivel a rendek adómentességüket indokolták, 
e háborúban illúzióvá vált. Amikor pedig a háború vége felé a kincstár egyre 
katasztrofálisabb pénzhiányának fedezésére Mária Terézia 10 millió forint köl-
csönt akart felvetetni a magyar nemességgel, ettől a hazai főméltóságok – Bat-
thyány Lajos gróf nádort is beleértve – elzárkóztak.

A háború idején a királynő természetesen nem kívánt konfliktust kirobban-
tani a magyar rendekkel. Éppen ellenkezőleg, voltaképpen ekkor bontakozott 
ki a magyar arisztokrácia megnyerését célzó politikája. Szívesen adományozott 
arisztokrata címeket híveinek, szívesen fogadta, ha a leghatalmasabb családok 
tagjai Bécsben is tartanak fenn palotát, s az év jelentős részét a birodalom fővá-
rosában töltik. Fiatalabb éveiben egyébként minden alkalmat megragadott arra, 
hogy fényes ünnepségeket rendezzen, az őt körülvevő pompát a legsúlyosabb 
háborús években sem kívánta mérsékelni. Nem kímélte a költségeket. Amikor 
az örökösödési háború idején Angliától évi 500 ezer font hadisegélyt (subsidiumot) 
kapott, az angolok tiltakoztak is, hogy ezt ne udvari bálok rendezésére fordítsa. 
A fiatal királynő meglepő érveléssel utasította vissza a vádat: a segély összegét 
utolsó fillérig a hadseregre költi, az ünneplésre fordított összeg más jövedelme-
iből származik. Hamar megindult a magyar arisztokraták Bécsbe áramlása is. 
Ünnepeken azután szinte hullottak a jutalmak, kitüntetések, amelyek számát 
maga is szaporította. 1757-ben alapította a Mária Terézia rendet, amely a Mo-
narchia bukásáig a legrangosabb katonai kitüntetésnek számított. Nagykereszt-
jével jutalmazták Berlin megsarcolása után Hadik Andrást. 1764-ben alapította 
a királynő a Szent István rendet a diplomáciai és polgári érdemek jutalmazására, 
amellyel a következő években számos magyar arisztokratát tüntetett ki. A ma-
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gyar köznemesség megnyerését szolgálta az 1760-ban alapított magyar testőrség. 
A szabályzat a tanulást is megkövetelte a testőröktől. Nem véletlen, hogy a 
magyar testőrök közül többen váltak íróvá-költővé (Barcsay Ábrahám, Báróczy 
Sándor, később Kisfaludy Sándor), az 1765–1773 között a testőrségben szolgáló 
Bessenyei Györgyben pedig első felvilágosult írónkat tisztelhetjük. Az arisztok-
ráciát a hazától elszakító Bécsben az 1760-as évektől a magyarok között mégis 
kialakult egy kulturálisan igényes, hazájához hű csoport.

A háború terheitől megszabadulva a királynő 1764-ben újra összehívta a ma-
gyar országgyűlést. Ezen ismét jelentős adóemelést, továbbá a megbízhatatlan-
nak bizonyult nemesi felkelés szabályozását kérte a rendektől. Az udvar előse-
gítette Kollár Ádámnak, a bécsi udvari könyvtár igazgatójának (akinek vélemé-
nyét magyar ügyekben már többször kikérték) Az apostoli magyar királyok törvény
hozó hatalma c. művének kiadatását, mert benne saját céljai – az uralkodói hata-
lom korlátlansága, az egyház alárendelése az államnak, és a nemesség megadóz-
tatása – propagandaeszközét vélte felfedezni. A mű azonban a magyar rendek 
részéről olyan felzúdulást váltott ki, hogy be kellett tiltani. A királyi előterjesz-
tés ezután az országgyűléstől már csak az adó lényeges emelését, valamint a 
jobbágyság úrbéres terheinek könnyítését kérte. A jövedelmüket féltő rendek 
ismét sérelmeikkel álltak elő. Az adót ugyan – miután az udvar által kért össze-
get jól megnyirbálták – megszavazták, a jobbágykérdésben azonban hajthatatla-
nok maradtak, s mindenfajta felső (állami, közigazgatási) beavatkozást vissza-
utasítottak. 

Az országgyűlés az udvar szemszögéből tehát csaknem eredménytelenül zá-
rult. Berekesztésekor, 1765. március 19-én a királynő alig szentesíthetett emlí-
tésre méltó új törvényt. A határozatok egy része régi, meg nem valósult intéz-
kedéseket ismételt meg a királynő Magyarországra költözéséről, a helytartóta-
nács és az országgyűlés Budára helyezéséről. Kérte a törvény, hogy a királynő 
gondoskodjon a szepesi városok és a Temesköz visszaszerzéséről ill. visszaada-
tásáról. A hazai ipar piacát kívánta erősíteni az a törekvés, hogy a magyar kato-
naság ruháját, „ha azt ugyanazon az áron és minőségben, mint más tartomá-
nyokból, beszerezni lehet”, gyártsák az országban. Kudarcba fulladt Mária Te-
rézia azon kísérlete is, hogy a fokozódó terhek miatt egyre súlyosabb helyzetbe 
kerülő jobbágyokat földesurukkal szemben törvényes védelem alá vegye. Az 
eredménytelenség következtében Mária Terézia többé nem is hívta össze a ma-
gyar rendeket. (Erdély utolsó Mária Terézia korabeli országgyűlése 1761-ben 
volt.) Bebizonyosodott az is, hogy döntő kérdésekben a királynő nem támasz-
kodhat még a főnemességre sem, Magyarországon politikájának nem talált ön-
zetlen, megbízható támaszt. Így végül a kegyvesztett Batthyány Lajos halála 
után a nádori széket betöltetlenül hagyva, helytartóul vejét, Albert szász-te-
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scheni herceget (kedvenc leánya, az eszes Mária Krisztina férjét) nevezte ki 
(1765–1780). Erdélyben pedig egy évtizedig a gubernátori tisztet is a főhad pa-
rancsnokok (Adolf Nicolaus Buccow, Hadik András, O’Donnel) látták el. 

Ha az országgyűléshez nem is kapcsolható érdemleges újdonság, véget érte 
után néhány hónappal mégis döntő változást kilátásba helyező esemény követ-
kezett. Váratlanul meghalt Ferenc császár. A császári pár második fia, Lipót 
augusztus 8-án Innsbruckban kötötte meg házasságát Mária Lujzával, III. Ká-
roly spanyol király leányával. A szokásos fényes ünnepséget további összejöve-
telek, fogadások követték, ami miatt Mária Terézia és férje még a városban 
maradt. Ferenc császár augusztus 17-én (szombaton) egyszer már rosszul lett, de 
állapota másnapra (vasárnapra) javult, így este színházba ment, ahol egy olasz 
társulat operaelőadását nézte-hallgatta meg. Hazatérve, az emeletre feljutva lett 
rosszul, összeesett, s minden segítség és élesztgetési kísérlet ellenére meghalt. 
Halálát ma szívinfarktusnak tulajdonítják. Mária Terézia, aki életében sok ha-
lállal találkozott, hiszen 16 gyermeke közül hatot veszített el gyermekként, s 
két menyét is eltemette, ezt a halálesetet mindennél súlyosabb csapásként élte 
meg. Napokig nem mozdult férje holttestétől, csak családtagjait engedte a köze-
lébe, a részvétnyilvánításokat elhárította. Külsőségeiben is megadta magát az 
öregségnek, pedig mindössze 48 éves volt ekkor. Özvegysége első reggelén levá-
gatta hosszú, még nem is őszülő haját s gyászruhát, valamint fekete főkötőt öl-
tött, ami mellett élete további 15 évében is kitartott. Lakosztálya falait szürke 
színű tapétával boríttatta. Ékszereit leányai, ruháit szobalányai között osztotta 
szét. Megtiltotta, hogy udvarhölgyei arcuk kifestésével csínosítsák magukat.

A császár elvesztése az özvegy csillapíthatatlan gyászán túl komoly veszé-
lyekkel fenyegető politikai következményeket is kilátásba helyezett. Lotarin-
giai Ferenc császári rangja nem járt együtt valódi hatalommal, de a férj a felesége 
mellett viselt társuralkodói címeit sem igyekezett kihasználni. Nem szólt bele a 
politikai döntésekbe, meghúzódott a háttérben. Kérdéses volt, hogy a császári 
utód is vállalja-e ezt a visszahúzódó, a nagypolitika iránt közönyösnek mutat-
kozó szerepet. A formaságok (a császárválasztás) miatt nem kellett aggódni. Az 
utódot, pontosabban az utódjelöltet a választófejedelmek már korábban elfo-
gadták. A császári pár legidősebb fiát, Józsefet előbb római királlyá választották, 
majd Frankfurtban megkoronázták, ami jogilag is a császári cím örökösévé tet-
te. Tényleges hatalomra természetesen a Német-Római Birodalomban ő sem 
számíthatott, az apja halála után édesanyjától elnyert társuralkodói címmel 
azonban kétségtelenül befolyáshoz juthatott a Habsburg Monarchia irányításá-
ban. Az, hogy ezt a méltóságot – édesapjához hasonlóan – passzív beletörődés-
sel játssza-e el, vagy ténylegesen érvényesíteni szeretné akaratát, még nem dőlt 
el. Ifjúkori viselkedése mindenesetre nem sok jót ígért.
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II.

A TRÓNÖRÖKÖS

Ha VI. Károly császár 1740-ben – leánya örökösödését tekintve – nyugodtan 
hunyhatta le a szemét, családja jövője szempontjából mégis lehettek aggodal-
mai. 1740 őszén ugyanis úgy tűnt, hogy az immár Habsburg-Lotaringiai házban 
a következő generációban sem születik fiúgyermek, s másodízben is érvényesí-
teni kell a leányági örökösödést. Emlékezve azokra az erőfeszítésekre, amelye-
ket Mária Terézia utódlásának biztosítása igényelt, beleértve a házastárs kivá-
lasztásának előírt szigorú feltételeit is, Károly császár aligha lehetett nyugodt, 
még ha ennek a feladatnak a megoldása – életkorából következően – aligha rá, 
sokkal inkább utódjára várt.

Az 1736 februárjában házasságot kötött Mária Teréziának édesapja haláláig 
három gyermeke született, három leány. Az első, akit Mária Erzsébetnek ke-
reszteltek, és szinte pontosan egy évvel az esküvő után, 1737. február 5-én szü-
letett, három éves korában meghalt, komoly bánatot okozva ezzel a spanyol 
etikettnek áldozó, érzelmeit ritkán kimutató nagyapának. Őt két további leány 
követte. Egyikük alig három hónappal élte túl Károly császárt (egy éves korá-
ban halt meg), másikuk ugyan tisztes felnőttkort megérve, 51 évesen halt meg, 
de soha nem ment férjhez. Túlélési esélyeik pedig az udvar számára nem lehet-
tek közömbösek, hiszen egyelőre közülük kellett kikerülnie a Monarchia to-
vábbi örökösének. A hivatalos politika és a bécsi lakosság mindenesetre egyre 
kevésbé látszott megelégedni a leányokkal, és egyre türelmetlenebbül várták az 
annyira óhajtott fiú trónörököst. A közhangulat – elfeledve, hogy a dinasztiá-
ban már az előző generáció sem tudta biztosítani a fiú trónörököst – lassan-las-
san az ifjú férj ellen fordult, őt vádolva azért, hogy csak leányai születnek.

Apja halálakor egyébként Mária Terézia ismét áldott állapotban, újabb ter-
hessége negyedik hónapjában volt. A kor tudománya természetesen még nem 
tudta előre megállapítani a születendő gyermek nemét, így az voltaképpen a 
szűlésig titok maradt, teret engedve a feltételezéseknek, jóslásoknak. A türel-
metlenséget tovább fokozta, hogy 1741 januárjának végén az ifjú pár három le-
ánykájából már csak egy élt. Így, amikor végre március 13-án, a II. Frigyes által 
indított háború kitörését követően négy hónappal, végre megszületett a várva-
várt fiú, a fővárosban egekig csapott a lelkesedés. Bár a gyermek éjszaka, valami-
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vel éjfél után jött a világra, a hír mégis gyorsan terjedt a városban, s reggelre 
ünneplő sokaság lepte el a Hofburg környékét. Mindenütt köszöntő rigmuso-
kat és versikéket kántáltak. A nagy öröm az eddig népszerűtlen férj tekintélyén 
is sokat javított. Az utcákon osztogatott metszetek Ferenc nagyherceget mint 
fafaragót ábrázolták, amint éppen fiú figurákat mintáz meg, s közben így szól: 
„Még több próbát is teszek.” A város népe most egyszerre felfedezte, hogy új 
uralkodójának férje a Bécset 1683-ban felmentő hadvezér unokája. A fiúval kap-
csolatban pedig különféle jövendölések kaptak szárnyra. A legkevesebb, amit 
jósolni tudtak neki, a császári cím volt. Az ünneplés akkor ért tetőpontjára, 
amikor a királynő, gyermekágyából felkelve, nyitott kocsin (de egyelőre termé-
szetesen a gyermek nélkül) végighajtatott a városon. A fővárosban egyszerre 
feledni látszottak a fenyegető háborús veszélyeket. Az udvar pedig az uralkodó-
családokban szokásos módon szinte keresztnév-özönnel árasztotta el az újszü-
löttet. Neve József Benedek Ágost János Antal Mihály Ádám lett. A József 
Mária Terézia Szent József iránti tiszteletét fejezte ki, a Benedeket és az Ágostot 
a keresztapák, XIV. Benedek pápa és Frigyes Ágost szász választófejedelem 
(utóbbi Mária Terézia unokatestvére, Mária Jozefa férje) tiszteletére kapta.

Az uralkodócsaládot sújtó több friss gyermekhalál az udvart óvatosságra in-
tette. Az újszülöttet még a széltől is óvták. Bécs lakossága – legalábbis aki közü-
lük szerencsésebb lehetett – 10 hetes korában, május vége felé pillanthatta meg, 
amikor a Burg belső udvarában egy ablakból a népnek bemutatták. Az, hogy a 
kis trónörökössel néhány hónap múlva a magyar rendek is személyesen talál-
kozhattak, Bécs háborús fenyegetettségének volt köszönhető. Szeptember 15-
én, alig néhány nappal azután, hogy a pozsonyi várban „életüket és vérüket” 
ajánlották a királynőnek, Károly Albert ünnepélyesen bevonult Linzbe, majd 
szinte ellenállás nélkül egész Felső-Ausztriát hódoltatta. Nyíltan Bécs ostromá-
ra készült, s Mária Teréziának nem volt olyan katonasága, amellyel fővárosát 
megvédhette volna. Csapatai szinte kivétel nélkül Sziléziában harcoltak. A cse-
csemő trónörököst így szeptember 20-án a fenyegetett fővárosból – szinte me-
nekülve – hajón Pozsonyba vitték, s másnap, amikor Lotaringiai Ferenc a vár-
ban az országgyűlés két táblája előtt – mint társuralkodó – esküt tett, a királynő 
bemutatta fiát. A jelenet ugyan – hiába ajánlotta a nagyherceg maga is életét és 
vérét a királynőért és annak országaiért – ezúttal nem váltott ki különösebb 
érdeklődést. A rendek fagyos némasággal hagyták jóvá – a 19. századi kiemelke-
dő történész, Horváth Mihály szavai szerint „tűrték el” – a férj társuralkodóvá 
emelését, ami nyilván az eskütétel hangulatát is meghatározta. Mária Terézia 
mégis elégedett volt, így előhozatta az előző nap érkezett féléves trónörököst. 
Egyebe nem lévén, e kincsét örömmel ajánlja fel az ország rendjeinek – idézi őt 
ugyancsak Horváth Mihály. A családias jelenet azután valamit oldani tudott a 
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6. Trónörökösi idill, az Aranygyapjas rend 
láncával játszadozó gyermek József

7. A fiatal József  öccsével, Lipóttal
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helyzet komorságán, amin tovább enyhítettek a királynő által a legkitartóbb 
magyar híveinek kiosztott jutalmak.

Bécs ostromára végül mégsem került sor. A bajor fejedelem túl sok időt vesz-
tegetett Linzben az ünneplésekre és tanácskozásokra, s amikor Bécs alá vonult 
volna – nem utolsó sorban a magyarok felajánlkozása és gyors segítsége követ-
keztében – megváltoztak az erőviszonyok. Károly Albert így Bécs helyett Prága 
felé fordult, lehetővé téve, hogy az uralkodócsalád visszaköltözzön fővárosába, 
s ott nevelje a trónörököst.

A Habsburg családban a trónörökös neveltetésének szigorú hagyományai 
voltak. József esetében azonban ez a hagyomány erős racionális vonásokkal 
keveredett. Ebben a történettudomány az udvarban francia szellemet meghono-
sító édesapának, Lotaringiai Ferencnek a hatását szokta látni, amit azután az 
édesanya, Mária Terézia is elfogadott. A reá irányuló folytonos figyelem ellené-
re József gyermekkorából kevés említésre méltó eseményt jegyeztek fel. Pedig 
lett volna mit, mert a trónörökös a nehezen kezelhető gyermekek közé tarto-
zott. Az udvar azonban vigyázott a család tekintélyére, így a feltételezhető zajos 
jelenetek nem kerültek napvilágra. Meglétükre mégis utalhat a Podewils gróf, 
bécsi porosz követtől származó jellemzés. A követ, aki a trónörököst nem az 
alattvaló hízelgésével, az udvart pedig mintegy kívülről figyelte, a következőket 
írta a 6 éves Józsefről: „A herceg önfejű és makacs, inkább hagyja magát bezáratni 
s koplalásra ítélni, semmint hogy bocsánatot kérne. Csak a katonákat szereti, a 
tiszteknek és feleségeiknek fogad szót, a tanulásra kevés hajlandóságot mutat, 
így nehéz akár a legegyszerűbb dolgokra is megtanítani… Azt még nehéz eldön-
teni, hogy milyenek lesznek a képességei, de nagy tehetség aligha lesz belőle.” 
S természetesen elhangzik a következtetés is: nagy uralkodó sem.

A követnek József makacsságára utaló észrevétele mindenképpen jogos, a 
tehetségét kétségbe vonó kritika azonban egyáltalán nem. Kétségtelen, hogy a 
nevelésére kijelölt első, engedékenyebb asszonyi környezetben egyéniségének a 
tudását igazoló pozitív vonásai nem bontakozhattak ki. A nyílt engedetlenségét 
is elnéző környezetből 7 éves korában emelték ki, s bízták meg nevelésével gróf 
Batthyány Károlyt, az éppen befejeződött örökösödési háború tábornokát. Saj-
nos, a trónörököst a derék öreg katona rideg modora sem tudta megnyerni, 
mindenekelőtt azért nem, mert semmilyen téren nem állt mögötte tiszteletet 
parancsoló tudás. Feljegyezték, hogy Batthyány alig néhány nappal a nevelői 
szerep átvétele után nagyszabású katonai parádét szervezett, amelyben a trón-
örökös apja mellett lovagolva haladt az egyik ezred élén. A bécsiek természete-
sen kitörő örömmel fogadták a látványosságot. József tanításában első helyre 
természetesen a vallásoktatás került, de a többi tárgyat is leginkább egyháziak 
(főleg szerzetesek) tanították. A hittanhoz fokozatosan társultak a köznapi tár-



30

gyak (nyelvek, szaktárgyak) és a főúri-uralkodói nevelés tudnivalói (lovaglás, 
vívás, tánc, zene). (A matematikát egy ezredes tanította.) A napi tanulás reggel 
9-től délután 5-ig tartott. Eredményesen és könnyen tanulta a nyelveket, anya-
nyelvén kívül legalább három nyelven beszélt jól (francia, olasz, latin), de köz-
napi szinten a Monarchia több országának lakosaival (magyarok, csehek) is meg 
tudta értetni magát. Hamar igazolta a tudományok iránt táplált élénk érdeklő-
dését, kiemelkedő memóriáját. A vizsgákon általában jól szerepelt. A történe-
lemben elsősorban családja múltja érdekelte, a geometriában a várépítés, a filo-
zófiában a természetjog és a német államjog. A természetjogból az uralkodó 
feladatait, alattvalói iránti kötelezettségeit igyekezett megismerni. A 17. századi 
német filozófus, Samuel Pufendorf munkáiból arra a következtetésre juthatott, 
hogy az elvek szigorú betartásával biztosítani lehet az állam felvirágzását, a nép 
jólétét, az alattvalók boldogságát. Az oktatás sok más tárgya azonban általában 
kielégítetlenül hagyta. Tanítói pedáns kicsinyessége, a lexikális követelmények 
messze elmaradtak gyors felfogó készségétől s rendszerező képességétől. Külö-
nösen a történelem tanításában reá zúdított elaprózott adatok halmazától csö-
mörlött meg, amelyhez nem kapott kielégítő rendszert. Előírt tanulmányait 
időnként el is hanyagolta, ezért vélhették környezetében többen lustának (mint 
amit korábban Podewils követ jellemzése is sugallt).

A makacsság haláláig József alapvető tulajdonsága maradt. Úgy tűnik, nevel-
tetése sem ennek mérséklése, hanem éppen fokozódása irányában hatott. Hiába 
igazították a képzést mindig pontos tervekhez, perspektívái mégsem voltak kel-
lőképpen átgondolva. Felismert következetlenségeit, hibáit esetenként kam-
pányszerűen igyekeztek kijavítani, s ez gyakorta vezetett súlyos meghasonlás-
hoz az érzékeny gyermek lelkében, aki nem kapott lehetőséget arra, hogy a ta-
nácsokat megfontolva maga alakíthassa ki álláspontját. Döntésének irányítása 
helyett akaratát igyekeztek megtörni, ami természetesen tiltakozáshoz, ellenál-
lásának fokozódásához vezetett. Természetes érdeklődését így magánerejéből 
kellett kielégítenie, nem csoda, ha idővel az a meggyőződése alakult ki, hogy 
hasznos tudásra csakis az előírt oktatáson kívül tehet szert. Rengeteget olvasott, 
angol gazdasági és francia filozófiai munkákat egyaránt, köztük sok olyasmit is, 
amit Ausztriában az egyházi cenzúra betiltott. De nagy hatással lehetett rá a 
bécsi udvar néhány felvilágosult alakja (főleg Gerhard van Swieten, a bécsi egye-
tem reformját kidolgozó udvari orvos és Joseph Sonnenfels, a kor egyik legne-
vesebb kameralista – közgazdász – tudósa), akik – ha Mária Terézia előtt kellő 
alkalmazkodó képességet tudtak is felmutatni – a trónörökössel beszélgetve 
nem tettek lakatot szájukra. József tehát végül megismerte kora fő szellemi 
áramlatait, de műveltsége sok vonatkozásban autodidaktának tűnt. Nem tudtak 
enyhíteni ezen az oktatás későbbi, igényesebb, s József által is jobban kedvelt 
tárgyai sem.
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A rendes tanuláson kívül József erősen idegenkedett az udvar számos divatos 
szórakozásától is. Nem érezte jól magát a fényes mulatságokon, amelyek a há-
borúk legsúlyosabb éveiben sem szüneteltek, sem a nagy vadászatokon. Különc 
ízlésével így már viszonylag fiatalon elszigetelődött az udvarban. Nem tudta 
eljátszani az uralkodó családban neki szánt prominens trónörökösi, leendő csa-
ládfői szerepet sem. Pedig édesanyja igyekezett idősebb fiait a látványos politi-
kai eseményeken is felléptetni. Az 1751. évi országgyűlés megnyitásán három 
magyaros ruhába öltöztetett főherceg (a 10 éves József, a 6 éves Károly és a 
4 éves Lipót) állt a királynő trónja mellett, s Károly magyarul, „egészen magyar 
accentussal” köszöntötte a rendeket. Ő volt egyébként az első Habsburg-házból 
származó főherceg, aki valóban tudott magyarul. József azonban testvérei közül 
szinte egyikkel sem került igazán bizalmas viszonyba. A természetében hozzá 
legjobban hasonlító öccse, Lipót, 6 évvel lévén nála fiatalabb, csak jóval később 
érdeklődött az őt foglalkoztató elvont kérdések iránt, túl későn ahhoz, hogy 
József nagy tervei részesévé tehesse. A kettőjük között álló fiútestvér, Károly 
(szül. 1745, megh. 1761) nála sokkal alkalmazkodóbb lévén, nem nyerhette el 
bizalmát. A leányokkal sem alakult ki az a meleg kapcsolat, amelyet Mária Te-
rézia gyermekei iránt táplált, s aminek folytatását tőle elvárta. Amúgy jóindula-
tú, a szegénységgel, elesettekkel együttérző természete volt. Ez persze inkább 
csak később, felnőtt korában derülhetett ki. A fővárosi tűzeseteknél, áradások-
nál mindig ott akart lenni, hogy részt vehessen a mentésben, irányíthassa a rá-
szorulók segítését. Az udvarban külön ló állt készenlétben, hogy gyorsan meg-
közelíthesse a helyszínt. Egyszerűségét fejezte ki későbbi öltözködése is, ami-
kor arról már maga dönthetett. 1768-tól rendszerint uniformisban járt.

Szülei 14 éves kora óta vonták be saját társaságukba. Ettől fogva asztaluknál 
étkezett, velük utazhatott. Hamarosan lehetőséget kapott a komolyabb politi-
kai munkába való betekintésre is. Az udvar itt váratlan realitásérzékkel ragasz-
kodott némi fokozatossághoz. József először az alárendelt hatóságok munkájá-
val ismerkedett meg, s csak később a központi kormányszervekével. Húsz éves 
korában (1761-ben) bekapcsolódhatott a frissen alapított államtanács munkájá-
ba. A hivatali grádusokon való lépegetés hamar meggyőzte az osztrák államigaz-
gatás bonyolult kuszaságáról, s a reformok szükségességéről. Gyakorta össze-
szólalkozott az állam tekintélyes vezetőivel, esetenként védelmükre siető anyjá-
val is. Nem volt titok, hogy a minisztereket „beporosodott múmiák gyülekeze-
tének” nevezte. Még nem volt 20 éves, amikor 1760-ban első átfogó reformter-
vezetével (Rêveries) előállt. Ebben – a szükséges változtatások végrehajtására – 
10 évi (!) teljhatalmat (amit korlátozott önkényuralomnak – despotisme lié – neve-
zett) kért volna népétől. Az államigazgatási reformok szükségszerűségét a ki-
váltságok megszüntetésének óhajával kapcsolta össze. Magyarország külön he-
lyet kapott a tervezetben. Az uralkodójelölt sokszor megbántott lakosságát 
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először jóindulatáról akarta biztosítani, közigazgatásának javításával, gazdaságá-
nak támogatásával. De nem rejtette véka alá azt a szándékát sem, hogy az or-
szágban található különféle kiváltságokat nem hagyja érintetlenül, és a magyar-
országi gazdaság, a kereskedelem támogatása nem árthat az örökös tartomá-
nyok gazdaságának. 1761–1763 között József a kormányzat és a pénzügyek át-
szervezésében vett részt.

A politikai szempontok egyre nagyobb szerephez jutottak magánéletében is. 
Megházasították, s ezzel – mint utólag kiderült – életének egyetlen igazán bol-
dog szakasza kezdődött el. A bécsi udvar visszalépett attól, hogy Józsefnek Ká-
roly nápolyi király előnytelen külsejű, egyébként is betegesnek mondott leá-
nyát, Mária Lujzát kelljen feleségül vennie – amire a francia orientáció előmoz-
dítása miatt került volna sor –, s helyette a trónörökösnél egy évvel fiatalabb 
Mária Izabella pármai hercegnő lett a felesége. (Anyai ágon ez a hercegnő is a 
Bourbonoktól származott.) Az udvar romantikus történettel igyekezett a nápo-
lyiak várható haragját lecsillapítani. Eszerint József a hercegnő képét meglátva 
ébredt szerelemre jövendőbelije iránt. A mentség ebben a formában aligha lehe-
tett igaz, mégis tény, hogy az ifjú férj olthatatlan szerelmet érzett felesége iránt, 
amit talán még csak fokozott az asszony tartózkodása. A politikai érdeket ter-
mészetesen ebben a formában sem nélkülöző házasságban a fiatalasszony érez-
hette magát áldozatnak, amit leveleiben nem is titkolt. Úgy vélte, „egy minisz-
ter [azaz Kaunitz] áldatlan szándékainak” következményét kell viselnie. De 
nehezen tudta elviselni az új környezet elvárásait is. Az esküvőre 1760 októbe-
rében került sor Bécsben. A nem túl jelentős, szerényebb udvari előírásokkal 
rendelkező itáliai fejedelemségből érkező menyasszonynak már a hosszas eskü-
vői ceremónia is komoly erőpróbát jelentett. (Csak az Ágoston-rendiek templo-
mába vezető felvonulás 3 óra hosszat tartott.) Idegenkedését új környezetétől 
– férjét is beleértve – a róla szóló munkák gyakran próbálták édesanyja nem 
sokkal korábban bekövetkezett halálával, esetleg egy korábbi otthoni szerelem-
mel magyarázni. A sógornőjének, a nála egy évvel fiatalabb Mária Krisztinának 
szinte gyermekes bizalommal, teljes kitárulkozással írt levelek azonban az utób-
bit nem igazolják. Feltételeznek viszont egy olyan, a leánybarátságot meghala-
dó, talán nem is egészen egészséges vonzalmat, amit a levelezőpartner meg sem 
értett, nemhogy viszonzott volna. „Valóban kételkednél az én barátságomban 
azok a bizonyságok után, amelyeket neked – nyugodtan állíthatom – minden 
egyes esetben szolgáltattam?” – olvashatjuk az egyik ilyen levélben. „Nem mint-
ha kérkedni akarnék velük, de meg kell győződnöd róla. Már hevülésem is bi-
zonyíték rá. Csak én vagyok szerencsétlen, ha úgy öntöm ki boldogságomat, 
hogy te nem szeretsz. Belepusztulnék, ha azt hinnéd, hogy nem szeretlek, vagy 
nem vagyok rá képes, hogy kimondhatatlanul szeresselek, vagy valaha is elfelej-
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8. József  első felesége, a Bourbon-házból származó Mária Izabella pármai hercegnő

9. József  látogatást tesz felesége gyermekágyánál. (Az újszülöttet dajka szoptatja.)
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tenélek.” Férje soha nem kapott tőle ilyen leveleket, vagy ehhez hasonló oda-
adást.

A fiatalasszonyt valószínűleg sógornője tartózkodása, különös vonzódása 
iránti értetlensége zúzta szét. Hamarosan melankolikus halálvágy kerítette ha-
talmába. Kedélyét még a gyermekszülés (1762. március 20., Mária Terézia nevű 
kislány) sem tudta megvigasztalni. Korai halálát mégsem a lelkibetegség okozta. 
Hatodik hónapos terhes, amikor 1763 november közepén elkapja a himlőt. 
Előbb egy kislányt szül, aki szinte azonnal meghal, majd 27-én maga is követi 
gyermekét. A felnőtt kort a nagyobbik lány sem érte meg, ő 8 éves korában, 
1770-ben halt meg. 

József vigasztalhatatlannak érezte magát. Sorsa irányítása azonban még nem 
volt az övé, az udvar nem hagyta, hogy bánatában elmerüljön. A bécsi udvarnak 
a birodalmi választófejedelmekkel folytatott szívós alkudozás után sikerült elér-
nie, hogy 1764. március 26-án római királlyá válasszák. A választás révén szer-
zett cím a trónörököst a császári méltóság örökösévé tette. Császárságához 
újabb választásra nem volt szükség, a megelőlegezett bizalom azonban feltéte-
lezte, hogy a római királyt a választófejedelmek egyhangúlag válasszák meg. 
Ennek most nem volt akadálya. A hétéves háborút lezáró hubertusburgi béke 
aláírása fejében II. Frigyes porosz király is elismerte a választást. A kedvező 
hangulatot kihasználva az udvar gyorsan nyélbe ütötte József római királlyá 
való koronázását is (1764. április 3., Frankfurt am Main). A császár természete-
sen elkísérte fiát, a királynő azonban – aki 20 évvel korábban önfeledt örömmel 
követte férje császári koronázását – ezúttal nem. 47 éves volt ekkor, környezete 
számára ugyanaz a határozott, gyors, ellentmondást nem tűrő asszony, mint 
korábban, akinek azonban önmagán észre kellett vennie életkora előrehaladá-
sát, fáradékonyságát, a súlyfeleslegével járó problémákat.

De a feleségét nem sokkal korábban elvesztő József maga sem érdeklődött 
különösebben az ünnepélyes szertartás iránt. Szinte ugyanúgy kívülről szemlél-
te az eseményeket, mint a nagyszámú nézőközönségben helyet foglaló 16 éves 
Goethe. Sőt, kettőjük benyomásait összevetve, az utóbbit még jobban megra-
gadta a helyzet ünnepélyessége, mint a kelletlen uralkodót, aki utóbb ironiku-
san nyilatkozott az egész szertartásról. (Nem csoda, a koronázást kiállni nem-
csak szellemileg volt megterhelő, hanem komoly fizikai állóképességet is igé-
nyelt. A koronázási öltözet legalább 60 kg-ot nyomott, maga a korona súlya 
7 kg volt.) S hamarosan nősülnie is újra kellett. Szerette volna, ha oly annyira 
szeretett első felesége húgát, Mária Lujzát veheti el, akit azonban már a spanyol 
trónörökösnek ígértek, s Madridban nem voltak hajlandóak lemondani erről a 
házasságról. Második felesége így anyja volt nagy ellenfelének, Wittelsbach 
VII. Károlynak a leánya, Mária Jozefa lett, aki egyébként két évvel idősebb volt 
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nála. E házasság azonban nem jelentett többet egy aktuálissá vált politikai szö-
vetség szorosabbra vonásánál. Az esetlen, csúnyácska, szellemileg sem túlságo-
san friss asszony minden ragaszkodása, igyekezete hiábavalónak bizonyult férje 
megnyerésére. József indokolatlanul rideg volt vele szemben, sokszor még tár-
saságban is. A mindkettőjük számára kínos házasságnak Mária Jozefa 1767 má-
jusában bekövetkezett halála vetett véget. Őt is a himlő vitte el, akárcsak az 
előző feleséget. József ezután minden újabb házassági tervtől mereven elzárkó-
zott.

Máskülönben a trónörökös továbbra sem nyerte el az annyira óhajtott füg-
getlenséget, sem személyében, sem munkájában. Közvetlenül első házassága 
előtt (20 éves volt ekkor) anyja például kereken megtiltotta, hogy a hétéves há-
ború porosz frontjára menjen. Édesapja, Lotaringiai Ferenc váratlan halála, a 
reá szálló császári cím és rang azzal a reménnyel tölthette el az ekkor 24 éves 
fiatalembert, hogy végre a saját lábára állhat, s végre érvényre juttathatja politi-
kai nézeteit. Ebben erősíthette édesanyja szűnni nem akaró mély gyásza, a nyil-
vánosságtól való látványos visszavonulása is.

10. A Habsburg Monarchia fővárosa, Bécs a 18. sz. végén.
Belvárosi tér, háttérben a Stephansdom.
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III.

A TÁRSURALKODÁS ÉVEI

Lotaringiai Ferenc halálát követően a Német Nép Szent Római Birodalmának 
császári címe immár automatikusan fiára, a korábban római királlyá koronázott 
II. Józsefre szállt. Mária Terézia további címekkel ruházta fel fiát. Első intézke-
déseivel (1765. szeptember 23.) társuralkodóvá nevezte ki, s megbízta a Mária 
Terézia Rend valamint a Szent István Rend nagymesteri feladataival. Ellenállás-
ba sehol nem ütközött, még Magyarországon sem, ahol pedig férje társuralko-
dói megbízatása annak idején ellenkezést váltott ki.

A fiú pedig – 24 éves felnőtt ekkor – azonnal intézkedni kezd. Takarékossági 
céllal egyesíti udvartartását édesanyjáéval, felszámolja testvéreinek – az udvar-
nál élő főhercegkisasszonyoknak – külön konyháját, feloszlatja a nevezetes sváj-
ci gárdát, közel felére csökkenti az udvarban tartott lovak és öszvérek számát. 
A svájci gárda feloszlatását sajátosan indokolja: milyen jogon őrzik a Habsburg-
uralkodókat olyan népnek a fiai, amely néhány száz évvel korábban fellázadt 
ellenük s elűzte őket? Mária Terézia utóbb tiroliakkal akarta felváltani a svájcia-
kat, de József nem engedte az elavult, reprezentációs jellegű gárda visszaállítását. 
A társuralkodó korlátozta a vadászati alkalmakat is, de nem tiltotta be a máso-
dik felesége és idősebb leánytestvérei által is oly kedvelt szórakozási formát. 
Bécs környékén korábban – hogy Ferenc császárnak ne kelljen messzire men-
nie, ha vadászni támad kedve –, hagyták elszaporodni a vaddisznókat. Ezek vi-
szont súlyos károkat okoztak a város környéki földeken s különösen a kertek-
ben, szőlőkben. József most elrendelte kiirtásukat, amiben elsőbbséget biztosí-
tott családtagjainak. A harcias amazonok hatalmas vérfürdőt rendeztek a kárté-
kony vadak között, s néhány hét alatt állítólag 1400-at irtottak ki saját kezűleg. 
A következő években a közelben már csak a Duna szigetein lehetett vaddisznót 
találni. A bécsi lakosság szórakozását szolgálta 1766 tavaszán a Práter parkjának 
megnyitása a nagyközönség előtt. Az addig csak nagyúri kocsikázó helyként 
használt park nyilvánossá tétele nagy népszerűséget szerzett a társuralkodónak.

József méltán remélhette, hogy a császársággal és társuralkodói címmel tény-
leges hatalomhoz jut. Mária Terézia azonban – miután valóban őszintén meg-
gyászolta férjét – úgy döntött, hogy nem engedi ki kezéből országai gyeplőjét. 
Hiába emelte fiát a Monarchia országaiban-tartományaiban társuralkodóvá, be-
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folyását mindenütt korlátozni próbálta, a társuralkodó rangot pedig puszta cím-
nek tekintette. A legnagyobb gyász óráiban sem feledkezett meg arról, hogy a 
férj, Ferenc császár tekintélyes magánvagyonát – amelyet az végrendeletében 
fiára hagyott –, zárolja, s megakadályozza, hogy a fiú a maga által meghatáro-
zott közcélokra fordítsa. Anya és fia szándéka persze e téren nem tért el egymás-
tól lényegesen. A királynő a vagyon közel felét az államadósság törlesztésére 
fordította, más részét különféle alapítványokba fektette. Fiát azonban kirekesz-
tette a döntésből.

József azonban nem vállalta apja passzív szerepét, a társuralom másfél évtize-
de így telve volt összetűzésekkel. Új pozíciójában most is reformtervezettel lé-
pett fel, akárcsak 1760-ban, politikai tevékenységének kezdetén. Ezúttal a bel-
politika nagyobb összpontosítását javasolta. Korábbi álláspontjával ellentétben 
elismerte az államtanács tagjainak emberfeletti munkáját, de hiányolta a vélemé-
nyük megvalósításához szükséges hatáskört. Az államtanács hatáskörének ki-
terjesztésétől persze saját befolyásának jobb érvényesítését remélte. Bár Mária 
Terézia később, egy – az államtanácsnak 1768. február 18-án átadott – előírásá-
ban a tervezet jó néhány részletét megvalósította, a fia által remélt látványos 
elismerés elmaradt, ami nagy csalódást okozott Józsefnek. De csalódott az édes-
anya is. A családtagjait levelek sokaságával irányító és fegyelmező királynő a 
fiához intézett leveleiben keserűen vett tudomást az általa engedetlenségnek te-
kintett önállóságra való törekvésekről. 1766. szeptember 14-i levelének soraira 
a történészek sokszor hivatkoznak. „Azt hiszed, hogy módszereddel, ahogyan 
az emberekkel bánsz, őket hű szolgáidként megtarthatod? Nagyon félek, hogy 
csak segédeket nyersz magad köré, akik saját hasznuk érdekében azt a megaláz-
kodást nyújtják majd, amelyet egy igaz ember nem tud elviselni... Sohasem lesz-
nek barátaid, maró, gúnyos, gyűlöletes szavaidból nem a császár vagy a társural-
kodó szól, hanem József maga. Ez félelemmel tölt el engem, s látom, hogy bal-
szerencsét hoz neked, a Monarchiának és valamennyiünknek. Én már nem le-
szek akkor, s szívedből is kivetsz majd.”

Anya és fia ellentéte az államvezetést is megosztotta. Hamarosan három párt 
alakult ki. Az egyik élén a királynő, néhány arisztokrata főhivatalnoka és az 
egyházi vezetők álltak (mint a hazánkban váci püspökként ismert Christoph 
Anton Migazzi bíboros, bécsi hercegérsek), a másikon József és Franz Moritz 
Lacy gróf tábornagy, 1766-tól az udvari haditanács elnöke. (Az alig 41 éves, 
Stuart párti ír menekült fiaként Oroszországban született Lacy gróf kinevezése 
nagy feltűnést keltett, nemcsak azért, mert idegen volt, hanem inkább azért, 
mivel nem tartozott a hagyományos nagy családokhoz, s a katonai hierarchiá-
ban sem jutott még az elsők közé. Helyzetét csakis Józseffel való szoros együtt-
működése szilárdíthatta meg.) A két párt között Wenzel Anton Kaunitz állam-
kancellár igyekezett egyensúlyozni. Elvileg a társuralkodóval értett egyet, de 
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nyílt színvallás helyett inkább a békesség fenntartására törekedett. Még így is 
többször le akart mondani (1766, 1773), mert kilátástalannak tartotta anya és fia 
összebékítését.

„Mindenképpen nagy balszerencse, hogy a legjobb szándékkal sem értjük 
meg egymást – olvasható a királynő 1775 karácsony estéjén írott levelében. – 
Lehet, hogy túlságosan is elfog a keserűség, hogy nem látom benned azt a bizal-
mat és nyíltságot irántam, amit megszolgálni véltem, s ez adja életem fájdalmát. 
Elmondhatom, hogy 36 éve mással sem foglalkozom, mint veled. Ebből 26 évig 
boldog voltam, amit ma már nem mondhatnék el, mert sohasem helyeselhettem 
olyan elveket, amelyek oly kevéssé kapcsolódnak a valláshoz és az erkölcshöz. 
Te túlságosan is kimutatod elfordulásodat a szokásoktól és a vallásosságtól, né-
zeteid a viselkedésről és az erkölcsről túl szabadosak. Gondolhatod, hogy szíve-
met mennyire nyugtalanítja, ha látom, milyen kevéssé is értesz velem egyet, s 
erősíted régi előítéleteidet. Kívánom, hogy ezek Téged boldogabbá tegyenek, 
mint engem.” 

Ahogyan növekszik viszont gyanakvása a fia által képviselt nézetekkel szem-
ben, úgy szépül meg a férj emléke, akit – bár életében távol tartott a közügyek-
től – most nagy politikusként tisztel. S ez a véleményváltoztatás bizonyos fokig 
viselkedésének, s leginkább gyászos leveleinek őszinteségében is kételyeket éb-
reszthet. Még 1766 első napjaiban – tehát hónapokkal férje halála után – is cse-
lekedeteit fékező gyászáról ír Sylva Tarouca gróf újévi üdvözletére válaszolva. 
„Nem ismerek magamra. Úgy élek, mint egy állat: nem érzek, nincs gondola-
tom, elfelejtek mindent. Reggel öt órakor kelek, későn fekszem, egész nap nem 
csinálok semmit. Még csak nem is gondolkodom.” Levelének ellentmond, hogy 
a legfontosabb kérdést, a hatalom megtartását, a férj halála utáni napokban el-
döntötte, s ennek érdekében a szükséges lépéseket is megtette. Leveleinek han-
gulata egy sajátos jellemvonását erősíti meg. Korábban nem tudott egyedül örül-
ni a jó híreknek, s a büszkeséget is igyekezett környezetével megosztani, ezúttal 
viszont a bánat lett az, amiben nemcsak családtagjainak, de az udvari környezet-
nek is részvételt szánt. Gyászos hangulatán csak különös helyzetek tudtak olda-
ni. Amikor a Józsefet a trónöröklésben követő öccsének, Lipótnak 1768-ban 
végre fia született, a királynő előadás közben rohant be a Burgtheater uralkodói 
páholyába, ahol férje halála óta nem járt, hogy jellegzetes bécsi dialektusában a 
nézőtérre kiálthassa: „A Poldinak fia lett.”

Fontos tény, hogy a politikai véleményeltérések ellenére anya és fia szemé-
lyes kapcsolata soha nem romlott meg. Elvi támadásai ellenére József maga is 
kerülte az összetűzést. „Nem tudtam szeretett apám szerepét játszani. Mit tet-
tem? Utazni próbáltam, hogy kivonjam magam Őfelsége szűkebb köréből, ami 
pedig oly értékes számomra.”
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A történetírás valóban arra vezeti vissza Józsefnek társuralkodó korában el-
kezdett nagy országjárásait, hogy el akarta kerülni a nyílt konfliktusokat. Még 
1765 őszén öccsével, Lipóttal a magyarországi (felvidéki) bányavárosokat láto-
gatta meg. 1766 nyarán Csehországban és Morvaországban tett körutazást. Szí-
vesen kereste volna fel Poroszországban II. Frigyest is, de anyja ellenezte a talál-
kozást. Így a tervezett potsdami látogatás helyett Drezdába, a szász választófeje-
delmi udvarba tett kitérőt. 1768-ban Magyarország déli részére, a katonai határ-
őrvidékre látogatott – eközben majdnem baleset érte, mivel hajója Belgrádnál 
tőkére futott –, hogy a Duna-Tisza közén, Budát érintve térjen haza. A vidék 
elmaradottsága megdöbbentette, amikor azonban arra gondol, hogy Lipót he-
lyett kísérhette volna húgát, Mária Karolinát a nápolyi udvarba, esküvőjére 
IV. Ferdinánd nápolyi királlyal, mégis arra a következtetésre jutott, hogy így 
töltötte hasznosabban és kellemesebben az idejét. Útja közben ugyanis szaba-
don járhatott, oda ment, ahová akart. 1769-ben került sor első itáliai útjára: 
Róma, Nápoly, Párma, Modena, Torino állomásokkal. Az egyszerűséget ked-
velő, a hagyományokat gyakran elutasító fiatalember ezúttal élt egy feledésbe 
merült kiváltságával, csakhogy az egyházzal éreztesse felsőbbségét (vagy inkább, 
hogy megtréfálja az egyházi vezetőket). Látogatásakor Rómában éppen pápavá-
lasztás zajlott, s József karddal felövezve lépett a konklávéba (a bíbornokok 
pápaválasztó gyűlésébe). Az első megrökönyödést azonban hamar követte a fel-
világosítás: a császárnak, az egyház védelmezőjeként jogában állt fegyverrel 
megjelenni a főpapok között. (A konklávé XIV. Kelement választotta, pápasága 
1769–1774.)

Még ez évben megismerkedhetett II. Frigyessel is. Ezúttal a porosz király 
maga kezdeményezte a találkozást, s egy ilyen ajánlat elől Mária Terézia sem 
térhetett ki. Az idősödő (57 éves) király 1769. augusztus 25–28-a között a szilé-
ziai Neissé-ben (ma: Nysa Lengyelországban) fogadta a nála 30 évvel fiatalabb 
(28 éves) császárt. „Mindenféle dologról kérdeztem – írta anyjának József. – Le-
hetetlen lenne mindenről beszámolnom, hiszen naponta legalább 16 óra hosszat 
beszélgettünk... A vallás és a pletykák ügyében igen tartózkodónak mutatko-
zott. Felségedről teljes tisztelettel szólt, Kaunitz hercegről nagy figyelemmel… 
Mindig kitüntetően udvarias volt, telve barátságának biztosításával…”

Frigyes igen jó benyomásokat szerzett vendégéről. Voltaire-nek írott levelé-
ben úgy nyilatkozott, hogy „tehetsége jelentős szerepet biztosít neki Európá-
ban. Bigott udvarban született, s szakított a babonákkal; pompában nőtt fel, s 
egyszerű szokásokat vett fel; tömjénen nevelték és felvilágosult.” Dicsérte jelle-
mét is: nyíltszívű, vidám, jó ízlésű. Talán csak a türelmet hiányolta belőle. Kü-
lönös, hogy ez a nagy udvariaskodás mégsem tudta egyértelműen meggyőzni a 
császárt: „A király udvariasan és barátsággal fogadott minket, de minden javas-
latából kitűnik, hogy valami ravaszság van mögötte. Azt hiszem, hogy békét 
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11. II. József  császár és II. Frigyes porosz 
király találkozása (1770)

12. A császár szánt (1769).
(A metszet készítője az utóbb felállított emlékoszlopot is megelőlegezte.)
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akar, de nem jó szívből, hanem mert látja, hogy ha háborút vezetne is, az nem 
járna haszonnal.”

Az események menetéből különben kiderül, hogy jellemük különbségeit 
nem tudták levetni. József nem fogadta el a király meghívását, s egy fogadóban 
szállt meg. A király ebédnél – ahol, péntek lévén, a császárnak és kíséretének 
böjtös ételt szolgáltak fel – ironikusan megjegyezte, hogy kíváncsiságból ez egy-
szer ő is megpróbál böjtölni, hátha a gyomrán keresztül jut el a lelki üdvösség-
hez. Az ebédnél különben elsősorban a József kíséretében lévő tábornokokkal, 
Lacyval és Gideon Ernst Laudon báróval beszélgetett.

A következő évben a bécsi udvar hívta meg viszontlátogatásra a királyt. 
A szintén a közös határ közelében fekvő Mährisch Neustadt-ban (ma: Uničov 
Csehországban) sorra kerülő találkozóra Józsefet Kaunitz is elkísérte. Az állam-
kancellár a királyt egy Ausztriával kötendő szövetségnek kívánta megnyerni, de 
eredménytelenül. A szemtanúk szerint az ekkori tárgyalások, bár udvariasak 
voltak, kétségtelenül hűvösebbek maradtak az előző évinél.

József utazásait teljességükben felsorolni szükségtelen lenne. A következő 
években többször is bejárta a Monarchia országait. Cseh- és Morvaországban, 
Magyarországon (különösen a határőrvidéken) szinte évente megfordult. 1773-
ban a Lengyelország előző évi felosztása révén szerzett Galíciába utazott. Meg-
jelenése immáron csak a ritkábban felkeresett helyeken, vagy valamilyen szo-
katlan cselekedetével váltott ki feltűnést. A morvaországi Slavkovicében, ahol 
– a II. Frigyessel tervezett 1769-i találkozóra utazva – időt szakított arra, hogy 
néhány barázdát szántson, nem sokkal később emlékművet állítottak, amely 
azonban – mivel nem tartós anyagból készült – nem sokáig hirdette az alattva-
lók megbecsülését. Az észak-csehországi Kronstadtban császárdűlőnek nevez-
ték el azt a földet, ahol (10 évvel az előző eset után, 1779-ben) learatott egy sor 
zabot.

Utazásai az uralkodói tapasztalatszerzés addig ismeretlen, új módszerét je-
lentették. Útjait általában alaposan megtervezték, előre kijelölve a szállásnak 
alkalmas, ill. a lovak váltását lehetővé tévő helyeket. A császár szándékosan 
kerülte a nemesi kastélyokat, udvarházakat, helyettük fogadókban, plébániá-
kon szállt meg. Kísérete is elmaradt az uralkodókat vagy előkelőségeket követő, 
rendszerint több tucatnyi alkalmazottra rúgó tömegtől. Néhány hivatalnok, 
titkárok, tisztek, szolgák, szakács, orvos utazott vele, persze így is nagyjából 
10–15 főnyi csoportot kitéve. Országjárásai hónapokig tartottak, s alapos vizs-
gálatokkal kapcsolódtak össze. Ezek során mellőzött minden formaságot, s nem 
zárkózott el legegyszerűbb alattvalóinak közeledésétől sem. Nem csoda, ha a 
nép körében történetek tucatjai kaptak szárnyra róla. Nem maradhatott hatás-
talan, hogy híre ment, lováról leszállva kiveszi az eke szarvát a földművesek 
kezéből, hogy maga szántson néhány percig. (A jelenet célja pedig korántsem a 
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népszerűség hajhászása volt, hanem egy mezőgazdaság-politikai elv: a különbö-
ző vidékek eketípusainak kipróbálása.) A lakosság körében még Magyarorszá-
gon is születtek a császár humánus érzéseit igazoló anekdoták. Erdélyben egy 
medgyesi parasztasszony állította volna meg, hogy katona fia elbocsátását kérje 
tőle. Horváth Mihály leírása szerint az asszony közvetlen köszöntésével lepte 
meg az uralkodót. „Jó napot császár uram! Kívánom, hogy még sokáig egészség-
ben legyen. Mit csinál édesanyja, egészséges-e még?” József úgy nyilatkozott, 
hogy útjai során még soha senki más nem érdeklődött tőle édesanyja állapotá-
ról. Az asszonyt természetesen megajándékozta, s kérésének elintézését is ígér-
te. Egy másik anekdota szerint 1773-i utazása során egy nagykőrösi parasztem-
ber akarta a lovát neki ajándékozni, de amikor a kíséretét megelőző, egyszerűen 
öltözött uralkodó – akit az ajándékozó nem ismert fel –, hogy eltérítse szándé-
kától, pénzen akarta megvásárolni a lovat, felháborodottan utasította vissza az 
ajánlatot. Amikor persze kiderült, hogy a „kísértő” maga a császár, boldogan 
adta lovát, amiért természetesen busás jutalmat kapott. Hasonló esetet illesztett 
A hűség próbája című, 1827-ben írt vígjátékába Kisfaludy Károly, aki egyes feltéte-
lezések szerint a magyar közvélemény József ellenessége miatt változtatta volna 
a történet király szereplőjét Hunyadi Mátyásra. Az ötletadó történet II. József-
hez való kapcsolódását nem feltétlenül kell kétségbe vonnunk, azt azonban már 
inkább, hogy a reformkor kedvelt vígjátékszerzője az általa annyira kedvelt 
Mátyás király anekdoták helyett József álruhás kalandjáról szeretett volna egész 
színdarabot írni. Sokkal inkább arról lehetett szó, hogy a népi szájhagyomány-
ban eredetileg Mátyásról szóló történet a török, majd a napóleoni háborúkat 
követő nehéz időkben formálódott át a korábbi békeidőket megjelenítő József 
császárról szóló történetté.

Olvashatunk viszont olyan valóságos esetekről is, amelyek igazolhatják, 
hogy Józsefhez a magyar társadalom magukat sértettnek érző rétegei is rokon-
szenvvel közelítettek. 1770-i debreceni látogatásakor, amikor maga kezdemé-
nyezte a találkozást Szilágyi Sámuel tiszántúli református superintendenssel (tk. 
püspök), a debreceni reformátusok több hivatali és személyes sérelmének or-
voslására tett ígéretet. A református kollégiumban tett látogatása során megle-
petve tapasztalta, hogy Kálvin egyik könyvét egy szekrény alján találta. Ven-
déglátója azonban gyorsan kivágta magát, megmagyarázva a vendégnek, hogy 
azért tartják alul, mert a benne foglalt tanok fundamentumai [alapkövei] a re-
formátus vallásnak. Helyi népszerűségét csak fokozta, hogy a katolikus papság 
őt köszöntő körmenetét „hagyjátok, nem vagyok a pápátok” szavakkal utasítot-
ta el. Ugyancsak szinte kárörömmel szemlélte 1773-ban a hatóságok s az idegen 
divatot majmolók felsülését Rettegi György, a kisbirtokos erdélyi nemes, aki 
református vallása s magyar volta miatt is nagy gyanakvással figyelte az udvar s 
a szász irányítású gubernium politikáját. Úgy tudta, hogy az egyik határőrterület 
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helyettes parancsnoka igen költséges utakat építtetett a környék parasztjaival, 
„melyért úgy megharagudott a császár, hogy nem ment rajtok, hanem mellettek”. 
„Kolozsvárt a dámák is rútul jártak, akik németesen voltak felöltözve s németül 
nem tudtak… Melyre azt mondotta a császár, miért visel[nek] német köntöst”. 
Kazinczy, aki gyermekkorában látta, József öltözékén lepődött meg: „Álmél-
kodva láttam, hogy a császár könyökén foldva volt a veres gallérú zöld kabát. 
Utálta a vesztegetést és cifrát s példát akara adni a foldott könyökű kabáttal.”

József persze önmagát utazásaival kapcsolatban sem tudta megtagadni. Útjai 
végén részletes jelentéseket terjesztett az államtanács elé, melyekben a megláto-
gatott tartományok viszonyainak megreformálását javasolta, esetenként újra 
elővéve az egész államigazgatás megváltoztatására irányuló terveit is. 1773. ápri-
lis 27-én azt javasolja, hogy alakuljon egy külön kabinet (legfelső kormány-
szerv), amely valamennyi belügyben dönthetne, s amelyet ő vezetne. Tervezetei 
sok gondot okoztak az államtanács tagjainak, akik nemigen mertek állást foglal-
ni Mária Terézia és a türelmetlen társuralkodó ellentétes véleményei között.

Tapasztalatszerzésre használta fel a Monarchia határain túlnyúló néhány 
külföldi útját is. 1777 áprilisában-májusában közel másfél hónapig volt Párizs-
ban. Azért, hogy a méltóságának a vendéglátóktól kijáró ünnepélyes fogadtatá-
sokról és ünneplésekről lemondhasson, ezúttal is az utazásain gyakran felvett 
Falkenstein gróf nevet használta. (A nevet adó, területileg jelentéktelen grófság, 
amely Lotaringiai Ferenc örökségével került a dinasztia birtokába, Worms kör-
nyékén, a Rajna balpartján feküdt. A „Falkenstein grófja” rang egyébként való-
ban szerepelt az uralkodó több tucatnyira rúgó címe között, természetesen a 
tekintélyesebb császári, királyi, hercegi stb. címek után.) Az utazó császár kör-
nyezete, beleértve azokat is, akikkel találkozott, általában tudták, hogy ki ő, a 
tüntető „rangrejtés” miatt azonban eltekinthettek az etikett szigorú előírásaitól. 
Párizsban sem vette igénybe a királyi sógor, XVI. Lajos (Mária Antónia férje) 
vendéglátását, hanem fogadóban szállt meg. A versailles-i udvart természetesen 
felkereste, de sem húga, sem a sógor rokonszenvét nem nyerte el. Egyszerűsége 
miatt az udvarban nem szívesen látták, különösen, miután kiderült, hogy nem 
helyesli az ott tapasztalható fényűzést. XVI. Lajost azért bírálta, mert nem láto-
gatta országát, nem kereste a kapcsolatot alattvalóival, húgát azért, mert sokall-
ta rajta az arcfestéket. (A kifestett, szépségtapaszokkal ékeskedő királyné kiné-
zetét egyenesen egy fúriáéhoz hasonlította.) Tárgyalt viszont a francia államban 
a fiziokrata gazdaságpolitikát bevezető kiváló szakemberrel, Turgot-val. Alkal-
mat talált a francia filozófia jobb megismerésére is. Édesanyja ugyan külön meg-
tiltotta neki, hogy találkozzon az idős Voltaire-rel, ennek betartása azonban 
nem akadályozta meg, hogy – Franciaországban és Svájcban tett nagy utazása 
során – fel ne keresse Rousseau-t, s ne találkozzon több más, ma már legfeljebb 
a második vonalban számon tartott filozófussal. Édesanyja aggodalmát azonban 
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a francia fővárosban is érezhette. Mária Terézia egy Párizsba küldött levélben 
óvta fiát a túlzó vallási türelemtől.

József bekapcsolódása a kormányzásba – a királynő látszólagos hajthatatlan-
sága ellenére – nem maradhatott hatástalan a politikára. Az udvar határozottab-
ban lépett fel, hogy abszolút hatalmát az egyházzal szemben érvényesítse: 1767-
ben törölték az eretnekség bűnét az osztrák büntetőjogból, 1768-ban elrendel-
ték az egyházi vagyon megadóztatását, 1769-ben csökkentették az egyházi ün-
nepek, 1773-ban a körmenetek számát, ugyanakkor korlátozták a vallásos egye-
sületek működését, 1775-ben felszámolták a szerzetesrendek tartományi pénz-
tárait. Más európai udvarok példájára József sürgette a jezsuiták kiűzését Bécs-
ből, de Mária Terézia erre csak az 1773. július 11-i pápai bulla kibocsátása után 
volt hajlandó. Igaz, a társuralkodó ekkor azért elégedetlenkedett, mert lassúnak 
találta a végrehajtást.

Más intézkedések a nemesség kiváltságait korlátozták. 1767-ben Ausztriában 
megszüntették a nemesek azon privilégiumát, amely tanúvallomáskor mentesí-
tette őket az eskütétel alól. 1769-ben egyes közigazgatási vezetők megbízatását 
az eddigi korlátlan időre szóló kinevezéstől eltérően három évre korlátozták. 
Ugyancsak 1769-re készült el a már említett új büntető törvénykönyv (Constitutio 
criminalis Theresiana, de emlegetik Nemesis Theresiana néven is), s ekkor indultak meg 
az oktatásügy reformjának előmunkálatai is, amelyek az 1774-i iskolarendtartás-
sal teljesedtek ki. A gazdasági életben a hetvenes években kezdődött az átmenet 
a merkantilizmus szigorú kötöttségeiből a szabadversenyes korszakra. A szabad-
verseny hívei a királynőt számos beadvánnyal ostromolták. Karl Zinzendorf 
gróf emlékiratában például az ipar és kereskedelem minden kötöttségének fel-
szabadítását javasolja. Mária Terézia uralkodása idején azonban József javaslatai 
még csak töredékükben valósulhattak meg. Ugyancsak a társuralom éveire esett 
egy sor mezőgazdasági ág – juh- és méhtenyésztés, takarmánynövény és len ter-
mesztés – javítására irányuló ösztönzés. Az orvosokra, bábákra és patikusokra 
vonatkozó előírások az egészségügyi viszonyokon igyekeztek javítani.

Új jelenség 1765 után Mária Terézia politikájában a jobbágyvédelem. A Mo-
narchia országai közül először Magyarország kapott a jobbágyi szolgáltatásokat 
szabályozó pátenst. De hiába esett ez is József társuralkodásának idejére, megje-
lenésére végső soron nem a császár közbelépése nyomán került sor. Az államta-
nács szinte megalakulása óta napirenden tartotta a jobbágyi szolgáltatások, kü-
lönösen a sok panaszra okot adó magyarországi helyzet rendezését. A királynő 
már korábban megengedte, hogy a parasztok kérvényeikkel közvetlenül hozzá 
forduljanak, sőt az instanciázók általában biztató ígéretekkel térhettek haza. 
1756-ban a korábban kamarai fennhatóság alatt álló, nemrég visszaállított há-
rom szlavóniai vármegyében rendezték központilag a jobbágyi szolgáltatáso-
kat. A társuralom kezdetén a kormányt külön kedvező alkalom ösztönözte a 
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beavatkozásra: az 1765 nyarától 1766 tavaszáig lezajló dunántúli parasztmozga-
lom. József ezen a területen mégis meglehetősen bizonytalannak mutatkozott. 
Első megnyilvánulásai szerint önkéntes megegyezést várt földesurak és parasz-
tok között, csak ahol ez eredménytelen maradna, ott avatkoznának be a hivata-
lok. Az l767. január 23-án kibocsátott úrbéri rendelet valódi kezdeményezése 
így megoszlik Mária Terézia és az államtanács (különösen Egyd Borié tanácsos) 
között. A hazai rendezést követték a többi tartományra kibocsátott rendeletek 
(1771: Osztrák-Szilézia, 1772: Alsó-Ausztria, 1775: Csehország, 1778: Stájer-
ország).

Ha a magyarországi jobbágypolitikában, benne az 1767-i úrbéri rendelet ki-
bocsátásában Józsefnek nem is szoktak érdemleges szerepet tulajdonítani, a társ-
uralom során a kormányzásban bekövetkezett változások hatása Magyarorszá-
gon is érezhető volt. Miután a királynő és a rendek kapcsolata az 1764−1765-i 
országgyűlésen végzetesen megromlott, Mária Terézia uralkodása hátralévő 
másfél évtizedében nem hívta össze többé a rendeket. Rendeleti úton szabályoz-
ta a jobbágyság helyzetét is, pontosan előírva a jobbágyi föld (telki állomány) és 
az utána megkövetelhető szolgáltatások (pénz, robot, természetbeni járadékok) 
nagyságát. A rendeletben egyúttal – a jobbágyföldek nagyságának felmérését 
követően – megtiltották a jobbágyi földek földesúri kisajátítását. Mint említet-
tem, a paraszti jogok és kötelezettségek rendezése az örökös tartományokban 
csak a magyarországi úrbérrendezést követően valósult meg.

Az oktatásügyben ezzel szemben a magyarországi gyakorlat alkalmazkodha-
tott az örökös tartományok reformjaihoz. A legfőbb elv az iskolaügy irányítá-
sának állami kézbevétele s a tananyag világi szempontok szerinti átalakítása lett. 
Ennek értelmében állították fel 1769-ben a tanulmányi bizottságot, s bővítették 
ugyanezen évben orvosi fakultással a nagyszombati egyetemet. 1776-ban min-
den iskolai ügyet a helytartótanács tanulmányi bizottsága alá rendeltek. Az ok-
tatás szervezeti kereteit nyolc tanügyi kerület biztosította, tartalmi oldalát az 
1777-i Ratio Educationis körvonalazta. A jezsuita rend elkobzott vagyonának egy 
részét a tanulmányi alapba sorolták be. A királynő nem sokkal halála előtt, 
1780. március 25-én rendelte el a nagyszombati egyetem Budára, a királyi palo-
tába való átköltöztetését.

Az állami egészségvédelem minden megye és város számára kötelezően elő-
írta diplomás orvos alkalmazását, járásonként pedig diplomás bábaasszony fog-
lalkoztatását. A hatóságok feladatává tették a sokféle kuruzsló elleni fellépést. 
Árva-, szegény- és dologházak felállításával próbálták eltüntetni szem elől az 
ország biztos megélhetési forrást nélkülöző szerencsétlen vagy éppen kétes sor-
sú lakosait.

A királynő politikája csak szaporította azokat a feszültségforrásokat, ame-
lyek kapcsolatát a rendekkel már az országgyűlésen megrontották. Intézkedései 
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gyakran sértettek hagyományokat, szorították háttérbe addig monopolizált 
foglalkozások képviselőit. Az iskolaügy átszervezése például ellenkezett az ok-
tatás addig kizárólagos egyházi irányításával, ezáltal egy általánosabb kérdéshez, 
a királynő valláspolitikájához is kapcsolódott. Bár Mária Terézia az egyház irá-
nyítását is az állam érdekeinek kívánta alárendelni, vallási kérdésekben – elődei-
hez hasonlóan – hajthatatlannak bizonyult. Ennek különösen a magyarországi 
protestánsok látták kárát. A poroszok ellen vívott két háború idején az udvar 
óvakodott az ellentétek kiélezésétől. De már az örökösödési és a hétéves háború 
közötti években megkezdődött a protestánsok templomainak, iskoláinak elvé-
tele, fokozódott az áttérítésükre irányuló nyomás. A térítés ezzel szemben nem 
hozta meg a várt eredményt, mivel a kormány erőszakos fellépése sokszor in-
kább ellenállásra késztette a hívőket, mint megadásra.

A magyar történetírás és a hazai közvélemény az udvar politikájának sok 
részletében Magyarország hátrányos megkülönböztetésének bizonyítékát vélte 
felfedezni. Ez igazolta volna a rendek elégedetlenségének jogosságát, fellépésü-
ket a bécsi kormányzattal szemben. A valóságban azonban az udvar a Monar-
chia szinte minden tartományával konfliktusba keveredett (nem egyszer a csá-
szárváros magisztrátusával is), mert politikájában nem a részérdekeket, hanem 
az állam szempontjait érvényesítette. A Habsburg politika egy – voltaképpen 
csak az uralkodó személye által összefogott – állam-együttes érdekeit fejezte ki. 
A dinasztikus Monarchia anakronisztikus képletét éppen Mária Terézia uralma 
igyekezett szilárdabb kapcsolatrendszerrel felváltani. Ebben a „birodalomban” 
tehát lehetett létjogosultsága az egyes országok-tartományok önállóságra, füg-
getlenségre irányuló mozgalmainak. Ugyanakkor viszont a magyar rendek 
ilyen irányú törekvései sem fejeztek ki feltétlenül modernebb, reálisabb célo-
kat. A rendi kiváltságokhoz való görcsös ragaszkodásuk során többnyire feled-
ték az ország valós érdekeit. Amit Magyarországon a bécsi politikában hátrá-
nyos megkülönböztetésnek véltek, az nem egyszer az abszolút kormányzás jö-
vőt építő törekvése lett volna.

Az udvar és a rendek növekvő feszültsége ellenére Mária Terézia uralkodása 
alatt nem robbant ki nyílt konfliktus Bécs és Magyarország között. A királynő 
látványos kedvezésekkel igyekezett leszerelni, vagy legalábbis megosztani ellen-
zékét, megnyerni vezetőit az udvari politikának. Ennek tanújele a magyar ne-
mesi testőrség felállítása, a nemesi és tiszti iskolákban a magyaroknak fenntar-
tott helyek, a szinte számolatlanul osztogatott kitüntetések, a Szent István rend 
alapítása, az ország területi gyarapítása. A királynő nemcsak a Temesköz polgá-
ri igazgatását állította vissza (1778), de visszaadta Fiumét (1776), valamint – igaz, 
a Lengyelország első felosztása során 1772-ben szerzett területből – a Zsigmond 
király által elzálogosított 13 szepesi várost is. A katolikus lakosságra Szent Ist-
ván ereklyéjének (Szent Jobb) hazahozatala Dalmáciából (1771), valamint au-
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gusztus 20-ának az államalapító király ünnepévé nyilvánítása gyakorolt nagy 
hatást.

A jövőt persze a társuralom két vezetője maga is eltérő módon képzelte el. 
A politika különféle területein bevezetett változtatások újabb vitákat keltettek 
Mária Terézia és fia között. Levelezésük mindkét részről telve van keserű pana-
szokkal, elégedetlenséggel, az államtanács ülésein állandósulnak a heves viták a 
tanácsosokkal. Nem csoda, ha József lelki egyensúlya is meglehetősen ingataggá 
válik. Kétszer is megpróbál lemondani társuralkodói tisztéről (1773, 1775), 
hogy ezzel a legfelső irányítás egységét helyreállítsa. Azzal érvel, hogy mások 
alkalmasabbak lennének a királynő akaratának képviseletére, szándékainak 
közvetítésére. Csak a birodalmi ügyeket szerette volna megtartani. Mária Teré-
zia azonban mindkétszer visszautasítja az ajánlatot, anélkül, hogy a lényegesebb 
kérdésekben engedékenyebbnek mutatkozna. Néha már-már úgy néz ki, mint-
ha csak az ellentmondás kedvéért tartana ki álláspontja mellett. Az idős kor 
jellemének kedvezőtlen tulajdonságait emeli ki: önmagát sajnáltatja, meg nem 
értésre panaszkodik, hogy azután amikor valamely kevésbé lényeges kérdésben 
enged, Józsefre háríthassa döntéséért a felelősséget. Az államvezetésben muta-
tott biztonsága, politikájának határozottsága csökken ugyan, érdeklődése azon-
ban nem. Továbbra is saját kezében kívánta tartani országai irányítását.

Nem sokkal a királynő halála előtt egy váratlan háború teremtett újabb fe-
szültséget anya és fia között. 1777. december 30-án elhunyt III. Miksa József 
bajor választófejedelem (1745–1777), az annakidején császárrá választott Károly 
Albert fia, II. József sógora. Sem neki, sem 1770-ben meghalt fivérének nem volt 
gyermeke. József részben császári hűbérként, részben második felesége örökö-
södési jogára hivatkozva, Mária Terézia cseh koronája tartozékaként szerette 
volna a Habsburg-államnak megszerezni Bajorországot. A legközelebbi Wittels-
bach-örökös, a család távolabbi rokona, Károly Tivadar pfalzi (így nevezték a 
Rajnai Palotagrófságot) választófejedelem pedig késznek mutatkozott arra, 
hogy lemondjon a Rajna menti tartományától jelentős távolságban található 
Bajorországról Osztrák-Németalföldért (Belgium), vagy annak egy részéért cse-
rében. József császár gyors támadást indított a remélt örökségért. A Habsburg-
állam ilyen megnagyobbodását azonban az európai diplomáciai életben – a ha-
talmi erőegyensúly várható felborulása miatt – nem kívánták támogatni. II. Fri-
gyes egyenesen háborúval fenyegetett. Mária Terézia – álláspontját megváltoz-
tatva – kész volt lemondani a remélt szerzeményről, s fiát is visszavonulásra 
utasította. József azonban tárgyalni szeretett volna, s levelet küldött a porosz 
királynak, amelyre gúnyolódó választ kapott. Frigyes tárgyalás helyett 1778. 
július 5-én seregével betört Csehországba. Az osztrákok természetesen nem vol-
tak felkészülve a támadásra. Anya és fia egymás tudta nélkül igyekeztek mente-
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ni a menthetőt, külön-külön keresték a porosz királlyal a kapcsolatot, s közben 
egymást vádolták a szinte kilátástalanná vált helyzetért.

A már-már szakítással fenyegető konfliktus megoldására végül Frigyes telhe-
tetlensége vezetett. A királynő békeajánlatában és a császári seregek tétlenségé-
ben a Monarchia gyengeségének jelét látta, s így a tisztes visszavonulás lehetősé-
gének megadása helyett ellenfeleit akarta megalázni. Nem elégedett meg azok 
lemondásával Bajorországról, hanem Cseh- és Morvaországban is hódítani kí-
vánt. A királynő követe megszégyenülten hagyta el Berlint, kudarca Mária Te-
réziát engedékenyebbé tette fiával szemben. A döntés a fegyverekre maradt. Az 
1778−1779-i bajor örökösödési háborúnak még sincs említésre méltó harci ese-
ménye. Mindkét fél kerülte az ütközetet, inkább egymás utánpótlási vonalainak 
megzavarására törekedtek. Frigyes (a háború kirobbanásakor 66 éves) elvesztet-
te fiatalkori merészségét, idegenkedett a kockázatos vállalkozásoktól. Nemcsak 
óvatos volt, de határozatlan is. Megfiatalodott tábornoki kara sokat bírálta. Jó-
zsef ugyan lelkes, aki vágyik a hadi dicsőségre, de az osztrák sereg gyengeségével 
neki is tisztában kell lennie. Ő inkább ki akarja manőverezni az ellenfelet Cseh-
országból. A hazai színhely számára biztosít előnyt. A porosz sereg utánpótlá-
sát elfogják, a helyi élelmiszerkészleteket elszállítják. A porosz sereg a földből 
kikapart krumplival és a fákról – zömében éretlenül – leszedett szilvával él. 
A háborút ezért is szokták „krumpliháborúnak” vagy „szilvaháborúnak” ne-
vezni. Hiába került szembe augusztus végén a Felső-Elbánál a két fősereg, Fri-
gyes csak halogatta a támadást, s végül 1778. szeptember 17-én visszavonult Szi-
léziába. A két és fél hónapos vonulgatásba belefáradt osztrákok nem vonultak 
utánuk. Az 1779. május 13-án megkötött békében Ausztria lemondott igényé-
ről Bajorországra, megkapta viszont az ún. Inn-negyedet, a bő évszázaddal ké-
sőbb oly nevezetessé váló Braunau városkával. Ez szerény töredéke volt annak, 
amiért József fegyvert fogott, megszerzése mégis jelentős: Felső-Ausztria határa-
it nyugat felé az Inn és a Salzach folyócskáig terjesztve, természetes határhoz 
segítette a Monarchiát.

A békekötés után a társuralkodó a Monarchia – a bajor örökségre formált 
igény miatt eléggé megromlott – nemzetközi megítélésén szeretne javítani. 1780 
tavaszán Oroszországba utazik, hogy II. Katalin cárnőt porosz ellenes szövet-
ségre bírja. A cárnő viszont a császártól elsősorban a törökök ellen szeretne tá-
mogatást kapni. A fényes program – Dnyeper parti tárgyalás, moszkvai és 
szentpétervári látogatás – azonban nem leplezheti, hogy a szövetség nem jön 
létre. Augusztusban viszont sikerült Mária Terézia legfiatalabb fiát, Miksát, a 
kölni érsek helyettesévé (koadjutorává) emeltetni, ami a Habsburgok befolyását 
növelhette a Német Birodalom észak-nyugati régiójában. A porosz király nem 
véletlenül szerette volna ezt az egyházi (ráadásul katolikus) méltóságot is elvitat-
ni a dinasztiától.
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13. A királynő emlékezete. Mária Terézia egykori lovasszobra Pozsonyban, Fadrusz János
alkotása. (A szobrot a Monarchia felbomlása után a Pozsonyt elfoglaló csehek elpusztították.)
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Ősszel a 63 éves, egészségére egyre többet panaszkodó, de azzal ténylegesen 
alig törődő Mária Terézia valóban megbetegszik. A tanácsok ellenére a hideg 
időben is részt vesz egy fácánvadászaton, ahol megfázik. Köhög, lázas, mellkasi 
fájdalmai, légzési nehézségei vannak, az állapotán könnyítő gyógyszereket 
azonban többször is elutasítja. Nem kívánja meghosszabbítani életét, amiről 
Isten rendelkezik. Betegségét egy ideig a panaszokhoz szokott József sem veszi 
komolyan, úgy gondolja, anyja kezelő orvosa, Anton Störck doktor csak felna-
gyítja a bajt, hogy nagyobb jutalmat kaphasson a gyógyításért. A betegség azon-
ban végzetesnek bizonyul, a királynő 1780. november 29-én este 9 óra tájban 
örök álomra hunyja szemét. Halálos ágyánál két fia van jelen: József császár, a 
társuralkodó, és Miksa, a kölni érsek helyettese és majdani utóda. Az egykor 
oly népszerű királynő elmúlását a bécsiek – egy nem sokkal korábban kivetett 
italadó miatt – egyelőre nem akarják méltó módon meggyászolni.

Bár József maga őszintén meggyászolja édesanyját, annak halála valódi – szá-
mára mindenképpen kedvező – változást ígér. Egyeduralkodóvá léphet elő, ré-
gen dédelgetett tervei megvalósítása elé immáron nem gördülhet akadály. Hatal-
ma szilárd, államát nem zavarják belső feszültségek, úgy tűnik, anyja halálával 
élete legfőbb konfliktusforrása is elhárult, bár a hosszú várakozás évei, a társ-
uralkodás csalódásai során nagyfokú türelmetlenség halmozódott fel benne. 
Trónra lépése utáni első rendeletei azonnal az uralomváltozást hangsúlyozták: 
ezúttal is takarékosságra hivatkozva csökkentette rokonai járandóságát, meg-
szüntette a főhercegek külön udvartartását, ami – ha hozzászámítjuk, hogy any-
ja udvartartását sajátjával egyesítette – számos udvari állás felszámolásához veze-
tett. Véget vetett az udvarban a spanyol etikett VI. Károly óta tartó uralmának, 
s a palota egy részét is bezáratta. Névleg a koronázás elmaradásának is a takaré-
kosság volt egyik oka. Maga az uralkodó – a porosz királyok példájára – egyen-
ruhában járt. A hagyományokat semmibe vevő, ésszerűségre törekvő céltuda-
tosság mindvégig uralmának legfőbb jellemzője maradt.

Határtalan érdeklődése, aktivitása egyébként eltért Habsburg őseinek nyu-
galomszeretetétől. A kortársak s történetírók e tulajdonságot Lotaringiai ősei-
től származtatták, s olyan vonásnak tartották, amely az ő generációjával újra ki 
is veszett a császári családból. (Testvérében, Lipótban lehetett még nyomait fel-
lelni, annak fiában, Ferencben már nem.) Pedig ez a vonás legalább annyira 
függött a kor teremtette nagy lehetőségektől – amelyekhez József fel tudott 
nőni, hozzájuk alakítva egyéniségét –, mint öröklött tulajdonságaitól. A 18. 
század második fele nem szűkölködött tevékeny, hivatalnokaikon is túltevő 
uralkodókban. (II. Frigyes porosz király is ilyen volt.)

Kortársai szerint József jól bírta a legnagyobb megerőltetéseket is, munka-
tempója igen feszített volt. Nyáron 5, télen 6 óra tájban kelt, s a következő 3-4 
órát titkáraival munkában töltötte. Napközben többször is a dolgozószobája 
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előtti folyosón fogadta a kérvényezőket, bár a hivatalos audienciára csak dél-
után került sor. „Az parasztok … az úgy nevezett Controlor-gangban [folyosón] 
szoktak állani, az hova Őfelsége minden nap kétszer-háromszor is el szokott 
menni az instantiák [kérvények] elvételére és ott gyakran az kikkel tud 
beszélleni, beszél gyakran még magyarul is, amennyire kitelik Őfelségétől az 
magyar szó…” Ebédig újra munka következett, s néha az audiencia után is dol-
gozott. Az utazások másféle munkát kívántak meg tőle: ilyenkor nyughatatla-
nul igyekezett feltárni a környék problémáit; a pihenést is sajnálta magától. De 
Bécsben is közbejöhetett egy-egy váratlan program: tűzeset, áradás, amit feltét-
lenül látni akart, hogy a bajba jutottakon segíthessen. (Ilyen esetekre külön ló 
állt állandóan készenlétben a császár rendelkezésére.) Nem csoda, hogy olvasás-
ra az évek során egyre kevesebb ideje jutott, ezért rendszerint titkárait számol-
tatta be az új könyvekről, folyóiratokról. Az általa végzett munka nagyságát 
jellemezheti, hogy egyeduralkodásának 10 éve alatt 6000 rendeletet bocsátott ki, 
tehát minden hétköznapra 2 rendelet jut.

A feszített munka mellett kevés ideje maradt a szórakozásra és a magánélet-
re. Az egyetlen művészet, amit őszintén élvezett, a zene volt. Gyakran előfor-
dult, hogy ebéd után, a szobájában zenét hallgatott, néha együtt muzsikált (csel-
lón játszott vagy énekelt) a zenészekkel. Estéit vagy színházban töltötte, vagy 
– gyakrabban – társaságban. Közeli ismerősei kiemelték azt a közvetlenséget, 
háziasságot, amelyet ilyenkor mutatott. Nagy tervei, munkája, a formaságoktól 
való idegenkedése nem tették rideggé, visszahúzódóvá. Másodszori özveggyé 
válása után ugyan nem nősült meg többé, de ez nem jelentette, hogy idegenke-
dett volna a női társaságtól. Sőt, éppen ellenkezőleg! Talán ott érezte magát a 
legjobban; igaz, sohasem hagyta politikáját befolyásolni nőismerőseitől. A ko-
rabeli Európa udvarai éppen elég elrettentő példát szolgáltathattak a kegyenc- és 
nőuralomra. A császár viszont eleve visszautasította előkelő nőismerősei ilyen 
jellegű közeledését. A nőtársaság tehát éppen apolitikussága miatt biztosíthatott 
kikapcsolódást számára. Ennek ellenére mégsem jelentett tartalmatlan fecsegést: 
Bécs főúri asszonyai is szívesen olvasták a legújabb francia munkákat, s szívesen 
beszéltek róluk. Így például a filozófiai elmélkedések kapcsolták Józsefet a híres 
„5 hercegnő” társaságához. Végül futó szerelmi kalandjait nemcsak az állampo-
litikától, hanem a társaság nyilvánosságától is elkülönítve, teljes diszkrécióval 
kezelte.

Étkezéseit a kortársak szokatlanul szerénynek tartották, ebédjének 6 fogása 
(amelyben a főzelék és a kompót is helyet kapott) hihetetlenül szegényesnek 
tűnt a kor dús főúri menüi mellett. Szokatlan volt az is, hogy csak vizet ivott, 
bort (egy kis tokajit) majd csak betegsége idején, orvosai tanácsára. Egyszerű 
szalmazsákon aludt, amit csak betegsége utolsó szakaszában cserélt fel matrac-
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cal. Utolsó éveit kivéve nem volt betegeskedő természetű. A bécsi udvarban 
éppen izmos alkatával s utazásai során szerzett barna arcszínével tűnt ki kör-
nyezetéből, egészségét mindig is hangsúlyozták. (Ha nem utazott, nyáron a bel-
városi Burgot a levegősebb laxenburgi vagy Augarten-beli kastéllyal cserélte 
fel.) 

14. József  és hivatalnokai kérvényeket szednek be
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IV.

AZ URALKODÓRA VÁRÓ MONARCHIA

Azt az államot, amelynek II. József édesanyja halálával egyeduralkodója lett, 
nehéz pontos névvel illetni. Habsburg Monarchiának, máskor Dunai Monar-
chiának szokták nevezni, kerülve az alkotóelemeire való utalást, hiszen azok 
közösségét elsősorban az uralkodócsalád, esetleg a földrajzi környezet biztosí-
totta. Bár Magyarország kormányzása elvált a Monarchia többi részétől, de még 
hazánk igazgatása sem volt egységes. Annál kevésbé az ún. örökös tartományo-
ké. Az elnevezést elsősorban az osztrák és cseh országrészekre értjük (amelyek-
ben a Habsburgok uralma jóval a Pragmatica Sanctio előtt örökletessé vált), de az 
idők folyamán itáliai, lengyel és román területek is tartoztak hozzá. A sok év-
század alatt kialakuló Habsburg Monarchia országai-tartományai külön kor-
mányszervekkel rendelkeztek, eltérő jogokat, különböző szintű hatalmat en-
gedve ugyanazon uralkodónak is. Császári címe révén persze József a Monarchiá-
nál jóval terjedelmesebb terület urának mondhatta magát. Igaz, a Német Nép 
Szent Római Birodalma (röviden Német-Római Birodalom) a 18. században 
már nem jelentett politikailag egységes államot, s császára sem rendelkezett 
tényleges hatalommal. Nem nehéz megállapítani, hogy az egyeduralomra szert 
tevő II. József uralkodói befolyása jócskán függött attól, hogy állama melyik 
részén próbálta azt kifejteni. Hatalma nagyjából háromféleképpen érvényesült: 
a Német-Római Birodalom császárának hatalom-nélküliségétől a Monarchia 
egészére érvényes elvont hatalmon keresztül az egyes országokban-tartomá-
nyokban érvényesülő tényleges hatalomgyakorlásig.

A császári hatalom – több évszázados hanyatlás után – a harmincéves hábo-
rút lezáró westfáliai békében (1648) szenvedett végső csapást, amely Németor-
szág egységére nézve is végezetesnek bizonyult. Az egyes tartományok fejedel-
mei ugyanis törvényesen jogot szereztek arra, hogy bármely külföldi hatalom-
mal vagy akár egymással is szövetkezzenek. A 18. század fejedelmei tehát már 
törvényesen harcolhattak saját császáruk ellen is. A birodalomnak ugyan még 
voltak közös szervei, mint a birodalmi kancellária, az 1663-tól 1806-ig Regens-
burgban folyamatosan ülésező birodalmi gyűlés, vagy a wetzlari birodalmi tör-
vényszék (Reichskammergericht), tényleges hatalmuk azonban ezeknek már nem 
volt. Amit nem sikerült elérni a Habsburg császároknak, azt a részállamok feje-
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delmei valósították meg: territoriális szinten építették ki abszolút hatalmukat. 
Ha a birodalomnak nincs is egységes története a békét követő évszázadban, an-
nál inkább van az egyes fejedelemségeknek. De éppen ez a száz év vetette meg 
az alapját egy hatalmi átrendeződésnek is: addig vezető territóriumok hanyat-
lásnak indultak (Szászország, Bajorország), mások szinte az ismeretlenség ho-
mályából emelkedtek fel (Brandenburg-Poroszország). A Habsburgok végered-
ményben legfeljebb egyenlők között az elsőnek mondhatták magukat. A biro-
dalmi szempontok így a 18. század második felében csak csekély hatást gyako-
roltak a császári politikára, bár Bécs végül soha sem mondott le arról, hogy régi 
tekintélyéből valamit visszaszerezzen. 

A Habsburg uralkodók szerencséjére államuknak – a Dunai Monarchiának 
– mintegy fele kívül esett a Német Birodalom határain. A 18. században már ez 
a fél biztosította a császárok tekintélyét a német fejedelmek között, hiszen a 
periférikus helyzetű osztrák tartományokra vagy a cseh királyságra támaszkod-
va aligha tudtak volna nagyhatalmi politikát folytatni. (Birodalmon kívüli terü-
letek szerzése egyébként a Német-Római Birodalomban másutt sem volt szo-
katlan, a szász választófejedelmek egy ideig Lengyelország királyai, a branden-
burgi őrgrófok Poroszország hercegei, majd királyai lettek.) A Habsburg-állam 
a birodalom territóriumává süllyedt, a császár tényleges hatalomra csakis saját 
tartományaiban tehetett szert, fejedelmi abszolutizmusának kiépítésével. Auszt-
riában és Csehországban ezt megtette I. Lipót. De csak utódai alatt, a 18. század-
ban váltak véglegessé az osztrák Habsburgok közép-kelet-európai monarchiájá-
nak határai.

Alapjait az 1713-i utrechti béke vetette meg. A császárságnak nem sikerült 
megszereznie a spanyol örökség legértékesebb részeit. Le kellett mondaniok az 
európai vezető szerep megszerzésének hamis ábrándjáról is, Ausztria azonban 
végül még mindig Európa területileg leghatalmasabb államaként került ki a há-
borúból. A Monarchia – amely nagyhatalom maradt – súlypontja ekkor helye-
ződött át a szétszórt nyugat-európai, dél-németországi és itáliai területekről az 
összefüggő közép-európai tartományokra. Ezt a változást követte azután a 
Habsburg politika is, amikor további, a német birodalom határain kívül fekvő 
területek megszerzésével igyekezett pozícióját erősíteni. Bár a rendkívül iparo-
sodott Szilézia elvesztése az osztrák örökösödési háborúban érzékenyen érintet-
te a Monarchiát, más területi nyereségek ellensúlyozni látszottak e veszteséget: 
a török ellenes háborúkban a Temesközt (1718), átmenetileg Olténiát, Észak-
Szerbiát és Boszniát (1718-1739), Lengyelország első felosztásakor Galíciát 
(1772), valamivel később pedig Bukovinát (1775) sikerült megszereznie. Auszt-
ria fő terjeszkedési irányává Kelet-Európa vált, ahol kezdeményezően mert fel-
lépni. Az 1750-es években Kaunitznak még a 250 éves ellenféllel, Franciaország-
gal is sikerült összebékítenie Bécset.
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A közel 20 milliós lakosságú Habsburg Monarchia 1780 körül mindezek el-
lenére messze volt attól, hogy egységes államnak lehessen nevezni. Különböző 
fejlettségi fokon álló, eltérő szervezetű, hagyományú, többnemzetiségű tarto-
mányokból, országokból tevődött össze. Ausztria Alsó- és Felső-Ausztriából, 
Stájerországból, Karintiából és Krajnából állt, az utóbbi tartomány lakossága 
jórészt délszláv (szlovén) volt. Ehhez jött még Tirol s az itáliai ún. tengerparti 
terület (Littorale) nagyszámú olasz lakossal. Csehország a Cseh Királyságra és a 
Morva Őrgrófságra valamint egy Sziléziából megmaradt töredékre oszlott, la-
kosságát a két nyugati szláv nép (cseh, morva) mellett nagyszámú német (30–
35%) alkotta. Külön igazgatás alatt maradt Galícia, pedig nemessége 1772-ben jó 
néven vette volna, ha a területet Magyarországhoz csatolják. (A bekebelezés 
indoka a Habsburgok részéről amúgy is Árpád-házi királyaink hajdani halicsi 
uralma volt.) A lakosság itt lengyel, kisebb részben ukrán, míg Bukovinában 
román volt. Ebbe a Monarchiába tartozott Magyarország is öt-hat féle jelentő-
sebb létszámú nemzetiségével. Ezek a tartományok válhattak a közép-európai 
Monarchia részeivé. Belgium és az itáliai területek, amelyeket csak idegen terü-
leteken áthaladva lehetett elérni, eleve ki kellett, hogy maradjanak a centralizá-
ciós politikából. Dél-Itáliáról a Habsburgok maguk mondtak le 1735-ben (elcse-
rélték Toscanáért), s mint láttuk, Belgiumról is szívesen lemondtak volna vala-
mely közelebb fekvő, kevésbé értékes tartományért.

A 18. század kezdetéig szinte semmiféle kísérlet nem történt a Habsburg-
tartományok egymáshoz való közelítésére. Az egyes országrészeket jószerével 
csak az uralkodó személye kapcsolta egybe. A Monarchia oszthatatlanságát is 
csak 1713-ban mondták ki végérvényesen, addig az örökösök között akár fel is 
lehetett volna darabolni. Az államigazgatás központosítására Bécsben éppen a 
18. század közepétől tettek néhány határozott lépést. A modern államvezetés 
elvei a tárgyi illetékességű, a Monarchiára kiterjedő hatáskörű szervek felállítá-
sát követelték volna meg, ilyen azonban Bécsben Mária Terézia trónra lépése-
kor mindössze kettő működött: az udvari kamara a pénz-, és az udvari hadita-
nács a hadügy irányítására. A politikát és a közigazgatást egyébként területi 
hatáskörű szervek irányították. Az új elveknek megfelelően 1742-ben hozták 
létre a külügyek intézésére az államkancelláriát, amelynek élére 1753-tól 
Kaunitz, a kor legtehetségesebb osztrák politikusa került. 1749-ben az ún. 
Haugwitz-féle reform során végre összevonták az örökös tartományok köz- és 
pénzügyigazgatását a Directorium in publicis et cameralibus nevű szervezet irányítása 
alatt. A feleslegessé vált osztrák és cseh kancelláriát felszámolták, az udvari ka-
mara a következő reformig szinte kizárólag a magyar ügyekkel foglalkozott. De 
ez a következő reform sem váratott sokáig magára. 1761-ben a Directoriumot osz-
latták fel, a pénz- és a gyarapodó gazdasági ügyeket visszautalták az udvari ka-
mara hatáskörébe, míg a polgári ügyek továbbra is összevontan maradtak az ún. 
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egyesített cseh-osztrák kancellária hatáskörében. Az 1761-i reform legfőbb ered-
ménye mégsem ez, hanem – Kaunitz kezdeményezésére – az államtanács (Staats-
rath) megalapítása lett. A túlbonyolított államigazgatás ezzel – ha csak tanács-
adói jogkörrel is – olyan legfelső szervet nyert, amely valamennyi hatóság mun-
káját irányíthatta. A reformnak azért volt különös jelentősége, mert bár az ún. 
udvari hatóságok eddig is irányították a területi illetőségű központi kormány-
székeket, azok törvénybe iktatott önállóságát nem minden esetben tudták át-
törni. Az államtanács hat tagja minden más tevékenységtől függetlenítve, egész 
idejét az államügyek tanulmányozására fordíthatta. Véleményüket egy-egy ügy-
ről mindig írásban terjesztették elő, majd együttes ülésen, Mária Terézia elnök-
letével, gyakran József jelenlétében vitatták meg azokat. Hiába nevezte e taná-
csot József „beporosodott múmiák gyülekezetének”, tagjai jól felkészült szak-
emberek voltak, akik közül nem egy reformer került ki (Tobias Philipp Gebler, 
Franz Kresel). Mária Terézia alatt a szerv valóban nagy és kedvező hatást gya-
korolt a birodalom irányítására. Kezdettől fogva véleményt nyilvánított a ma-
gyar ügyekben is, bár magyar tagja Mária Terézia uralkodása alatt nem volt.

A Habsburg-politika célja egyre nyilvánvalóbban az igazgatás Monarchia beli 
centralizációja lett volna. Ez azonban csak a legfelső szinten járt eredménnyel, 
a tartományokat továbbra is különböző hagyományú és hatókörű kormányszé-
kek irányították. Vezetőjük ugyan a központi kormányzat képviselőjének szá-
mított, de mivel rendszerint a helybeli arisztokráciából került ki, így legfeljebb 
közvetíthetett a kormány és a rendek között. A centralizációs kísérletek ellené-
re a tartományok széttagoltsága mégis jól megfelelt a Habsburg abszolutizmus 
igényeinek egészen II. József egyeduralmáig. Ezek a kicsiny, kevés lakosú örö-
kös tartományok (a legnépesebb Galíciának 3,3 millió, Csehországnak – Morva-
ország nélkül – 2,5 millió, Alsó-Ausztriának Béccsel együtt is 1 millió alatt, 
Stájerországnak pedig csak 800 ezer lakosa volt) egymástól is elszigetelve, érint-
kezéseikben korlátozva, viszonylag könnyen leszerelhetőek voltak bármilyen 
politikai kérdésben. Különálló tartományi gyűléseik (Landtag) az adómegszava-
zás engedelmes eszközei maradtak (sem az osztrák, sem a cseh tartományoknak 
nem volt közös országgyűlése). Bécs ennek tulajdonította, hogy számottevő 
rendi ellenállásra az örökös tartományokban a 18. században nem is került sor.

A tartományok széttagoltsága – hiába tulajdonítottak neki olyan nagy jelen-
tőséget a Habsburgok – az örökös tartományokban valójában mégis csak egyik, 
s végül nem is leglényegesebb oka volt a rendi ellenállás gyengeségének. A fő 
okot a társadalmi fejlődés sajátosságaiban találhatjuk meg. Ausztria maga nem 
tartozott a kelet-európai fejlődés övezetébe. Köznemességének egy része még a 
16–17. században áldozatul esett az árforradalom keltette válságnak (ennek so-
rán ugyanis a paraszti pénzjáradékok elértéktelenedtek), mások a harmincéves 
háború rekatolizációs hulláma miatt elhagyták az országot. A nemesség létszá-
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mában alaposan megcsappanva került ki ezekből a mozgalmakból, de megválto-
zott összetétele is: az évszázadok a birtokkoncentrálódást, s egyúttal a főneme-
sek túlsúlyra kerülését segítették elő. Ez az osztrák arisztokrácia pedig – mely-
nek egy része mindig is érdekelt volt az államhatalom erősödésében –, elveszítve 
szövetségesét, amelyre rendi ellenállásában támaszkodhatott volna: a kis- és 
középbirtokosok hangos, mindenre felhasználható tömegét, egyre kevésbé lett 
veszélyes a központi hatalom számára. Maga a birtokszerkezet is eltért keleti 
szomszédaiétól: a hegyes-völgyes vidék nem kedvezett a robotoltató gabonater-
melő nagy majorságok kialakulásának. De eredményesen léptek fel a majorsá-
gok ellen a városok is, amelyek az árutermelő parasztoktól olcsóbban kapták 
élelmiszerüket, mint a földesuraktól. A földesúri árutermelés így a szőlőműve-
lésre, erdőgazdaságra és helyenként a juhtenyésztésre szorítkozott. Hiányzott 
tehát a nyílt rendi ellenállás gazdasági bázisa is. Az osztrák tartományok rendi 
gyűlései ennek ellenére telve voltak elégedetlenséggel, panaszokkal, amelyek 
azonban nem befolyásolták a résztvevők engedelmességét. Védekezésük passzi-
vitásban merült ki, ezért vallott kudarcot Mária Terézia kísérlete, hogy – po-
rosz uralkodótársaihoz hasonlóan – az osztrák nemességet tömegesen vonja be 
hadserege tisztikarába.

Csehországba – amely Ausztriával ellentétben, s Magyarországhoz hasonló-
an a kelet-elbai fejlődés útját járta – Bécs a harmincéves háború után telepített 
új, javarészt német ajkú, udvarhű arisztokráciát, amely a 17. században még 
nem akart az udvar ellen fellépni, később viszont az itt is végbemenő (az udvari 
birtokadományozások politikájával csak erősített) birtokkoncentráció miatt 
már nem talált szövetségest rendi követeléseihez. Nem segített a német és cseh 
arisztokrácia összeolvadása, s a meglevő – viszonylag kisszámú – köznemesség-
hez való közeledés sem. Ausztriával szemben Csehországban a 18. század köze-
pére igen megnőttek a földesúri saját kezelésű gazdaságok, szinte teljesíthetetlen 
robotterheket róva a jobbágyságra.

Mind Ausztriában, mind Csehországban számottevő városi-ipari fejlődés 
bontakozott ki. Igazi nagyvárosa persze a Monarchiának mindössze egy volt, 
Bécs, 200 ezer lakosával. Alacsony maradt a polgárság számaránya is a társadal-
mon belül, jóval kevesebb, mint a városok tényleges lakossága (a legfejlettebb 
tartományokban is 5–7%, keleten csak 2–4%). Az ipar azonban nem mindig 
volt a városokhoz kötve. Az örökös tartományok termelésének alapját néhány 
hagyományos iparág jelentette. Tirol, Stájerország, valamint a Cseh Érchegység 
bányászata (só, ezüst, réz, vas) és fémfeldolgozása, Csehország és Alsó-Ausztria 
textil-, s az előbbi üvegipara századok óta magas színvonalon állt. A fejlett vá-
szoniparral rendelkező Sziléziának, a Monarchia szinte egyetlen folyamatosan 
exportáló tartományának elvesztése súlyos csapást jelentett Bécs számára, pótlá-
sa végett került sor a 18. század közepétől fokozottabb iparpártolásra. A gazda-
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ságpolitikát elsősorban az aktív külpolitikát erőltető merkantilista elvek vezé-
relték, az 1754-ben életbe léptetett vámrendszer a luxus- és iparcikkekre így 
magas, a nyersanyagokra alacsony behozatali vámokat állapított meg. Ettől 
függetlenül, politikai elvek alapján Ausztria lezárta a Poroszországba irányuló 
kereskedelmi forgalmat. Valamivel később számolták fel az örökös tartomá-
nyok között fennálló belső vámok többségét is, s tették a vámszedést az állam 
kizárólagos jogává. A merkantilista vámpolitika és a porosz határok lezárása 
akaratlanul sújtotta a Monarchián belül éppen a magyar kereskedőket és áruter-
melőket, mert célja még elsősorban a Sziléziával folytatott kereskedelem (vá-
szonimport, élelmiszerexport) akadályozása volt. De tudatosan Magyarország-
ra, a magyar exportőrökre nézve kedvezőtlenül állapították meg a Monarchiá-
ban fennmaradt belső vámok egyikét Ausztria és Magyarország határán, amely 
megnehezítette a magyar árucikkek Ausztriába vitelét. Kimaradt az egységes 
osztrák-cseh vámterületből Tirol, Galícia és a tengermellék is, ahol persze nem 
feltétlenül ilyen súlyos politikai okok járultak a megkülönböztetéshez.

A merkantilista iparpolitika fő célja Ausztriában az lett, hogy a növekvő 
ipari szükségletek viszonyai között is fenntarthassák a gazdasági autarkiát, sőt 
exportképes iparágakat fejleszthessenek ki. A városi ipart megkötő céhekkel 
szemben Bécs kettős politikát folytatott: a helyi szükségleteket ellátó iparágak-
ban (hentesek-mészárosok, pékek, kőművesek, ácsok, téglavetők) rendszerint 
meghagyta a céhkényszert, míg a kereskedelemre, esetleg exportra termelő ipar-
ágakban (textil-, selyem- üveg-, fém- és bőripar) a negyvenes évektől a céhkö-
töttségek fokozatos felszámolására törekedett. Az ipari politikát szolgálta az 
1746-ban alapított Universal-Kommerz-Direktorium szervezete a kereskedelem, köz-
lekedés és az ipar támogatására. Bár az állam maga nem alapított üzemeket, 
kölcsönökkel, olcsó nyersanyag biztosításával, a késztermékek premizálásával 
igyekezett rávenni a tőkés elemeket és a nagybirtokosokat a gyárak (manufak-
túrák) alapítására és fenntartására. Ez persze sokfelé visszaéléshez (megalapozat-
lan alapításokhoz, Csehországban az arisztokraták által fenntartott üzemekben 
jobbágyi robot alkalmazásához) vezetett. A városok egy részében ugyanakkor a 
helyi szervek maguk helyezkedtek szembe a céhen kívüli ipar térnyerésével. Így 
a hetvenes években – az eddigi kizárólagos merkantilista elvekkel szemben – az 
udvar részben engedett a szabadverseny bevezetését sürgető beadványok és ja-
vaslatok sorának. A fiziokrata elvek teljes megvalósítására a bécsi gazdaságpoli-
tikában nem került sor (később, II. József uralkodása alatt sem), de az ipari 
rendeletek lassú megfogyatkozása az állami gyámkodás csökkenéséről tanúsko-
dott. (Ennek egyik megnyilvánulása, hogy sorsukra hagyták a magyarországi 
üzemeket.) A fejlődést igazolhatja, hogy az osztrák-cseh tartományokban az 
ipari termelés súlya a céhekről a manufaktúrákra helyeződött át, s 1750 körül 
kezdetét vette a manufaktúra-korszak. A további iparfejlődés legfőbb gátja a 
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nyomasztó tőkehiány maradt, amely a magánvállalkozók beruházó kedvét 
mér  sékelte.

Mivel a rendi ellenállás az örökös tartományokban kisebb volt, így ott a bé-
csi abszolutizmus is merészebben foghatott céljai megvalósításához. Ezt igazolja 
az említett 1749-i Haugwitz-reform másik – a közigazgatási intézkedéseknél 
sokkal lényegesebb – oldala, az osztrák nemesség rendszeres megadóztatásának 
kezdete. A sziléziai Friedrich Wilhelm Haugwitz gróf, aki szülő-tartománya 
elvesztése után is Ausztria szolgálatában maradt, a Monarchia pénzügyeinek 
reformjára is alapos tervet dolgozott ki. Mindenekelőtt függetlenedni akart a 
rendek évenkénti adómegajánlásától (bár mint említettük, ezt a tartományi 
gyűléseken mindig megszavazták), hogy helyette a kormány tartósan (10 évre) 
előre megszavazott adóösszeggel gazdálkodhasson. Az így nyert összeggel (évi 
14 millió forint) remélte, hogy Ausztria 108 ezer főnyi hadsereget tud állandóan 
fegyverben tartani. (Csak összehasonlításul: Poroszország hadserege már 1745-
ben 135 ezer főre rúgott). Haugwitz javaslatához tartozott, hogy az új, megnö-
velt adók fizetésében való részvételt – ideiglenes jelleggel, az első 10 évre – az 
egyháztól, továbbá a tartományok nemességétől is elvárta. A rendek körében 
természetesen nagynak ígérkezett az ellenállás, Bécs ügyességét dicséri, hogy jó 
diplomáciai érzékkel valamennyi tartományi gyűléssel elfogadtatta a tervezetet. 
(Először Morvaországban, majd Csehországban, s csak ezután az osztrák tarto-
mányokban.) 

A Haugwitz-reform – mivel a nemesség 10 évenként az adóösszeg megszava-
zásával újra megajánlotta a maga részvételét is benne – kiindulópontja lett az 
örökös tartományok nemessége rendszeres adózásának. Az osztrák abszolutiz-
mus jelentős eredményt ért el, még akkor is, ha tudjuk, hogy a nemesi adó 
(ugyanazon földnagyságot tekintve) viszonylag kisebb volt, mint a paraszti föl-
dek után fizetett adó. Haugwitz tervezetében viszonylag szerény összeggel Ma-
gyarország is szerepelt. Míg az 1 millió lakosú Alsó-Ausztria részesedése a 14 
milliónyi adóösszegből 2 millió forint, a (Morvaország nélkül) 2,5 millió lakosú 
Csehországé 5,3 millió, az ekkor (1749-ben) kb. 5–6 millió lakosú (szűkebb) 
Magyarországé 2,5 millió forint lett volna. A magyar nemesség azonban vissza-
utasította az adózásban való részvételt, a Monarchiában kivételesnek számító 
jogokat biztosítva ezzel magának. 

Magyarország sok szempontból különleges helyet foglalt el a Monarchián 
belül. Hazánkban József egyeduralmának időszakára nagyjából eltűntek a tö-
rök hódítás pusztításainak külső nyomai. Az ország több mint 300 ezer km2 
kiterjedésével a Monarchia legnagyobb, 1780-ra 8,3 milliónyira növekedett la-
kosságával a legnépesebb részének számított. A Habsburg államigazgatás vi-
szont az ország területi széttagoltságát a török háború befejeződése utáni évszá-
zadban sem számolta fel. Bár a magyar korona jogán birtokolták, s országgyű-
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léseink sorozatban tiltakoztak a gyakorlat ellen, külön kormányozták Erdélyt 
(a Partiummal), 1765 óta nagyfejedelemségként, továbbá a határőrvidékeket, 
amelyek területét az 1750-es évektől még csak növelték, Horvátországot s a 
Temesközt (az egyetlent, amelyet időszakunkban, pontosabban 1778-ban me-
gyékre osztva a magyar hatóságok alá helyeztek). 1780-ig nem következett be 
lényeges változás az igazgatás rendszerében. A kormányszékek között az első, a 
király akaratának közvetítője a Bécsben székelő magyar kancellária maradt 
(élén 1766 óta Esterházy Ferenc állt), de a rendeleteket ez a szerv is csak a po-
zsonyi helytartótanácson keresztül küldhette a középfokú igazgatási szervek-
hez, a megyékhez. Erdélyt külön kancellária, s a nagyjából a helytartótanácsnak 
megfelelő gubernium, a Temesközt s a határőrvidékeket az udvari haditanács igaz-
gatta.

Ha a török hódítás közvetlen pusztításait sikerült is felszámolni, nyomait az 
ország még sokáig viselte. Következménye volt mindenekelőtt az a nagy kü-
lönbség, amely a nyugati és északi országrészek (Dunántúl, Felvidék), valamint 
az Alföld és Erdély gazdálkodásában mutatkozott. A földművelés csak az előző 
területeken uralkodott a mezőgazdaságban, színvonala itt nagyjából megfelelt a 
kelet-európai átlagnak. A szántókat pihentetéssel (nyomásos formában), de 
rend szeresen művelték. A pihentetés a trágyázást pótolta (amelyet legfeljebb a 
Felvidék szűkhatárú falvaiban rendszeresítettek), a jószág ellátását takarmány-
növény-termesztés híján a legelők s az ugar füve biztosította. A vidék gazdálko-
dásának jelentős lökést adott a negyvenes években kibontakozó agrárkonjunk-
túra. A megnövekedett exportlehetőségek a majorsági gazdálkodás újabb bővü-
léséhez vezettek, s a saját kezelésű gazdaságokkal (majorságokkal) együtt nőtt a 
földesurak munkaerő-szükséglete is, amit továbbra is robotoltatással igyekeztek 
biztosítani. Az Alföld gazdálkodásában ezzel szemben még mindig az állattartás 
játszotta a fő szerepet. Hiába nőtt szinte hihetetlen mértékben a lakosság, hiába 
szántottak fel mind nagyobb területeket, ezek még mindig eltörpültek a hatal-
mas kiterjedésű puszta-legelők mellett. A rideg jószág télen-nyáron, éjjel-nappal 
a legelőn tartózkodott, hogy végül lábon hajtsák el a piacokra (többnyire Bécs-
be). A konjunktúra itt egyrészt megteremtette-bővítette a robotoló jobbágyok 
rétegét, másrészt a csökkenő legelőkért földesurak-parasztok, vagy egyes falvak 
között folytatott harcot élezte ki. A hatalmas, mindig zöldellő hegyi rétek és 
legelők táplálták Erdély jószágállományát. Ugyanakkor az elaprózott nemesi 
birtokokon itt nem szerveződhettek majorságok. A századelőn kialakult új po-
litikai határok nem kedveztek Erdély állattenyésztésének, mivel korlátozták 
értékesítési lehetőségeit, s ezen a konjunktúra sem tudott kellőképpen segíteni. 
Az Alföld és Erdély gazdálkodása még jó ideig elmaradt a kelet-európai színvo-
nal mögött is, csakhogy míg az Alföld éppen a 18. században kezdett kilábalni 
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elmaradottságából, Erdélyben több évszázados virágzás után stagnálás kezdő-
dött.

A mezőgazdaság mögött az ipar csak másodlagos szerepet játszott. A bányá-
szat veszített régi jelentőségéből, de ha termelése a régi lett volna is, az ország 
nem sok hasznát látta volna. A Felvidék nemesfémbányászatának haszna köz-
vetlenül az udvari kamarát gazdagította, egyedül a magyarországi sóbányászat 
tartozott a magyar kamarához. Kifolyt az országból az erdélyi bányák jövedel-
me is. A hazai kézműipari termelésben csak elvétve találunk egy-egy manufak-
túrát, helyette a termékek zömét még a céhek, valamint – főleg az Alföldön – a 
céhen kívüli mezővárosi és falusi mesterek adják. A hazai piac beszűkülése alig 
engedi, hogy az ipari termelés bővüljön. A bányavárosokat leszámítva nincs 
egyetlen döntően ipari jellegű város sem az országban. Egyeseket közülük – Po-
zsony, Buda, Nagyszeben, Komárom, Győr – adminisztratív vagy kereskedel-
mi szerepük emel ki a környező települések közül, másokat – Debrecen, Szeged 
– jószerével csak népességük száma. Lokális központokká csupán a Felvidék és 
Erdély városiasabb jellegű települései, mint Kassa, Kolozsvár tudtak fejlődni.

A társadalom vezető ereje továbbra is a nemesség. Pap és nemes az ország 
lakosságának mintegy 5%-a, az uralkodó (földbirtokos) osztályhoz azonban en-
nek csak felét számíthatjuk, másik fele birtokát veszített vagy azt maga művelő 
bocskoros, hétszilvafás nemes. Különösen szegény Erdély nemessége. A hierar-
chia tetején összefonódott főpapság és főnemesség: főpapi méltóságot jobbára 
csak főnemesi családok tagjai tölthettek be. Ők foglalták el a magasabb hiva-
talokat is. Mária Terézia tudatosan igyekezett a főnemességet az udvarhoz lán-
colni. A fényűző életmód azonban még a leghatalmasabbakat is anyagi erejüket 
meghaladó költségekbe verhette, nem volt ritka soraikban az eladósodás. A 
köz nemeseket nem ragadta magával a nagyurak fényűzése, birtokukon éltek, 
ahol kiadásaikat igyekeztek jövedelmükkel arányba állítani. Ezt a csaknem tel-
jes önellátással sikerült elérniök. A birtokhoz kötődés persze sokuk számára az 
örökös tétlenséghez vezetett. Köznemeseink többsége birtokának ügyein kívül 
csak a jog és közigazgatás világában volt még valamennyire járatos. A jog isme-
rete kettős vonatkozásban is elengedhetetlen volt: a nemesség lesüllyedő rétegei 
pereskedéssel igyekeztek birtokukat megtartani, atyai örökségükből részesedni, 
de a törvények ismerete kellett a nemesség uralmának biztosításához is. Birto-
kának jövedelmei túlnyomó többségükben jobbágyi szolgáltatásokból származ-
tak, s csak ezek fenntartásával lehetett továbbra is biztosítani ezt a kedvező, 
szinte kiadásmentes életformát. A köznemes tehát a végsőkig ragaszkodott ki-
váltságaihoz, jobban, mint arisztokrata társa. Közéleti szereplést számára a vár-
megye biztosított, de akiknek megyei hivatal nem jutott, azok is személyesen 
vehettek részt az általános megyegyűléseken.
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16. A magyar társadalom két alapvető rétege: jobbágy és földesura a 18. század végén

17. Horea és Closca, az 1784-i erdélyi román parasztfelkelés vezetői hadinépük élén
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A vármegye jogköre a feudális állam szinte valamennyi funkcióját érintette. 
Elsősorban közigazgatási szervezet lett volna, középfokú szerv az országot irá-
nyító helytartótanács vagy a gubernium és a helyi igazgatás között. Ugyanakkor 
az igazságszolgáltatás szerve is, s országgyűlések idején a törvényhozásba is be-
leszólása volt: az alsó tábla megyei követei nem saját meggyőződésük szerint 
szavaztak, hanem megyéik utasítása szerint. (Ezért is tartanak az országgyűlések 
hónapokig, esetleg évekig.) A vármegye kézbentartása tehát igen komoly önbi-
zalmat biztosított a köznemességnek, amely ugyanezt a megyét kívánta felhasz-
nálni kiváltságai védelmére is. (Ettől csak az erdélyi helyzet tért el, ahol a vár-
megye nem tudott megmaradni a nemesi önkormányzat szervének, hanem Bécs 
már 1780 előtt lényegében engedelmes végrehajtó szervvé degradálta.)

Alig számít önálló társadalmi tényezőnek a hazai polgárság. A polgárjoggal 
rendelkező városiak törekvései még mindig elsősorban saját (rendi-városi) ki-
váltságaik konzerválására, a nemesi jogok kollektív, vagy éppen egyéni meg-
szerzésére irányultak. Polgárságunk a tárgyalt időszakban még nem játszik je-
lentős önálló szerepet társadalmi mozgalmainkban, a városok az országgyűlése-
ken a nemességet támogatják.

A társadalom terheit a parasztok viselik. Jogi szempontból többségük job-
bágy, vagyoni állapotuk azonban e kategórián belül is rendkívül változatos: 
többtelkes gazdagparasztoktól (akik közül nem egy vagyonosabb lehetett a ne-
messég felét kitevő birtoktalanoknál) a töredéktelkesekig, zsellérekig. Az or-
szágban mutatkozó gazdasági különbözőségek is befolyásolhatták helyzetüket: 
a kis földű erdélyi vagy felvidéki jobbágyok lényegesen rosszabb körülmények 
között éltek, mint a szinte korlátlan határban letelepedő alföldi parasztok. A 
negyvenes években jelentkező konjunktúra – amit a birtokosok igyekeztek 
mind teljesebben kihasználni – azonban országosan rontott a parasztság helyze-
tén. Az állami adók súlyos pénzbeli terhet jelentettek számára, bár a nemesség, 
jövedelmeinek elapadásától félve, saját kiváltságainak fenntartása mellett az álla-
mi terhek növekedését is nehezményezte.

Az 1741-i országgyűlésen Mária Terézia biztosította a magyar nemességet 
kiváltságai fenntartásáról. A két fél törekvései azonban hamar elszakadtak egy-
mástól. Az 1764−1765-i országgyűlésen elszenvedett kudarc után Mária Terézia 
nem hívta össze többé a magyar országgyűlést. A másfél évtizedes rendeleti kor-
mányzáshoz tartoztak a megkülönböztető vámpolitika újabb megnyilvánulá-
sai, a magyarországi mezőgazdaság fejlődését elsősorban az osztrák érdekeknek 
alárendelő intézkedések: katonai célból a lótenyésztés, nyersanyag szolgáltatás 
céljából a juhtenyésztés s az ipari növények termesztésének előmozdítása. Új 
vonás volt a hetvenes évektől a magyar ipar visszaszorítása. A kedvezőtlen vám-
rendszer ellenére a század közepén az országban jó néhány nagyobb manufak-
túra jött létre, amely rendszerint egy-egy főúri pártfogónak köszönhette felvi-
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rágzását. Mária Terézia férje, Lotaringiai Ferenc Holicson majolika-, Sassinban 
posztómanufaktúrát létesített. Üzemek létesültek a kamarai birtokokon is. Az 
udvar egy ideig megtűrte ezeket a vállalkozásokat, mígnem a hetvenes években 
feláldozta őket az osztrák burzsoázia követeléseinek. A városok – amelyeknek 
manufaktúra-alapításait az udvar szívesebben látta volna – még képtelenek vol-
tak szilárd üzemeket létrehozni. Az elszórt kísérletek többsége megbukott a 
feudális berendezkedéshez ragaszkodó patrícius vezetés vagy a nagy befolyással 
bíró céhmesteri réteg ellenállásán. A városok belső ügyeibe pedig Bécs nem 
avatkozott bele, várospolitikáját elsősorban pénzügyi szempontok irányítot-
ták: saját bevételének növelése volt a célja.

A társuralom éveiben a magyar nemesség védekezésbe szorult, és mivel kezé-
ben maradt a középfokú igazgatás, a rendeletek semmibevételével, végrehajtá-
suk halogatásával próbálkozott sikert elérni. Az országot károsan megkülön-
böztető rendeletek többségének bevezetését mégsem sikerült megakadályoznia, 
elhárított viszont egy sor olyan próbálkozást, amely a felvilágosult abszolutiz-
mus előzményeihez vagy éppen a felvilágosult politikához tartozott. Ezt sem-
miképpen sem tekinthetjük hazánk fejlődésére kedvezőnek. Az udvar törekvé-
seinek egy része nyilvánvalóan Magyarország különállása ellen irányult (az ál-
lamigazgatás szerveinek bécsi irányítása, az ország területi széttagoltságának 
fenntartása, az országgyűlés mellőzése), más része viszont – a társuralom auszt-
riai megnyilvánulásaival párhuzamban – hazánkban is a társadalmi-gazdasági 
élet megreformálását célozta (a nemesi adómentesség és más kiváltságok mér-
séklése, az egyház alárendelése az államnak, a jobbágyi terhek csökkentése, a 
paraszti termelés megkönnyítése). A magyar nemesség pedig nemcsak azért 
küzdött ezen utóbbi törekvések ellen, mert ezeket egy idegen hatalom képvisel-
te, hanem azért, mert egyáltalán az abszolutizmus célkitűzéseivel nem értett 
egyet. Az is igaz persze, hogy a Habsburg gazdaságpolitika is meglehetősen el-
lentmondásos volt. A nemesség ellenszegülése az abszolutisztikus törekvések-
nek ugyanis csak ürügy volt a hazai polgárosodást gátló gazdaságpolitikai meg-
különböztetésekre (vámpolitika, hazai manufaktúrák elsorvasztása), amelyek a 
birodalmi merkantilizmusból következtek. Mária Terézia uralkodásának utol-
só másfél évtizedéből a magyarországi rendeletek közül nem sok tudott a földes-
urak majorságnövelő törekvéseinek gátat szabó úrbérrendezéshez hasonló pozi-
tív hatást gyakorolni. (Bár kétségtelen, hogy az ország középső és keleti részén 
ennek közvetlen hatása sem egyértelműen kedvező. A birtokosok azonnal ki-
terjesztették a megengedett maximális robotnagyságot eddig nem, vagy csak alig 
robotoló jobbágyaikra is.) Az egyértelműen előremutató intézkedések közül 
talán még a Ratio Educationist, az oktatásügy alapvető reformját emelhetnénk ki. 
A legtöbb vonatkozásban azonban az ország alig látta hasznát a társuralom évei-
nek.
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A megkülönböztetések ismertetésekor azonban ma már a magyar történet-
írás sem áll meg a Habsburg-politikából származtatott sérelmeink felhánytorga-
tásánál. E politikát nem ítélhetjük meg hungarocentrikusan, mert Magyaror-
szág nem egyetlen, még csak nem is központi jelentőségű országa volt a Habs-
burgoknak. A bécsi centralizáció pedig mindenütt a tartományi, rendi érdekek 
kárára ment végbe. Akarata ellenére adót fizetett a nemesség, veszített az állam-
igazgatásban betöltött szerepéből, el kellett tűrnie az állam beavatkozását az 
eddig magánjoginak elismert jobbágy-földesúri viszonyba stb. Ez természetes 
következménye magának az abszolutizmusnak. Amiben Magyarország az örö-
kös tartományokhoz képest külön hátrányt szenvedett, az mindenekelőtt a 
vámpolitika volt. Bécsben csak a 18. században figyeltek fel Magyarországra sa-
ját értékei miatt, az ország tulajdonképpen csak ekkor vált anyagilag is hasznos-
sá a Monarchia számára. A török hódoltság másfél évszázada alatt a királyi Ma-
gyarország folytonos pusztításnak kitett keskenyedő sávja az örökös tartomá-
nyok, mindenekelőtt Bécs megvédését kapta feladatul. Végvárrendszerének 
fenntartása a 16–17. században általában jóval többe került, mint amilyen jöve-
delemre szűkre szabott területéről az udvarban számíthattak. Gazdasági kiakná-
zásának a török alól való felszabadulás után csaknem teljes évszázadig a hódolt-
sági területek súlyos lemaradása vetett gátat. Bécsben joggal várták el, hogy a 
helyreállítás után az ország a Monarchia többi tartománya mintájára részt vállal 
az állam anyagi-gazdasági terheiben. Az udvari elképzelések – természeti adott-
ságaink és gazdasági berendezkedésünk miatt – elsősorban a mezőgazdaság fejlő-
dését igényelték volna. A mezőgazdaság támogatása tehát nemességünk adóvál-
lalása esetén is fennállt volna, Bécsben azonban ennek következményeit nem 
mérték fel kellőképpen. Nem vették figyelembe egyrészt, hogy a helyreállítás 
ellenére Magyarország a társadalmi-gazdasági fejlődésben nem tudta behozni év-
százados elmaradottságát, másrészt, hogy gazdálkodása a kelet-európai robotol-
tató gazdálkodás útját járta. S nem vették észre azt sem, hogy a kelet-európai út 
keltette hátrányok csökkentése csakis a polgári erők, a városok gazdasági fej-
lesztésével indulhatott volna meg, míg az ország mezőgazdasági sorba süllyesz-
tése a Monarchia többi részével szemben mutatkozó különbségek fokozódásá-
hoz vezetett, s csak az árutermelő nemesség rendi ellenállásának, tehát éppen az 
udvari politika akadályozásának adott újabb tápot.
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V.

FELVILÁGOSULT   ABSZOLUTIZMUS –
FELVILÁGOSULT URALKODÓ

Az, hogy József érdeklődése trónörökös korától kezdve a Habsburg Monarchiá-
ban nem szívesen fogadott, édesanyja által pedig kifejezetten elutasított felvilá-
gosult filozófiai írások felé fordult, döntően meghatározta nézeteit, az uralko-
dásra vonatkozó elképzeléseit, majd – hatalomra kerülve – annak gyakorlatát is. 
Ezek hatására lehetett mind a kortársak, mind az utókor előtt a felvilágosult ab-
szolút uralkodók kiemelkedő képviselője. A filozófia iránti rokonszenve ugyan 
nem volt kivételes, más uralkodók is mutattak érdeklődést a kor szellemi életét 
alaposan megújító, jelentős politikai és társadalmi változásokat előíró gondola-
tok iránt, olyan korabeli uralkodótársai is akadtak, akik e gondolatok megvaló-
sítását is célul tűzték ki, mégsem szokták kétségbe vonni, hogy II. József ezen 
uralkodótípusnak elismerten a legőszintébb, legönzetlenebb megtestesítője volt. 
Ahhoz persze, hogy az lehessen, nem volt elegendő a személyes indíték, az ér-
deklődés, a filozófiai írások tanulmányozása, hanem az uralkodókkal szemben 
a politikai életben támasztott igényeknek is át kellett formálódniok. József saját 
korától ezt az ösztönzést is megkapta. A 18. század uralkodóinak komoly kihí-
vásokkal kellett szembenézniök.

Az európai történelemben évszázadok óta ismert és elfogadott abszolutiz-
mus államrendszere a 18. század második felében ugyanis számos országban új 
– eddig nem ismert – oldalát mutatta: szinte egyszerre felvilágosult szakaszába 
lépett. A képlet tehát egyszerűnek látszik: az új államforma a fejlődés újabb 
szakaszát jelenti. A felvilágosult abszolutizmus történeti értelmezése mégis jó-
val bonyolultabb ennél. Nem vezethető le csupán a hagyományos abszolutiz-
musból, hiszen az új jelzővel a kifejezésbe egymást szinte kizáró fogalmak ke-
rültek. Míg az abszolutizmus elnevezés igazolja a jelenség további feudális tar-
talmát, a felvilágosodásra való hivatkozás – eredeti értelmében – a polgáriasodás 
tudatos előkészítését feltételezné. A két törekvés összekapcsolása pedig egyazon 
államhatalom részéről lehetetlen. A benne rejlő ellentmondás feloldása céljából 
kell egyszerű definíció helyett alaposabban megismerkednünk e problematikus 
kifejezés tartalmával.

A felvilágosult abszolutizmus gondolata – bár nevet az államforma csak az 
1760-as években kapott a fiziokrata gazdaságpolitikai iskolától – fokozatosan 
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nőtt ki a felvilágosodás korának társadalom-felfogásából. Az a hagyományos 
egyetértés, amely uralkodó és polgárság között a központosítás érdekében a fe-
udalizmus korábbi századaiban létrejött, a 18. század közepére bomladozni kez-
dett. A filozófia – tulajdonképpen a természettudományokban meghonosodott 
kritikai módszert alkalmazva – kezdte bírálni a kortárs társadalmat és politikát. 
A tudomány saját természet- és észellenesnek tartott korával valamiféle ideali-
zált természetes állapotot állított szembe, amelyben az ember még háborítatla-
nul bírta természetes jogait a szabadságra és tulajdonra. Az állam születését egy 
feltételezett társadalmi szerződésre vezették vissza, amelyet egykoron a nép kö-
tött volna választott uralkodójával. A szabályozatlan ősállapot körülményei, 
elsősorban a természeti erők elleni küzdelem ugyanis egyesülésre késztették a 
társadalom tagjait, akik személyes védelmük érdekében készek voltak jogaik 
egy részét átruházni a választott uralkodóra. A társadalmi szerződés elmélete 
tehát önmagában is igen veszélyes lehetett az államra, mert tagadta az abszolút 
hatalom isteni eredetét. Még veszélyesebbé vált azonban akkor, amikor a filozó-
fia a hatalom korlátait kezdte feszegetni. John Locke egy évvel azután, hogy az 
angolok elűzték az abszolutizmust visszaállítani akaró királyukat, II. Jakabot, 
felbonthatónak nyilvánította a társadalmi szerződést, ha az uralkodó visszaélne 
alattvalói természetes jogaival (Két értekezés a kormányról, 1689). Egyáltalán, új vo-
nás volt e nézetben, hogy az uralkodót állama, sőt népe szolgájává nyilvánítot-
ta, akinek célja nem saját, hanem alattvalói boldogságának megvalósítása kellett, 
hogy legyen. Az angol filozófia ezen gondolatait fejlesztette tovább a következő 
évszázadban élre tört francia felvilágosodás.

A 18. századi francia filozófia eszménye a Monarchia maradt: az angol min-
tára elképzelt „korlátozott” vagy „vegyes” (tk. alkotmányos) Monarchia, ahol 
egy népképviseleti szerv osztozik az uralkodóval a hatalmon. Angliában ehhez 
véres polgárháborún keresztül vezetett az út. De a filozófusok – ha nézeteik 
végül egy forradalmi átalakulás előkészítőivé váltak is – maguk korántsem vol-
tak forradalmárok. A nyugalmas 18. század leghaladóbb polgári nézetei sem 
pártolták a zajos történelmi változásokat. Az eszmény megvalósulását egy át-
meneti forma közbeiktatásával látták elérhetőnek, ez lett volna a „filozófus ki-
rályok felvilágosult despotizmusa” (modern elnevezéssel abszolutizmusa). A 
felvilágosodás tehát továbbra is a Monarchiától várta a társadalom problémái-
nak megoldását, ugyanakkor a felvilágosult abszolutizmus elmélete – akárcsak 
korábban magáé az abszolutizmusé – az állami ideológia részévé is válhatott. 
Ismertek a vezető filozófusok és uralkodók kapcsolatainak, „barátságának” pél-
dái. II. Frigyes mint trónörökös 1736 óta állt levelezésben Voltaire-rel, aki ko-
moly segítséget nyújtott neki Antimachiavelli című műve megírásában. A porosz 
trónörököst tehetségében Voltaire az általa tisztelt legnagyobb uralkodókhoz 
hasonlította, d’Alembert „filozófus királynak” nevezte. Mind Diderot-t, mind 
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d’Alember-t tagjává választotta a porosz tudományos akadémia. Diderot II. Ka-
talin levelező partnere lett. Ehhez a sorhoz csatlakozott II. József, aki párizsi 
tartózkodása során szorgalmas látogatója lett a modern eszmékről vitázó szalo-
nok társaságának, s több filozófust is felkeresett. S ha e személyes kapcsolatok a 
filozófusok számára általában csalódással is végződtek (Voltaire 1753-ban zajos 
viták után távozott Potsdamból, Diderot szerint a filozófiának nem sok dicse-
kedni valója van az olyan tanítvánnyal, mint a „szépséges Kató”), a már kialakí-
tott elveken e csalódás sem volt képes változtatni.

A felvilágosult abszolutizmus eszménye tehát tulajdonképpen a filozófusok 
idealista társadalom-felfogásából táplálkozott. Egyrészt hittek az egyén (uralko-
dó) társadalomformáló szerepében, másrészt a jó megvalósítását célzó törekvé-
sek kialakulásához elegendőnek tartották a jót hordozó eszmék megismerését. 
Ezen etikai idealizmus alapján olyan politikai viszonyok létrejöttében remény-
kedhettek, ahol az uralkodó végrehajtja a társadalom számára szükséges refor-
mokat, legyőzi a műveletlenséget, s ezzel biztosítja népe jólétét és boldogságát, 
de egyúttal aláveti magát a törvényeknek, miniszterei sem élhetnek vissza a ha-
talommal, aminek következtében az állampolgárok szabadok lesznek.

Amit a kortársak csak sejtettek, ma már biztosan tudjuk: a felvilágosultként 
jellemzett 18. századi államok és uralkodók távolról sem feleltek meg a filozófia 
által felállított ideálnak. Feudális jellegük kétségbevonhatatlan, céljaik sem le-
hettek mások, mint a korban elterjedt rendi-hierarchikus társadalmi rend továb-
bi megerősítése. A filozófia ismerete az uralkodók részéről egyáltalán nem bizo-
nyult kényszerítő erőnek a benne foglaltak megvalósítására, mint azt a 18. szá-
zadi bölcselők hitték. A francia filozófiát eredeti formájában tanulmányozó 
II. Katalin éppen a felvilágosodás szellemében írott leveleivel vonta magára Vol-
taire és Diderot figyelmét. Reformjai ezzel szemben igen távol álltak a filozófu-
sok követelményeitől. II. Frigyes és II. József viszont nem is minden vonatko-
zásban jutottak el a felvilágosodás eredeti gondolataihoz, ifjúkorukban azokat 
mindketten a Samuel Pufendorf és Christian Wolff által lekerekített, kevésbé 
harcos német formájukban ismerték meg. A német filozófia nyomán kialakított 
elképzeléseiken (az uralkodónak a társadalmi szerződésben biztosított korlátlan 
hatalma, a nép kiskorúsága) azután később sem tudtak lényegesen változtatni, 
pedig – akár az általuk korlátozás nélkül elérhető eredeti munkák révén (II. Fri-
gyes országában egyébként nem tiltották a filozófusok munkáinak olvasását), 
akár a létrejött személyes kapcsolatok segítségével – az újabb francia filozófusok 
tanait is megismerhették. Reformpolitikájuk mégis jóval nagyobb teret ölelt fel 
az oroszországinál, de még mindig nem volt azonos a filozófia követelményei-
vel.

A polgári filozófia céljainak megtestesítője helyett tehát a felvilágosult abszo-
lutizmust inkább a feudális államfejlődés olyan szakaszának tekinthetjük, 
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amelyben az uralkodó reformjaival általában véve a rendi-hierarchikus társadal-
mi berendezkedésnek, szűkebb értelemben magának az abszolút kormányzás-
nak a fenntartására, sőt további megerősítésére törekedett. Magában foglalja 
mindenekelőtt a feudális uralkodó osztály különleges helyzetének megőrzésére 
tett kísérleteket, s ebben nem is tér el lényegesen az abszolutizmus hagyomá-
nyos vonalától. Széles körű reformjaival azonban bizonyítja azt is, hogy az ab-
szolutizmusnak még voltak fejlődési lehetőségei, képes volt alkalmazkodni bi-
zonyos új követelményekhez. A politikai gyakorlatban érvényesülő felvilágo-
sultságot tehát el kell választanunk a filozófiai felvilágosultságtól. Felvilágosult-
nak azokat a 18. századi uralkodókat kell tekintenünk, akik országuk elmara-
dottságára ébredve mertek vállalni bizonyos polgári színezetű reformokat, 
hogy ezekkel Európa legfejlettebb államaihoz felzárkózhassanak.

E politikának jó néhány feltétele van, a felvilágosult abszolutizmus tehát 
nem jöhetett létre bárhol és bármikor. A reformok talaját az a konfliktus szol-
gáltatta, amely az állam igényei és a társadalmi-gazdasági rend teljesítőképessége 
között keletkezett. A helyi változások tendenciái Európa nem egy országában 
olyan körülményeket alakítottak ki, amelyek az állam fejlődését, sőt esetenként 
akár normális működését is akadályozni látszottak. E konfliktus elemei szinte 
kihívásként érték az államhatalmat. Kelet-Európában így a földesúri saját keze-
lésű gazdaságok növelése, s vele kapcsolatban a jobbágyság személyi függőségé-
nek, valamint szolgáltatásainak fokozódása a legfontosabb adófizető és katona-
állító osztálynak, a parasztságnak a létét veszélyeztette. A mezőgazdasági terme-
lők végzetes műveletlensége gyakran képtelenné tette őket új technikai ismere-
tek elsajátítására és alkalmazására. Az ipar előrelépését a céhek kiváltságai gátol-
ták, a kereskedelemét a nemesség elővásárlási jogai. A művelődésben az egyház 
privilégiumai szabtak korlátokat, de a vallási türelmetlenség is gátolhatta az ál-
lam életét. E tényezők tehát nem egyszer jövedelmei csökkentésével fenyeget-
ték a kormányzatokat, amelyek csakis a meglevő tendenciák visszafordításával, 
vagy legalábbis feltartóztatásukkal számíthattak sikerre. E belső konfliktusban 
kell tehát keresnünk a reformpolitika döntő ösztönzőjét. De nem elhanyagol-
ható a nemzetközi helyzet kényszerítő ereje sem. A 18. század nem szűkölkö-
dött a háborúkban, s ezek során egyre nyilvánvalóbbá vált a Nyugat fölénye. 
Anglia, Hollandia komoly pénzsegélyekkel támogatták keleti hadiszövetségesei-
ket, anyagi gazdagságuk ez utóbbiak számára szinte kimeríthetetlennek tűnt. 
A másik tényező tehát a lemaradás érzékelése, a hatalmi pozíció féltése, amely 
feltétlenül reformokra késztetett az adott országokban.

A reformigény tehát csak viszonylag elmaradott országokban alakulhatott 
ki, a felvilágosult abszolutizmus így Európa peremvidékeire lett jellemző. A tár-
sadalmi elmaradottság (amely különösen a polgárság gyengeségében nyilvánult 
meg) adta az államhatalom belső biztonságát, amellyel a reformtevékenységet 
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vállalni merte. Kelet-Európában a harmincéves háborút követő mezőgazdasági 
depresszió száz évében jobbágyfelkeléssel is alig találkozunk, a polgárság azon-
ban mindenképpen elhatárolta magát ezektől. A forradalmi helyzet még igen 
messze volt. A belső konfliktus így kortárs uralkodók és államférfiak, filozófu-
sok és politológusok egybehangzó véleménye szerint az adott társadalmi renden 
belül is megoldhatónak látszott. A reformok mintaképét a felvilágosult uralko-
dók a polgáriasult nyugat-európai országokban (Hollandia, Anglia) vélték meg-
találni, anélkül, hogy tudomásul vették volna e két ország megváltozott társa-
dalmi rendjét, vagy gyarmataik anyagi előnyeit, így a polgári fejlődés elemeit 
saját feudális rendszerükbe kívánták beilleszteni. Így kerülhettek a kereskede-
lempolitikába a merkantilista védővámok, az iparpolitikába a manufaktúrák 
támogatása, a kulturális intézkedések közé a tudományos intézmények, vala-
mint a természettudományos oktatás felkarolása, a törvénykönyvekbe néhány 
új polgári jogi elv, s végül ez magyarázza a kísérleteket a nemesség megadózta-
tására. A mezőgazdaságban az új technika elterjesztésére irányuló törekvések és 
a 18. század eleje óta ismert ún. parasztvédelem kiteljesedése tartozott e jelen-
séghez. 

Mivel a felsorolt reformokhoz az állam általában nem talált megfelelő társa-
dalmi bázist (ezek eredetijét a mintaképül választott országokban rendszerint 
maga a polgárság biztosította), számos esetben magára kellett vállalnia pl. a ter-
melés technikai részletkérdéseinek kidolgozását vagy az új módszerek terjeszté-
sének feladatát. Ugyanakkor a polgárságnak vagy parasztságnak kedvező gazda-
sági intézkedések nem egyszer sértették a társadalom kiváltságos rétegének érde-
keit, így a nemesség lett az a csoport, amely legkövetkezetesebben ellenezte a 
felvilágosult abszolutizmust. E két utóbbi körülmény következtében tűnhetett 
viszont ezekben az országokban az államhatalom a társadalom  leghaladóbb té-
nyezőjének, amelynek reformtevékenysége nemcsak az új viszonyok megte-
remtésében, hanem a hagyományok elleni harcban is vezető szerepet játszott. 
Ezért jogosult részünkről is a kor reformer uralkodóit felvilágosultnak nevez-
nünk, holott a felvilágosult abszolutizmus kialakulását alapvetően nem a filozó-
fia hatására vezetjük vissza. A kettő időbeli egybeesése mégsem a véletlen játéka. 
A filozófusokban és uralkodókban ugyanazok a gazdasági-társadalmi viszonyok 
ébresztették az elmaradottság érzetét, közös volt választott mintaképük, amely-
hez felzárkózni akartak, s azonos a segítőkészség idealizmusa, ha objektív célja-
ik eltérőek voltak is.

A Habsburg Monarchiában e – felvilágosultnak tekinthető – politika jeleit 
már Mária Terézia uralkodásának későbbi szakaszában ki lehet mutatni. Meg-
nyilvánulásait a társuralom ismertetése során láthattuk. Teljes kibontakozására 
természetesen csak az egyeduralkodás évtizedében kerülhetett sor. József vala-
mennyi felvilágosult uralkodó kortársánál merészebb politikát folytatott, e mö-
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gött a felvilágosult abszolutizmusnak is a kortársakénál merészebb felfogása 
állt. Filozófiai felvilágosultságának alaposságában az újabb történetírás egyre 
inkább kételkedik, elismeri viszont, hogy József gyakorlati politikáját tényleg 
igyekezett elméleti rendszeréhez igazítani. Ez az elméleti rendszer a kor nézete-
inek sokszor önkényes, eklektikus összekovácsolásából alakult ki. Jól tükröző-
dött ez bizonyos gazdasági és politikai nézeteinek kettősségében. A védővámok 
rendszerének fenntartásában például a merkantilizmus, a földadó tervezetében 
a fiziokraták elképzeléseit követte.

Államelmélete a társadalmi szerződés alapján állt, de annak legszélsőségesebb 
értelmezésében. A szerződésben annak minden egyes résztvevője a közösségnek 
adja létét, vagyonát. Ez vonatkozik mind az uralkodóra, aki személyes érdekeit 
félretéve lesz köteles népe javán munkálkodni, mind az alattvalókra. A köz java 
megkívánja, hogy elvessék a társadalom megkülönböztetett közösségeinek (ne-
messég, egyház, városok) addigi kiváltságait is. József nézetei az eredeti francia 
példa helyett gyakran inkább a német filozófiához igazodtak. Így például akkor, 
amikor – Pufendorf és Wolff nyomán – azt vallotta, hogy a társadalmi szerző-
déssel az uralkodó hatalma örökletessé és korlátlanná válik, mert a nép reá ru-
házta minden jogát. A német filozófiában ebből az következik, hogy az uralko-
dó csak Istennek tartozik felelősséggel, földieknek nem. Uralmát a nép megkér-
dezése, a hatalomba való bevonása nélkül építheti ki. A nép mellőzésének elvét 
a két neves bécsi teoretikus, Sonnenfels és Martini a nép kiskorúságának elkép-
zelésével egészítette ki: a társadalom maga képtelen saját javát felismerni, a jót 
tehát rá kell kényszeríteni. Erre a kettős indoklásra épült fel azután József felvi-
lágosult uralmának ideológiája, annak igazolása, hogy az uralkodónak joga van 
bölcsőtől a koporsóig végigkísérni alattvalói életét, gondjukat viselve, de egy-
szersmind ellenőrizve is. Uralmának végső célkitűzését – az alattvalók szem-
pontjából – a jóléti állam megvalósításában látta, ami az életkörülmények javí-
tásához a tiszta erkölcsiség érvényre juttatását, valamint a közbiztonság meg-
óvását is megkívánta. A jóléti állam tág értelmezése adott lehetőséget arra, hogy 
a kormányzat többek között az oktatás vagy az egészségügy területén is beavat-
kozzon.

Politikai eszménye az egységállam volt (Einheitsstaat, Gesammtmonarchie), köz-
pontosított igazgatási apparátussal, az egyes országok-tartományok kormány-
zatának alárendelésével, ami természetesen a helyi sajátosságok figyelmen kívül 
hagyásával kellett, hogy járjon. Azonos szintre kellett volna hozni az egyes or-
szágok-tartományok társadalmi rendjét, megszüntetve azokat a különbségeket, 
amelyek akár a kiváltságosok, akár az alávetettek között fennálltak. A kiváltsá-
gosok oldalán ez az örökös tartományok nemességének jogaihoz alkalmazkodó 
korlátozással (pl. adófizetés, egyenlő elbírálás az igazságszolgáltatásban), az alá-
vetettek oldalán a függésnek ugyancsak az örökös tartományok parasztságához 
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mért lazítással (pl. a röghözkötött, súlyos szolgáltatásokkal terhelt Leibeigen álla-
pot megszüntetése) kellett volna, hogy járjon. Szükségesnek vélte a kormányza-
ti rendszer átformálását, ugyancsak egyfajta kiegyenlítés révén, amelyhez szük-
ség lett volna olyan közös nyelvre is, amivel a hivatalok, és majdan az alattvalók 
megérthetik egymást. Különös módon nézeteiből hiányzott az egyes országok-
tartományok egyenlő gazdasági szintre hozásának a terve. A belső vámok fenn-
tartása a különbségek fennmaradását is biztosította, hátrányt okozva az állam 
bizonyos területi egységeinek.

A felvilágosult abszolutizmus megvalósult formájában már alig felelt meg a 
kiindulópontnak. Az uralkodó az állam szolgájából a hatalom korlátlan birto-
kosa, minden alattvaló ura lett. II. József uralkodását is a két szélsőség közötti 
ingadozás jellemezte. Fáradhatatlan munkálkodása, lelkiismeretessége az állam-
ügyek kiszolgálójává tette, ellentmondást nem tűrő beavatkozásával, a hagyo-
mányok, helyi érdekek semmibevételével korlátlan úrként lépett fel. Nem vé-
letlen, hogy Emmanuel de Noailles bécsi francia követ a következőképpen jel-
lemezte uralmát: „Ebben az országban egyetlen akarat a legfőbb törvény, nin-
csenek sem gyűlések, sem hatóságok, amelyek a kormányt hasznos tanácsokkal 
láthatnák el.” Nyilvánvaló előnyei mellett e politika számos veszély hordozója 
is lehetett.

18. II. József  koronázása. (Egy élelmes vállalkozó előre megrendelte a koronázás rajzát.
Mivel az elmaradt, József  fejét utólag kivakarták a képről.)
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VI.

A „KALAPOS KIRÁLY” REFORMJAI

A társuralom hosszúra nyúlt évei után, 1780 végén József végre egyedüli uralko-
dója lehetett a Habsburg Monarchiának. 39 éves ekkor, érett férfikorban, ami-
kor joggal várhatnánk el tőle, hogy úrrá legyen fiatalkori hevességén, tervezge-
téseinek idealizmusán. Egyeduralmának 10 éve mégsem ezt tanúsítja, hanem 
éppen az ellenkezőjét; hogy a felhalmozódott türelmetlenség felemésztette ben-
ne a mértéktartás s az önellenőrzés képességének jelentős részét, s céljait immá-
ron a lehető leggyorsabban kívánja megvalósítani. A hosszú várakozás évei leg-
feljebb ezen célok megszilárdításában segítették, ugyanakkor mindinkább feled-
tették vele a realizálás lehetőségeinek mérlegelését.

József egységállami eszménye következtében egyeduralma alatt korlátlanul 
érvényesíthette a Monarchia centralizációjára irányuló törekvéseit. Az uralko-
dó nem volt tekintettel az egyes országok, tartományok hagyományaira, eltérő 
sajátosságaira, valamennyit egyazon rend szerint igyekezett kormányozni. Ma-
gyarország sem jelentett kivételt, még annyira sem, mint korábban Mária Teré-
zia alatt. A császár valamennyi fontosabb rendeletét kiterjesztette hazánkra is, 
többségük alig valamivel később jutott el hozzánk, mint az örökös tartomá-
nyokba.

Az új uralkodó magyarországi kormányzását – a hagyományoknak megfele-
lően – királyi leirattal kezdte meg, amelyet anyja halálát követő napon (1780. 
november 30.) bocsátott ki. A hagyományok azonban megkívánták volna azt 
is, hogy ígéretet tegyen az országgyűlés összehívására, s 6 hónapon belül meg-
koronáztassa magát. A leiratban azonban elmaradt az országgyűlés összehívásá-
ra utaló ígéret, s soha nem került sor a koronázásra. Erdélyben ugyan összehív-
ták az országgyűlést, ennek 1781. augusztus 21-i, királyi biztos jelenlétében 
tartott egynapos ülése azonban mindössze a három nemzet hódolatának letéte-
lére korlátozódott. 

II. József „kalapos királyként” vonult be történetünkbe és köztudatunkba. 
Koronázása végül nem valamiféle külső ok miatt maradt el, hanem személyes 
döntése következtében. Elhatározása ellentmondott a hagyományoknak, és 
nemcsak azért, mert puritán egyéniségétől távol állt mindenfajta ünnepélyes 
külsőség. Hiszen koronás elődei között volt olyan (Károly Róbert), aki három-
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szor is vállalta a szertartással járó vesződséget, míg végül a megfelelő helyen 
(Szé kesfehérvárott), a megfelelő személy (az esztergomi érsek), a megfelelő (a 
Szent-) koronát helyezhette a fejére. Ugyan ki emlékezne Kottaner Ilona udvar-
hölgy nevére, ha nem lopta volna el úrnője, Erzsébet királyné, Habsburg Albert 
király özvegye megbízásából a koronát a csecsemő király, V. László hatalmának 
legitimálására? Közismert az is, hogy Mátyás királynak milyen hosszadalmas 
alkudozás után, és milyen anyagi áldozatvállalás árán sikerült visszaszereznie az 
időközben III. Frigyes császár birtokába került koronát. Valójában őket sem a 
szertartásokhoz, az ünnepélyességhez való vonzódásuk ösztönözte, hanem ha-
talmuk törvényességének az elfogadtatása. A Magyar Királyságban ugyanis a 
koronázás jelentőségét nem elsősorban ünnepélyessége, a szemlélők számára 
felemelő volta adta, hanem az a körülmény, hogy a megkoronázott uralkodó 
számára ez biztosította uralma törvényességét. Ekkor tette le az új uralkodó az 
ország törvényeinek és hagyományainak tiszteletben tartását szavatoló koroná-
zási esküt. Múltunkat – akár csak felületesen is – áttekintve persze könnyen ta-
lálhatunk olyan koronás uralkodókat, akik hamar megfeledkeztek az eskü rész-
leteiről, akiktől kortársaik méltán kérhették volna számon a törvények tiszte-
letben tartását. II. József azonban nem akart olyan esküt tenni, amelyet nem 
kívánt betartani. Szeme előtt édesanyja, Mária Terézia példája lebeghetett, aki 
uralkodása során többször is szembekerült a kiváltságaikat féltő magyar rendek-
kel, s éppen az uralkodása legelején tett esküje miatt kellett lemondania terve-
zett – és az örökös tartományokban bevezetett – intézkedéseinek egy részéről. 

József trónra lépését egyébként Magyarországon nem fogadták ellenségesen. 
A magyar társadalom számos rétege lett híve a társuralom idején, s a nemesség 
– amely nem tartozott közéjük – maga is inkább reménykedéssel várta tőle a 
Mária Terézia uralma alatt elszenvedett sérelmeinek orvoslását. Az említett ki-
rályi leirat ígéretei biztatónak tűntek, különösebb elégedetlenséget még az or-
szággyűlés elmaradása sem váltott ki. Alig érintették hazánkat az első – takaré-
kossági – rendeletek: az udvari személyzet számának csökkentése, újabb külön 
udvartartások összevonása (Mária Terézia halálával az ő korábbi udvartartását 
is beolvasztották a császáréba), az udvari istálló lóállományának drasztikus 
csökkentése. Az udvartartásban mellőzötteken túl legfeljebb az örökös tarto-
mányokban járadékaikban megrövidített kegy- és nyugdíjasok nagy serege nö-
velhette az ellenállók táborát. Az uralkodó megszüntette egy sor kegydíj folyó-
sítását, a nyugdíjakét pedig szolgálati évekhez kötötte. Aki 10 évnél rövidebb 
ideig állt állami szolgálatban, csak egyszeri juttatást kapott, 25 évnél rövidebb 
szolgálattal a fizetés egyharmadának megfelelő, 25 év felett a fizetés teljes össze-
gét kitevő nyugdíj járt. 

Annál nagyobb, de még mindig viszonylag hamar csillapuló ellenállásra ve-
zettek a következő – egyházi vonatkozású – rendeletek. Amikor József uralmá-
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nak első éveiben több rendeletében állam és egyház viszonyát kívánta szabá-
lyozni, ezzel még nem feltétlenül az új, felvilágosult elvet honosította meg poli-
tikájában, hanem a klasszikus abszolutizmus egy – a Habsburg-Monarchiában 
kissé későn jelentkező –, a központosítást elősegítő törekvését akarta teljessé 
tenni: az egyháznak az állam alá rendelését. Addig, amíg a spanyol trónon is 
Habsburgok ültek, a dinasztiának nem kellett félnie, hogy országainak ügyeibe 
a pápa beleszól. A spanyol trón elvesztésével azonban Róma és Bécs kapcsolatá-
ban fordulat következett be, s a Habsburg uralkodóknak védekezniök kellett a 
pápa beavatkozásával szemben. Érezhető a változás Mária Terézia uralkodása 
alatt, mert a királynő buzgó hívőként sem tűrhette az egyház túlzott hatalmát.

Az új uralkodó 1781 tavaszán kezdett hozzá a Monarchia egyházi szervei és 
a pápai hatalom kapcsolatainak további lazításához. Megtiltotta a szerzetesren-
dek közvetlen összeköttetését a Rómában székelő főkormányzókkal, kolosto-
raikat a megyéspüspökök alá rendelte, külön engedélyhez kötötte a pápai bul-
lák kihirdetését (nemsokára két bulla kihirdetését meg is tiltotta, mert azok 
szerinte sértették az uralkodói jogokat), megváltoztatta a püspökök beiktatási 
esküszövegét, hogy abban az uralkodónak kijáró engedelmesség domborodjék 
ki, magához ragadta az észak-itáliai püspökök kinevezési jogát stb. Az egyház 
állami ellenőrzését szolgálta, hogy József fokozatosan a Monarchia határaihoz 
igazította az ausztriai egyházkerületek határait is. Míg ugyanis Magyarország és 
Csehország középkori eredetű egyházmegyei határai egybeestek az állami hatá-
rokkal, addig az osztrák tartományok a német-római birodalom részeként 
nagyrészt kívülálló egyházi főhatóságokhoz tartoztak. József ezt a függést foko-
zatosan felszámolta.

Az egyház alárendelésének politikáját azonban hamarosan valóban az új, fel-
világosult szempontok kezdték motiválni. 1781. október 13-án (Magyaror-
szágon október 25-én) bocsátották ki a türelmi rendeletet, amely teljes polgári 
egyenlőséget (ingatlanbirtoklást, hivatalviselést) s lelkiismereti szabadságot 
adott az evangélikusoknak, kálvinistáknak és a görögkeletieknek. Ahol e vallá-
sok valamelyikének híveiből legalább 100 család élt, templomot, lelkészlakot s 
iskolát építhettek, ez vallásgyakorlatuk nagyfokú szabadságát biztosította, ha 
nem is a teljes egyenlőséget. Megkülönböztetés maradt az is, hogy a tűrt vallá-
sok templomai egy ideig nem épülhettek közvetlenül az utca mellé, csak a temp-
lomkertbe, s nem lehetett tornyuk. – A zsidók külön rendeletben (1781) az 
iparűzés és a felsőfokú tanulás jogát kapták meg.

Az abszolutisztikus hagyományoknak megfelelő alárendelés és a felvilágo-
sult modernizálás elvei keverednek a kolostorok feloszlatásában (1781. novem-
ber 29.; Magyarországon 1782. január 12.). Az uralkodó célja az volt, hogy a 
szemlélődő, elmélkedő (kontemplatív) jellegű rendek, amelyek nem folytatnak 
gyakorlatilag hasznos tevékenységet – mint a betegápolás, oktatás stb. – kolos-
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19. A türelmi rendeletet hírül adó nyomtatott 
körlevél első oldala

20. VI. Pius pápa és II. József  
találkozása. Ismeretlen mester 

népies hangvételű metszete
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torait feloszlatva, ezek tagjait a nép szellemi gondviselőjévé tegye. Ezt a célt 
szolgálta egy sor új plébánia felállítása is, amelyek papjaiul a feloszlatott kolos-
torok szerzeteseit kívánta megnyerni. A Monarchiában mintegy 400 kolostort 
számoltak fel, közülük 140-et Magyarországon. Hazánkban ezzel szemben 
mintegy 1200-zal emelkedett a plébániák száma. Azért, hogy a papság a lakos-
ság vallási vezetésén túl is a nép gondviselőjévé válhasson, 1783-tól a papneve-
lést, kivéve a püspökök hatóköréből, néhány összevont állami (vagy államilag 
ellenőrzött) szemináriumba összpontosították. Az állam az egyház népnevelő, 
gondviselő szerepéről lemondani nem tudott, igyekezett azonban lefejteni a 
vallásról egy sor babonásnak bélyegzett jelenséget: megtiltották a zarándoklato-
kat, a temp lomoknak tett adományokat, az égiháború elé való harangozást stb.

Az egyházi vonatkozású rendeletek természetesen a klérus ellenállásába üt-
köztek. VI. Pius pápa (1775–1799) 1782-ben személyes bécsi látogatással kívánta 
szándékától eltéríteni az uralkodót. A „fordított Canossa járás” azonban ered-
ménytelen maradt. A császár a lehető legszűkebbre szabta a személyes találko-
zás alkalmait (szemgyulladása kitűnő ürügyet szolgáltatott visszahúzódására), a 
tárgyalások zömében megbízottak útján folytak. A két fél álláspontját azonban 
nem tudták egymáshoz közelíteni, s a pápa távozása után Bécsben a Rómával 
való szakítás gondolata is felmerült. Ez a lehetőség azonban mégis meghátrálás-
ra késztette VI. Piust, aki 1783 végén a Rómába látogató Józsefnek a Monarchia 
egyházi ügyeiben szinte teljesen szabad kezet biztosított.

Az ellenállás másik gócpontja a magyarországi egyház volt. A püspöki kar 
akadályozta a rendeletek kihirdetését. De az állam ellen fordított egy sor várme-
gyét is: ott, ahol a püspökök egyúttal a megyék örökös főispánjai voltak, köz-
vetlen nyomással, másutt a nagy katolikus családokat felbujtva, közvetve. Szá-
mos megye nyíltan a végrehajtás ellen fordult, a szabad királyi városok egy ré-
sze továbbra sem engedélyezte a protestánsok betelepülését. Az uralkodónak 
különös eréllyel kellett fellépnie a rendelet végrehajtása érdekében: a hatóságok-
nak a bevezetés végső határidejéül 1783. május 1-ét szabta meg, a helytartóta-
nács hivatalnokait a végrehajtás elmulasztása esetére fizetésmegvonással fenye-
gette. Így végül az ellenállás lassan megtört. A protestánsok élhettek a nekik 
biztosított jogokkal, akár a legmagasabb hivatalokba is bekerülhettek. Sokuk 
főnemesi címet kapott az uralkodótól. Az erdélyi kisnemes, Rettegi György II. 
József trónra lépését követően szinte lelkendezett: „Igen dicsőségesen kezdé fel-
séges urunk második József császár… Sok jó dolgok mentek végbe a religio [val-
lás] körül”. A nyolcvanas évek közepétől kezdve viszont a hazai protestánsok a 
türelmi rendelet érvényben maradt megkülönböztető előírásait használták fel 
arra,hogy tiltakozzanak ellene. Az országos főhatóságokba került képviselőik 
pedig (mint Ócsai Balogh Péter, Podmaniczky József, Fáy József) – fokozatosan 
szembekerülve a császárral – 1790-ben már a nemesi mozgalomban töltöttek be 
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vezető szerepet. A türelmi rendelet tehát – mint a felvilágosult vallás- és egyház-
politika betetőzése – nem maradt következmények nélkül. Nemcsak a protes-
tánsok beilleszkedését segítette elő a politikai és társadalmi rendbe, hanem – a 
társadalmat megmozgatva – az ideológiai és politikai fejlődést elősegítő további 
harcok kiindulópontjává is vált.

Ugyancsak az abszolutizmus hagyományos célkitűzéseiből lehet levezet-
nünk József közigazgatási intézkedéseinek többségét. A kezdetet – mint a Habs-
burg-államban szinte mindig – a legfelső államhivatalok átszervezése jelentette, 
de már az első – 1782−1783-i – reformhullámban sor került a középszintű igaz-
gatás szerveinek átformálására is. Mindenekelőtt újra egyesítették a felső köz- és 
pénzügyigazgatást, s a megszűntetésre ítélt udvari kamara, valamint az ún. Mi
nis terial-Banco-Deputation (egy, a századelőn alapított felső pénzügyi ellenőrző 
szerv) munkáját az egyesített cseh-osztrák kancellária hatókörébe utalták. A 
Haug  witz-reformtól eltérően a magyar kamarai ügyeket most a magyar kancel-
lária kapta, de ugyanakkor beleolvasztották az erdélyi kancelláriát és a horvát 
báni hivatalt is. Az összevont főhatóságok továbbra is Bécsben működtek. 
A végrehajtás tökéletesítése kívánta meg a középfokú szervek kezdeményező 
készségének csökkentését, s némi szervezeti egyszerűsítést is. A Monarchia 18–
20 történetileg kialakult territóriumát, amelyek addig csaknem autonóm igazga-
tással rendelkeztek, 13 kerületbe vonták össze, e kerületek élére pedig – az ön-
kormányzat szerveit, az ún. rendi választmányokat vagy kollégiumokat felszá-
molva – a felsőbb szerveknek engedelmeskedő tartományi kormányzatot vagy 
kormányzóságot (Landesregierung vagy gubernium) állítottak. A választmányok fel-
számolásával megszűnt az a fórum, amelyen keresztül a tartományi rendek az 
igazgatást továbbra is befolyásolhatták volna, a kormányzó vagy a kerületi ka-
pitány (Landeshauptmann) teljesen a központi igazgatás képviselője lehetett. A to-
vábbi rendeletek azután a tartományi rendek önálló véleménynyilvánításának 
lehetőségeit igyekeztek fokozatosan megszüntetni. A nemesek panaszaikat az 
1783. október 27-i rendelet értelmében csak a tartományi gyűléseken (Landtag) 
fejthették ki. 1788-ban a kormányzat a tartományi gyűlés kivételével minden 
más összejövetelüket betiltotta, de a Landtag ülését is az uralkodó összehívó pa-
rancsától tette függővé.

Magyarországon a helytartótanácsot – amelynek, kezdeményező szerepétől 
szintén megfosztva, a rendeletek közvetítőjévé kellett válnia – 1783-ban a Bécs-
hez közel fekvő, de periferikus helyzetű Pozsonyból az ország középpontjába, 
Budára helyezték. A helytartótanács belső reformja során alakult ki az addigi 
bizottsági rendszerből a szakosított ügyintézés ügyosztályok (departamentum) sze-
rinti rendszere. A magyar udvari kamara a pénzügyigazgatás elvétele után kizá-
rólag a magyarországi kamarai uradalmak irányításával foglalkozott, míg végül 
1785-ben e szervezetet is felszámolva, ügyei maradékát a helytartótanácshoz 
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tették át. Az átszervezések megnövelték Buda politikai jelentőségét Pozsonnyal 
szemben. A gyarapodó város rokonszenvét az uralkodó egy 1738-ban – az ak-
kori pestis miatt felvett – 58 ezer gulden kölcsön visszafizetésének elengedésével 
is fokozta. Buda városa – legalábbis a Wiener Zeitung értesülése szerint – hálából 
szobrot akart állíttatni a császárnak, amit azonban az elutasított. – A gazdasági 
ügyek egyébként – kivéve a nagyon is speciális ismereteket kívánó bányászatot 
és pénzverést – 1786-ban Erdélyben is a gubernium irányítása alá kerültek.

A hivatali rendszer átszervezése része volt a nemesség háttérbe szorításának. 
József politikájához uralkodásának első felében még hozzátartozott, hogy fon-
tosabb rendeletei kibocsátása előtt terveiről tájékoztatta a főhatóságokat, s raj-
tuk keresztül a rendek véleményét is kikérte. Ezzel lehetőséget akart adni ne-
kik, hogy érveiket ország- vagy tartományi gyűléseiken, Magyarországon a 
megyei közgyűléseken (generalis congregatio) kifejtsék. (Ugyanakkor viszont, hogy 
feltartóztassa helyi hatóságok neki szánt nagyobb tömegű beadványát, kérel-
mét, kötelezővé tette számukra a szolgálati utat: a helyi szervek csakis saját 
kancelláriájukon keresztül léphettek kapcsolatba vele.) Az itt kialakult vélemé-
nyeket azonban a császár rendszerint nem tudta hasznosítani, mert azok bele-
egyező voltuk esetén is felértek a burkolt elutasítással. Rendszerint olyan felté-
teleket szabtak, amelyek semmissé tették volna az érintett rendeletek érdemi 
hatását. Ezért mondott le róluk végül az uralkodó, egyúttal korlátozva a rendek 
gyülekezési és szabad véleménynyilvánítási jogát is.

Az igazgatás átszervezése bizonyos személyi változásokat is maga után vont. 
A feleslegessé vált hivatalok megszüntetése lehetővé tette néhány, az uralkodó 
útjában álló, szándékát csak keresztező államférfi eltávolítását a kormányzat-
ból. Így kellett elhagynia állását Heinrich Blümegen grófnak, az addigi cseh-
osztrák kancellárnak, Philipp Kollowrat gróf csehországi tartományi kapitány-
nak, Christoph Blümegen gróf morvaországi kormányzónak (a cseh-osztrák 
kancellár fivérének), de így a népességösszeírással szemben tanúsított ellenállása 
miatt két magyarországi főispánnak (Forgách gróf – Nyitra, Batthyány gróf – 
Vas megye). Az egyesített cseh-osztrák kancellária új vezetője Leopold Kollowrat 
gróf lett. Az összevont magyar-erdélyi kancellária vezetésében nem következett 
be hasonló látványos váltás: gróf Esterházy Ferenc kancellár 1785-ben bekövet-
kezett haláláig tisztében maradt. De helyettese már 1778-tól Pálffy Károly gróf 
volt, aki kevésbé idegenkedett a reformoktól, mint Esterházy, s aki végül utóda 
lett a kancellári székben. Csak 1787-ben nyugdíjazták Samuel Bruckenthalt, Er-
dély szász kormányzóját, aki pedig több ízben gátolta az udvar rendeleteinek 
keresztülvitelét (külön említést az úrbérrendezés erdélyi bevezetésének meghi-
úsítása érdemel). Helyére Bánffy György gróf, Erdély leghatalmasabb birtokosa 
került. Ezzel szemben egészen József haláláig helyén maradt a Monarchia kül-
ügyeinek legfőbb irányításában Kaunitz, mint államkancellár, valamint a had-
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ügyben Hadik András gróf, az udvari haditanács elnöke. Személyes befolyásuk 
a politikára természetesen alaposan csökkent.

A legfeltűnőbb jelenség az államtanács háttérbe szorítása volt. Nem használ-
tak a szervezetnek a személyi változások, mert éppen a legaktívabb reformer-
tanácsosok (Löhr, Kresel és Gebler) kényszerültek távozni. Tulajdonképpen 
csak az egyre inkább tartózkodó Kaunitz és a konzervatív Karl Hatzfeld gróf 
maradtak helyükön. Az új tagok – Anton Martini, a természetjog bécsi profesz-
szora, Ferdinand Eger csehországi nagybirtokos s két magyarországi illetőségű 
politikus, Simon Thaddäus Reischach báró korábbi erdélyi kancellár és Izdenczy 
József, a magyar kancellária korábbi előadója – ugyan valamennyien felvilá-
gosult jozefinisták voltak, politikai súlyuk azonban nem érte el a távozókét. 
A korábban önállóan kezdeményező szervezet József alatt nem tudott rivalizál-
ni a császár akaratával, s annak végrehajtójává degradálódott.

Az egyes tartományokat alaposan felbolygató 1782−1783-i közigazgatási re-
formokon túl Magyarországon még egyszer elő kellett venni az irányítás kérdé-
sét. Hiába avatkozott be az udvar mind erőteljesebben a kancellária és a helytar-
tótanács ügyintézésébe, a felső szervek törekvései rendre megtörtek a megyei 
nemesség ellenállásán. Ahhoz, hogy az uralkodó politikáját valóban sikeresnek 
tekinthesse, a nemesi ellenállás e fő fészkét kellett felszámolnia. Ezt szolgálták 
az 1785−1786-i (immáron csak Magyarországot érintő) közigazgatási reformjai. 
Az uralkodó mindenekelőtt megszüntette a főispáni tisztséget, az eddig a me-
gyei nemesség által választott alispánokat pedig kinevezett állami hivatalnokok-
ká tette. Egyidejűleg az országot 10 (Erdélyt további 3) közigazgatási kerületre 
osztották, ezek irányítását pedig királyi biztosokra bízták. A biztosoknak a leg-
megbízhatóbb, de egyúttal a nemesség körében is tekintélyt élvező arisztokra-
ták közül kellett volna kikerülniök. Kijelölésük részben e kettős szempont ér-
vényesítésének nehézségei, részben több felkért főnemes visszautasító magatar-
tása miatt nem volt egyszerű feladat. Az uralkodónak le kellett mondania arról, 
hogy a legtekintélyesebb főispánokat emelje e posztra, s a biztosok egy része így 
a hivatalnoki karból került ki: kisebb egységek irányítóit (Jankovics Antalt, a 
szerbek és románok korábbi biztosát, Majláth Józsefet, Fiume kormányzóját), 
kancelláriai tanácsosokat (Ürményi József, Szentiványi Ferenc, Bachó János) 
kellett közéjük kinevezni, ami erősen ártott az állás tekintélyének. Az alispán 
egyidejűleg állami tisztviselővé vált, aki feletteseinek mindenben engedelmes-
séggel tartozott. Az uralkodó a megyét végrehajtó szervvé fokozta le: elvette 
tőle a tanácskozás jogát (megyegyűlést ezután csak országgyűlési követ választá-
sára lehetett összehívni, de erről éppen nem volt szó József uralkodása alatt), 
megszűnt tehát törvényhozó, de még igazságszolgáltató szerepe is. A nagy át-
szervezés felszámolta az ország kiváltságolt egységeinek különállását is. Meg-
szűnt az erdélyi szász és székely székek, a jász- és kunkerület, valamint a hajdú-
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21. Magyarország fővárosa, a magyar országgyűlések színhelye, Pozsony 1787-ben.
A város fölött a királyi vár látható, attól jobbra a Szent Márton székesegyház tornya.

Ebben a templomban koronázták Habsburg királyaink többségét.

22. Buda látképe a Duna felől (1777). Bal oldalon a királyi palota,
középen a Nagyboldog asszony- (közismert nevén Mátyás-) templom,

jobb oldalon a Mária Magdolna-templom tornya.
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városok önkormányzata, de a szabad királyi városok autonómiája is, s mindeze-
ket a területeket vagy saját alispán vezetésével a megfelelő kerület, vagy éppen-
séggel valamely megye alá rendelték.

A közigazgatás átszervezése a Monarchia egységesítésének abszolutisztikus 
célját szolgálta. E végett ajánlotta József már reformjai kezdetén a magyar kan-
celláriának a cseh-osztrák kancellária eljárási rendjének meghonosítását, majd 
később a megyei tisztviselőknek a birodalmi hivatali ügymenet tanulmányozá-
sát. Az államtanácsba emelt Izdenczy feladata arra irányult, hogy az örökös 
tartományok kormányrendszerének magyarországi alkalmazását kidolgozza. 
E kísérleteket mégsem tekinthetjük sikereseknek. A kormányzás egységét csak 
az egyes országokon belül sikerült nagyjából elérni, tehát csak az alkotórészek 
jó megszervezésére került sor, s nem a Monarchia egészének átalakítására. De 
problémát okozott az is, hogy az államigazgatásban még mindig maradt néhány 
túlságosan is jelentős, önálló koncepcióval rendelkező személy (Kaunitz, Karl 
Zinzendorf gróf, az udvari számvevőszék elnöke, Johann Rudolf Chotek, a 
cseh-osztrák kancellária másodkancellárja), akik az egyes szakterületeken sok-
szor saját elképzelésüket próbálták keresztülerőltetni. Az államtanácsnak mint 
kollektív tanácsadó és összehangoló testületnek működését alig pótolhatta az 
uralkodó egyszemélyi irányítása, amely – József minden igyekezete ellenére – 
nem tudott a részletkérdésekre olyan alapos és félreérthetetlenül egységes irány-
elveket szabni, mint a miniszterek közössége.

A közigazgatás reformja látszólag tehát nem lett olyan eredményes, mint a 
vallási-egyházi területé. De csak ha a szűk igazgatás területét nézzük. Való igaz, 
hogy az ügyintézés folyamatosságát, hatékonyságát még mindig gátolták a feu-
dális maradványok, de nem kedvezett az adminisztrációnak az uralkodó türel-
metlensége sem. Józsefnek azonnali célját mégis sikerült elérnie: a rendek poli-
tikailag mindenütt háttérbe szorultak, szavuk egyre kevésbé befolyásolta a köz-
igazgatást.

A hagyományos abszolutizmus és felvilágosult válfajának elvei fonódtak ösz-
sze a jozefinista társadalompolitikában. Míg a nemesség háttérbe szorítása és a 
polgárság támogatása tradicionális vonása volt minden abszolút kormányzat-
nak, a nemesi privilégiumok oly erős korlátozására, mint amilyenre József ké-
szült, továbbá a parasztság védelmére csak a felvilágosult abszolutizmus szolgál-
tatott példát. Elsősorban ezen új vonásokkal kell foglalkoznunk a józsefi társa-
dalompolitika tárgyalásakor nekünk is.

Egyeduralomra jutása előtt József ahhoz az udvari ellenzékhez csatlakozott, 
amely – van Swieten, a bécsi egyetem reformját kidolgozó udvari orvos és 
Sonnenfels, a tudós kameralista egyetemi tanár vezetésével – minden társadalmi 
(főleg nemesi) kiváltságot végleg fel akart számolni. Mint feudális uralkodó erre 
természetesen mégsem vállalkozhatott, a kiváltságok jelentős korlátozására 
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azonban igen. Mindenekelőtt azt kívánta megszüntetni, hogy a nemesség az ál-
lamon élősködjék. Ezért már uralkodásának kezdetén (1781. április) sürgősen 
visszakérte azokat a kölcsönöket, amelyeket anyja nyújtott az anyagi nehézsé-
gekkel küzdő arisztokráciának. (A magyar főnemesség számláján csaknem 2,7 
millió forint adósság volt.) A nemesség politikai befolyásának csökkentéséről 
épp az imént szóltunk, az igazságszolgáltatásban élvezett megkülönböztetett 
helyzetének felszámolásáról pedig még ezután fogunk. De mindenképpen itt 
kell megemlítenünk a nemesi földbirtok-monopólium fokozatos felszámolását: 
1782-ben nyílt meg nem-nemesek előtt a lehetőség, hogy a kiárusításra kerülő 
állami birtokokból vegyenek, míg az 1786. novemberi pátens keresztény belföl-
diek számára a földbirtokszerzés valamennyi addigi korlátozását feloldotta (ki-
vétel csak a paraszti földek földesúri elvétele maradt). Ezt követték azok a ren-
deletek, amelyek a földesúr számára tiltották a jobbágyi termékek felvásárlását. 
Az örökös tartományokban az 1784. augusztus 17-én (Magyarországon 1786-
ban) kibocsátott rendelet mindenféle földesúri elővásárlási jogot megszüntetett. 
Hasonló célúak voltak az italmérés, valamint a malomfenntartás földesúri mo-
nopóliumát felszámoló rendeletek (1784, 1789). E törekvések persze immáron a 
parasztvédelem köréhez vezetnek át bennünket, annak tárgyalása előtt azonban 
még egy fontos kérdéssel kell foglalkoznunk: az általános földadó tervével.

József már 1783-ban a kancellárok (Kollowrat, Esterházy) tudomására hozta 
szándékát olyan adórendszer bevezetésére, amely nem tesz különbséget nemesi 
és paraszti, egyházi és kamarai birtokok között. Az állam valamennyi földről 
tiszta jövedelmének kb. 40%-át kérné az adóba, míg a paraszt emellett kb. 
20%-ot adna járadékképpen földesurának. (A tiszta jövedelem fennmaradó kb. 
40%-át pedig saját hasznára fordíthatná. Az arányok csak példaként szerepeltek 
a tervezetben, róluk a császár hajlandó lett volna vitázni.) A két kancellária 
azonban – mint ez várható volt – visszautasította a tervezetet, s József egyedül 
volt kénytelen folytatni előkészületeit a földadó bevezetésére. 1785. április 
20-án általános jövedelem felmérést és új, a Mária Terézia korabelinél ponto-
sabb földmérést rendelt el az örökös tartományokban (elképzelései szerint 
ugyanis az új adót a 10 évi átlagjövedelem alapján vetnék ki), ugyanezen év 
december 30-án pedig Pálffy kancellárnak írt levelet, amellyel a magyar nemes-
séget kívánta – részben fenyegetéssel, részben ígérgetéssel – az adózás vállalására 
rávenni. De sem az előző módszer – a fenyegetés, hogy a nemesi felkelést éven-
kénti hadgyakorlattal terhelt valóságos szolgálattá változtatja – sem az utóbbi 
lehetőség – a Magyarországra kedvezőtlen megkülönböztető vám- és manufak-
túrarendeletek felszámolásának ígérete – nem győzte meg a hazai nemességet. 
Pálffy és kancelláriai tanácsadóinak válasza elutasító maradt. A földmérés elren-
delését, majd megkezdését azonban hazánkban már ők sem tudták megakadá-
lyozni.
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Az örökös tartományokban a földmérés a következő négy év alatt nagyjából 
befejeződött, s 1789-ben sor kerülhetett az általános földadó kihirdetésére. 
A február 10-i nagy jelentőségű pátens a földadó fizetésében valamennyi tár-
sadalmi osztály s valamennyi érintett tartomány egyenjogúsítását mondta ki. 
A rendelet kibocsátásakor csak a cseh–osztrák tartományokra vonatkozott, 
Lom bardiát, Belgiumot és Magyarországot maga József sem merte hatálya alá 
vonni. (Magyarországon megelégedett azzal, hogy a nemességet donum gratuitum 
– ún. „önkéntes adomány”, azaz a feudalizmusban szokásos, a privilegizált ren-
dek által lerótt egyszeri adó – megajánlására kötelezte, sőt ennél ahhoz is hozzá-
járult, hogy azt ne pénz, hanem természetbeni adományok formájában róják 
le.) Az előkészítés hosszú tárgyalásai alatt a tervezet mércéje persze megválto-
zott: az adó alapjául nem a tiszta-, hanem az összjövedelmet vették. Ennek 
12,2%-át vetették ki adóba, míg a paraszt további 17,8%-ot fizetett volna földes-
urának valamennyi addigi termék- és munkaszolgáltatásának megváltásaként. 
Nem elhanyagolható a rendeletben az egyes tartományok közötti nivellálás 
célkitűzése sem. Az adóval addig leginkább megterhelt tartományokban ugyan-
is az új kulcs az adóösszeg csökkentésével járt volna (osztrák tartományok, Stá-
jerország, Karintia, Csehország), míg másutt némi növekedéssel (Szilézia, Mor-
vaország, Görz, Galícia, Krajna). Azt már persze alig vették figyelembe, hogy ez 
utóbbi tartományok gazdasági fejlettsége elbírja-e a megnövelt adót (egyedül 
Galícia kapott kedvezményt, itt az állami adó a 12,2% helyett csak a jövedelem 
8,6%-a lett volna).

A feudalizmus viszonyai között szinte egyedülálló rendelet sajnálatos szép-
séghibája maradt, hogy megvalósítására sohasem kerülhetett sor. 1789. novem-
ber 1-jére tervezett bevezetését az uralkodó – a gyakorlati előkészületek elősegí-
tése végett – egy évvel megtoldotta, de a következő határidőt már nem érte meg. 
De még a szándék jelentőségét is külön ki kell emelnünk! Az új adórendszer 
ugyanis az összmonarchia viszonylatában az első években nem hozott volna 
többlethasznot a bécsi udvarnak. Közvetlen mozgatója tehát nem lehetett a fis-
kális (pénzügyi) ok. Jól beleillik azonban a felvilágosult abszolutizmus társada-
lompolitikájába: a társadalmi kiváltságok korlátozására, valamint a parasztvéde-
lemre tett törekvések körébe, még ha József szinte végletekig fokozott adóki-
egyenlítő törekvéseinek nem is találjuk párját egyetlen más kortárs felvilágosult, 
vagy hagyományos abszolút uralkodónál sem, hiszen ezen elvek már-már a 
fennálló társadalmi rend korlátait feszegették.

A pátens hallatára egyébként tetőpontjára ért a Monarchiában a nemesség 
tiltakozása is. A bécsi udvarral szemben álló nemesi ellenzék léte nem volt új 
dolog József alatt. Központosító kísérletei során minden abszolutisztikus kor-
mányzat törvényszerűen magára haragítja a nemességet. Az ellenállás élét azon-
ban ügyes politikával le lehet szerelni, mint tette ezt Mária Terézia. József azon-
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ban nem is próbálkozott ilyesmivel, így nem csoda, ha a birtokos osztály is 
erőteljesebben fordult szembe vele. Nyílt mozgalmat persze nem kockáztatott, 
passzív ellenállása azonban még mindig képes volt a hivatalok munkájának las-
sítására, a rendeletek szabotálására. A magyar nemesség mindig sikerrel tudta 
felhasználni ódon törvényeinket az uralkodó tervezeteivel szemben, holott a 
törvények betűjéhez való ragaszkodása e korban alig felelt meg jobban a társa-
dalmi realitásnak, mint az uralkodó idealista tervei.

Türelmi pátense mellett Józsefnek talán legismertebb intézkedése jobbágy-
rendelete, holott ez is csak egyetlen láncszeme volt parasztvédelmi politikájá-
nak. Viszonylag késői magyarországi kihirdetése – szinte kivételképpen – nem 
felelt meg a császár eredeti intencióinak. Csehországban, abban a tartomány-
ban, amelynek viszonyaihoz a rendeletet mérték, mert benne a parasztság hely-
zete az egész Monarchiában a legsúlyosabbnak számított, a pátens meglehetősen 
korai: 1781. november 1-én kelt, tehát alig 11 hónappal József trónra lépése 
után. De előkészítése már ezen év tavaszától folyt. József 1781. április 23-án je-
lentette be a cseh-osztrák kancelláriának szándékát a „Leibeigenschaft felszabadítá-
sára a cseh tartományokban” (a Leibeigene a legsúlyosabb helyzetben levő, szemé-
lyében is függő jobbágy), s ehhez a cseh és morva rendek hozzájárulását kérte. 
Mivel egyúttal azt is jelentette, hogy nyílt ellenszegülést nem vesz figyelembe, a 
rendek – alázatosan megköszönve a gondviselést – beleegyeztek a tervbe, de azt 
olyan feltételekhez kötötték (paraszti költözés korlátozása, kártalanítási összeg 
beszedése a jobbágyoktól a kedvezmények fejében stb.), amelyek illuzórikussá 
tették volna a parasztság helyzetének javítását. József nem ilyen „véleményre” 
gondolt, így végül 1781. november 1-én a kifogásokat teljesen figyelmen kívül 
hagyva adta ki a rendeletet. Fő pontjai a szabad költözködés (ehhez a jobbágy 
ingyen, tehát taksa lefizetése nélkül kaphatott elbocsátó levelet), a munkaválla-
lás, mesterség-tanulás, iskolalátogatás szabadsága valamennyi földművesnek, a 
házasságkötési engedély megszüntetése (a házasodási szándékot csak bejelenteni 
kell), s végül a jobbágygyerekek kötelező kényszer-cselédszolgálatának felszá-
molása lettek. A rendelet a birtokosoknak semmiféle kártalanítást nem jutta-
tott.

Az 1781-i pátens nem jobbágyfelszabadítás (bár a Leibeigene s a neki megfelelő 
cseh nevolnik elnevezés használatát József eltiltotta), mert nem változtatott a job-
bágyi szolgáltatások érvényben levő rendszerén, s nem érintette a föld tulaj-
don-, ill. használati jogát sem. A járadékok rendszerét József uralkodása folya-
mán később sem háborgatta, a föld tulajdonjogának tisztázása azonban szere-
pelt a jobbágyrendeletet megelőző terveiben. Végül a jobbágyrendelettel egy 
napon kibocsátott, de attól elkülönített másik pátens intézkedett arról, hogy a 
jobbágyok „tulajdonjogot” vásárolhassanak földjeikre. (Az Einkaufnak nevezett 
eljárással tulajdonképpen olyan örökös használati jogot szerezhettek, amely a 
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földesúrnak járó szolgáltatásokat nem érintette, lehetőséget adott viszont a föld 
művelőjének, hogy földjét a földesúr hozzájárulása nélkül eladja, elcserélje vagy 
akár elzálogosítsa a szolgáltatásokat átvállaló másik személynek.)

Az 1781-i jobbágyrendelet célja az volt, hogy a cseh tartományok parasztsá-
gát a szinte rabszolgai értelmű Leibeigenschaft kategóriájából az osztrák tartomá-
nyokban található „mérsékelt jobbágyság” (gemäβigte Untertänigkeit) szintjére emel-
je. Ezért érvénye először Csehországon, Morvaországon és Szilézián kívül csak 
Galíciára terjedt ki. A későbbiek során mégis sor került érvényesítésére azok-
ban a tartományokban is, ahol a parasztság ugyan jobb sorban élt, mint Csehor-
szágban, helyzete mégsem érte el az alsó- vagy felső-ausztriai szintet. 1782-ben 
hirdették ki Karintiában és Krajnában. Magyarországi bevezetésének szükséges-
ségét az uralkodó 1783. június elején vetette fel Pálffy alkancellárnak írt levelé-
ben, a magyar-erdélyi kancellária azonban válaszában – a röghözkötés törvé-
nyességéhez ragaszkodva – elvetette az uralkodó javaslatát. Az uralkodó július 
17-i rendelete (amelyet a helytartótanács augusztusi körlevele tudatott a me-
gyékkel) így még csak az ingóságokkal való szabad rendelkezésnek, a házasság-
kötésnek, a mesterség tanulásának és gyakorlásának szabadságát mondja ki a 
jobbágyrendelet tételei közül, míg a másik rendeletből hozzávette a tilalmat, 
hogy a földesúr paraszti földet sajátítson ki. Egy súlyos jobbágymegmozdulás-
nak, az 1784-i erdélyi román parasztfelkelésnek kellett közbejönnie, hogy az 
1785. augusztus 22-én kibocsátott magyarországi jobbágyrendelettel adaptálják 
az eredeti pátens olyan pontjait is, mint az örökös jobbágyság teljes megszünte-
tése, a szabad költözés megadása. (Történeti szakirodalmunk ma még adós an-
nak kiderítésével, hogy vajon hány főt érintett hazánkban a szabad költözés 
megadása. Az 1770-es években a paraszti kategóriák többsége – mintegy 5 millió 
fővel – eleve szabadmenetelű volt. Az örökös jobbágyság aránya az ország la-
kosságának alig egynegyedét kitevő telkes jobbágyságon belül – az eddig feldol-
gozott néhány dunántúli megye adatai szerint – 50% alatt maradt, tehát nem 
érte el az 1 millió főt. A jobbágyság érdekét szolgálta a terményjáradék beszedé-
sének sürgetése (a kilencedet és tizedet az aratástól számított 24 órán belül be 
kell szedni, 1786), a botbüntetés tilalma (1786), továbbá a földesúri előjogok 
említett korlátozása (a bormérés, malomhasználat, a jobbágyi termékek piacra 
vitelének felszabadítása).

A jobbágypolitika természetesen ellentétes hatást váltott ki a két érdekelt 
társadalmi rétegben. A jobbágyrendelet birtokos ellenzéke különösen Csehor-
szágban volt nagy, a nemesség azonban tiltakozásához nem kapott fórumot. 
Magyarországon is akadt megye – Szabolcs –, amely megtagadta kihirdetését, de 
ezzel is csak halogatni tudta bevezetését. Nem ilyen egyértelmű a parasztság ál-
lásfoglalása. A felvilágosult abszolutizmusban ezt a réteget ugyanis hagyomá-
nyos naiv bizalom kötötte uralkodójához. Birtokos-ellenes mozgalmaiban a 
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parasztság gyakran kereste az állam támogatását, amit természetesen nem kap-
hatott meg, e mozgalmak azonban erőteljesebb lökést adhattak a parasztvéde-
lem újabb lépéseinek. A kapcsolat azonban kölcsönös maradt, a jobbágypolitika 
végeredményben a szellemet szabadította ki a palackból. József jobbágyrendele-
te is sokfelé kielégületlenül hagyta a parasztságot, amely a földesúri függés teljes 
eltörlését remélte. Csehországban, Magyarországon (Erdélyben és a Felvidéken) 
számos esetben fordult elő a rendelet után a robot- vagy más úrbéri szolgáltatás 
megtagadása. A magyarországi paraszti elégedetlenség persze részben annak is 
következménye, hogy az idegen viszonyokra szabott rendelet hazánkban alig 
adott valamit a jobbágyságnak. A jobbágyság személyes kötöttségei nálunk alig, 
a cselédkényszer egyáltalán nem volt ismert, s a szabad költözés helyett a pa-
rasztság legfőbb problémáját továbbra is a föld szabad használatának akadályoz-
tatása jelentette. Jellemző tény, hogy József, aki szavaiban a nemesi ellenállást 
ostorozta inkább, mégsem a birtokosok ellen, hanem a parasztság mozgalmá-
nak leverésére vetette be katonaságát, mikor az erdélyi román felkelők – akik-
nek ideológiájában szintén szerepelt a naiv monarchizmus, sok célkitűzésük 
pedig némileg emlékeztetett az uralkodóéra – a nemesség fizikai felszámolásá-
hoz fogtak (s 37 nap alatt 157 magyar nemest gyilkoltak le).

Ha a jobbágyrendeletet nem is mérhetjük a francia forradalom alig egy évti-
zeddel későbbi tényleges jobbágyfelszabadításához, nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a földhöz- és birtokoshoz való kötöttség felszámolásával az intézkedés az 
örökös tartományokban mégis a mezőgazdaság kapitalizálódásának egyik fon-
tos akadályát hárította el. Igazi hatását a csehországi változásokon mérhetjük le. 
Itt – ahol megfelelő tőke állt rendelkezésre – a felszabaduló jelentős munkaerő 
az ipart segítette, de megnőtt a paraszti munkakedv, s következtében a mező-
gazdasági termelés is. Magyarországon – a tőkehiány következtében – a rendelet 
nem érhetett el ilyen hatást.

A megelőző korszak politikai elveihez viszonyítva a legkevesebb újítást Jó-
zsef gazdaságpolitikájában találhatjuk. Ennek oka az, hogy Mária Terézia ural-
mának a gazdasági élet fejlesztése volt a legfelvilágosultabb területe. Az új ural-
kodó továbbra is makacsul hitt a merkantilista gazdaságpolitika egyedüli igazsá-
gában, s ezt – bár a korszak már a fiziokrata eszmék első virágkorát hozta, s 
ezen elméletnek Karl Zinzendorf gróf, a számvevőszék említett elnöke szemé-
lyében Bécsben is komoly pártfogója akadt –, Ausztria viszonylagos gazdasági 
gyengeségével magyarázni is tudjuk. Az udvar célja tehát továbbra is az ország 
gazdasági autarkiájának fenntartása maradt. Legfontosabb eszközéül az 1784-i és 
1788-i két általános vámrendelet szolgált, amelyek még jobban megerősítették 
az eddigi védővámokat. Az új vámrendelet, amely továbbra is meghagyta a ke-
reskedelem keletre (Oroszország, Törökország felé) irányuló iparcikkexportját 
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és a mezőgazdasági áruk importját onnan, újra csak Magyarországnak okozott 
súlyos károkat.

II. József uralkodása alatt különben alig találkozunk az ipar nyílt állami tá-
mogatásával, a tereziánus kor hivatali-adminisztratív módszerei most végleg el-
tűntek. Nagy hatással volt viszont az ipar fejlődésére a különféle feudális korlá-
tok felszámolása a türelmi-, a jobbágy- valamint a zsidórendelet révén (mindhá-
rom 1781, az utóbbi a zsidó tőke előtt szabadította fel az ipari érvényesülést). 
Közvetlenül az ipart érintették azok a rendeletek, amelyek a legfontosabb ipar-
ágakban (textil- és fémipar) teljesen felszámolták a céhkötöttségeket, vagy ame-
lyek teljesen megszüntették az egyes cikkek gyártására vagy árusítására adott 
monopoljogot (kivéve, ha valaki valóban új találmányt akart hasznosítani). 
Noha József általános céh-reformot is tervezett minden előjog felszámolásával, 
ez a szándéka megbukott a nagyvárosok céheinek szervezett ellenállásán.

Közvetlen rendeletekkel a polgárság látszólag keveset kapott az uralkodótól. 
Ez azonban nem lehet politikája visszahúzó voltának bizonyítéka. Sokkal in-
kább arról van szó, hogy József nem akarta növelni a polgárság rendi különállá-
sát, a fejlődő burzsoáziának nem feudális jellegű kiváltságokkal akart kedvezni. 
A tulajdon, az iparűzés fokozatos felszabadítása a polgárságnak kedvezett, s fej-
lődését segítette elő. Ugyanígy a céhen kívüli iparnak biztosított lehetőségek is 
elsősorban a manufakturális iparnak kedveztek. Uralkodása alatt nagy fejlődé-
sen mentek át az örökös tartományok (Alsó-Ausztria, Csehország) manufak-
túrái.

A gazdaságpolitika végül a polgárság körében is eléggé ellentmondásos véle-
ményeket váltott ki. A feudális polgári testületek tagjai kiváltságaikat féltették, 
s a városokban (amelyek maguk is e testületek közé számítottak) ők voltak a 
hangadók. Hatalmuk korlátozása, befolyásuk csökkenése hasonló rendi elége-
detlenséget váltott ki bennük, mint a nemességben. A céhkényszer enyhítése a 
privilegizált kézműveseket fordította szembe az uralkodóval. Az ő ellenállásuk 
sem lebecsülendő tény, nem lebecsülendők propagandisztikus következményei 
sem: Morvaországban és Bécsben „minden kontároknak szabad volt húst vág-
ni… mindenféle tisztátalan és esett húst árultak és egész faluhelységek halálra 
betegedtek…” írta elrettentésül az egyébként a császárral szimpatizáló közel 
egykorú Czövek István.

Merkantilista politikája ellenére József – mint mondtuk – az iparban és ke-
reskedelemben sem volt híve a gyártási és árusítási kiváltságoknak (monopóliu-
moknak). Ezért fordultak szembe vele a polgárság monopóliumokkal rendelke-
ző rétegei. De kielégítetlenül maradtak azok a manufaktúra-tulajdonosok is, 
akiknek kedvezett a céhek és a monopóliumok felszámolása. Ők még többet 
vártak a piacok és a munkaerő felszabadítása terén, mint amit az uralkodó ren-
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deletei biztosítottak. A születő kapitalista viszonyok farkastörvényeit akarták 
elfogadtatni a más, humánusabb szempontokat is figyelembe vevő uralkodóval.

Szinte csak a felvilágosult eszmék irányították Józsefet igazságszolgáltatási 
reformjainak kidolgozásában. Az állam anyagi-személyi lehetőségei nem tették 
lehetővé, hogy az uralkodó teljesen felszámolja a feudális bíróságokat (úriszék, 
megyei bíróság), sikerült viszont megszüntetnie azt a gyakorlatot, hogy peres 
ügyeit bárki saját bírósága előtt folytathassa le. Így az úriszéken a földesúr nem 
vezethette saját jobbágyellenes pöreit, ez a fórum ezután csak a nem-nemesek 
egymásközti pöreivel foglakozott, a megyei bíróságra a nemesek kisebb ügyei 
maradtak, míg a jelentősebb ügyeknél – már első fokon az 1723 óta működő, 
eddig csak fellebbviteli ügyekkel foglalkozó – ún. kerületi táblák lettek a tárgya-
lás fórumai, innen lehetett fellebbezni a királyi táblához, majd a hétszemélyes 
táblához. A perek elhúzódásának megakadályozására megszabták, hogy min-
den per csak 3 fórumon mehet át, több fellebbezésnek helye nincs. Megyei fo-
kon az uralkodó elválasztotta a bíráskodást a közigazgatástól, s a iudicium sub al-
ternumokat, a megyei törvényszékek jogutódjait a megyétől független szakbíró-
ságokká kezdte fejleszteni.

Az úriszék bíráskodását a kiróható büntetések korlátozásával (kényszer-
munkát, elzárást kivethetett a földesúr, pénzbüntetést nem, 1781), valamint a 
különböző hivatalokban ún. jobbágyágensek vagy ügyvédek alkalmazásával 
(1781) szabályozták. (Ez utóbbi személy kísérte figyelemmel a jobbágyi pana-
szok útját az igazságszolgáltatás útvesztőiben.) 1787. február 15-i rendeletével az 
uralkodó újra szabályozta az úrbéri perek rendjét, pontosan előírva annak ügy-
menetét, míg a földesurat hetenként hivatalos nap tartására kötelezte (amikor a 
parasztok a birtokos, vagy annak képviselője előtt, esküdt jelenlétében jegyző-
könyvbe diktálhatták panaszaikat).

Egészen polgári színezete van a törvény előtti egyenlőség kimondásának. Az 
1786-i polgári törvénykönyvben Karl Martini természetjogi elvei érvényesül-
tek. Megtalálhatjuk benne a tulajdon teljes szabadságának elvét, beleértve a föld-
tulajdonét is. Az 1787-i új büntetőtörvénykönyv (Sanctio Criminalis Josephina) vi-
szont azt mondja ki, hogy a nemest – bűntény elkövetése esetén – származása 
nem mentesíti a következmények alól. Az új jogrend éppen azokat a bűnöket 
tartotta a legsúlyosabbnak, amelyeket a társadalom előkelő tagjai követhettek 
el: a hazaárulást, a hatósági hatalommal való visszaélést, párbajban emberölést 
(büntetése azonos a közönséges gyilkosságéval), míg a mellékbüntetés ilyenkor 
rendszerint a nemesség elvesztése volt. A törvénykönyv humanizmusa a halál-
büntetés eltörlésében nyilvánult meg. (Korábban Horea és Kloska kerékbetöré-
séhez maga a császár is hozzájárult.) Az új törvénykönyv kényszermunkával 
(rendszerint hajóvontatás) helyettesítette ezt, a kiszabott büntetések végtelen 
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tartama (ami a bűnözők elriasztását célozta a bűnténytől) azonban nem volt 
valami humánus eszköz.

Végül nem feledkezhetünk meg azokról az intézkedésekről, amelyek – a fel-
világosodás szellemében – a kultúra szintjét kívánták emelni. Az uralkodó a 
könyvek cenzúrázását az egyháztól elvéve, már 1781 elején külön e célra könyv-
vizsgáló bizottságot alakított, egyúttal azonban enyhített a könyvkiadás korlá-
tain: szabadon megjelenhettek a protestáns munkák, de lehetett bírálni akár az 
uralkodót is. Csak az államot, az erkölcsöt vagy általában a vallást sértő művek 
megjelenését korlátozták. Valóban előfordult az a szinte hihetetlenül hangzó 
eset, hogy József az őt kritizáló, de borsos áron árusított röpiratokat utánnyo-
matta, s harmad-negyedáron dobta piacra. Elveit az egyik röpirat szerzőjének 
írt levelében maga foglalta össze: „Ha ön az állam ellen írt volna, kénytelen len-
nék fejét leüttetni, de mivel csak személyemet támadta meg, ezért megbocsátok 
önnek.”

Ugyancsak 1781-ben jelölte ki a császár az oktatáspolitika fő elveit. Az újon-
nan alapított közös tanügyi- és könyvvizsgáló bizottság élére Gottfried van 
Swieten – a bécsi egyetem újjászervezőjének fia – került. József, aki anyjával el-
lentétben a gazdaságpolitikában ellenezte a kényszert, az ifjúság nevelésében, az 
iskolakötelezettség kimondásakor ezt is helyesnek vélte (1786). Egy 1788-ban 
kiadott utasítás az iskolakötelességet 6–12 éves korban állapította meg. A rende-
let eredményességét azzal akarták biztosítani, hogy az iskolakerülő gyerekek 
szüleit büntették, s ezzel voltaképpen rájuk hárították a felelősséget gyermekeik 
iskolába járásáért. Az oktatásügyben végbement kétségtelen fejlődés ellenére az 
iskolakötelezettség ténylegesen a Monarchia egyetlen tartományában sem való-
sult meg. Magyarországon az oktatást szolgálta az 1785-ben felállított 5 kerületi 
tanulmányi igazgatóság.

Nem hiányozhattak intézkedései közül azok, amelyek a kultúrát, a művé-
szetet támogatták. Bécsben a nyolcvanas években nyitották meg a nagyközön-
ség előtt a császári galériát. „Természet és művészet nem lehetnek egy meghatá-
rozott osztály előjoga” – hangzott a császár ítélete, amely a művészi értékeket 
közkinccsé avatta. 1783-ban jelent meg az osztrák fővárosban az első szépművé-
szeti katalógus. Bár a művészek anyagi támogatásában az udvar sokkal szűkmar-
kúbbnak bizonyult, mint Mária Terézia idején, a maga takarékos módján József 
is szívesen játszotta a mecénás szerepét. Adott megrendelést Mozartnak (ilyen 
nyomán született a Cosi fan tutte), s a zeneszerzőt udvari kamarazenésznek is ki-
nevezte. Az irodalom iránt már korántsem tudott ilyen nagylelkű lenni. A fran-
cia tudomány híveként a német irodalmat (Goethe, Schiller munkáit is beleért-
ve) nem tudta értékelni.

Sajátos részét alkotják a józsefi politikának a német nyelv érdekében hozott 
rendeletek. Oktatása a Monarchia valamennyi középfokú és népiskolájában kö-
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telező lett, sőt 1784-től német az egyetemi előadások nyelve is. Az osztrák tar-
tományokban ez a törekvés a kulturális politika fontos részét képezte: a német 
nyelvnek a tudományos életben a latint, a társasági érintkezésben a franciát, a 
divatos operaszínpadokon az olaszt kellett kiszorítania. 1776-tól nevezték a bé-
csi Burgtheatert német „nemzeti színháznak”, ahol különben József uralkodása 
alatt Lessing – Poroszországban betiltott – Minna von Barnhelmja is színre kerülhe-
tett. A nem német lakosságú tartományokban ezzel szemben a németnyelvűség 
erőltetése túllépett a kulturális politika körén. Más volt a célja is, az uralkodó 
elsősorban a hivatalok és az igazságszolgáltatás ügymenetét kívánta egyszerűsí-
teni, hogy az addig féltucatnyi nyelven folyó államigazgatás egyetlen nyelven 
történhessen, németül kibocsátott rendeleteit mindenütt megértsék.

Magyarországon a nyelvrendelet kibocsátására azután került sor, hogy a ha-
zai rendek nemleges választ adtak a császár kérdésére, alkalmasnak tartják-e a 
magyar nyelvet a hivatali ügyvitelre. A rendelettel azonban hazánkban az ural-
kodó jobban elszámolta magát, mint bármely más intézkedésével. Hivatalno-
kok, pedagógusok, bírák várt tiltakozása mellett onnan is jelentkezett ellenállás, 
ahonnan a legkevésbé számíthatott rá: a megyékből. Az uralkodó érveléséből a 
holt latin nyelv bírálatát ők is elfogadni kényszerültek, a némettel tehát előbb-
utóbb a magyar nyelvet állították szembe. József számára a fegyver mindeneset-
re visszafelé sült el. Míg Ausztriában a nyelvrendelet, Magyarországon az ellene 
való tiltakozás szolgált alapul a modern, polgárias nemzeti öntudat formálódá-
sához.

Nem nehéz megállapítanunk, hogy II. József újat akaró törekvései az állami 
élet csaknem valamennyi területét felölelték. Ez az átfogó jelleg jogosította fel a 
történetírókat arra, hogy az uralkodó elméleti rendszerét s politikáját nevéről 
összefoglalóan jozefinizmusnak nevezzék. Korábban a kifejezést csak József 
egyházpolitikájának jelölésére használták, ma azonban egyre többen térnek át 
általános, az egész politikát jelentő értelmezésére. De vajon mi a jozefinizmus 
lényege? Akadt történész, aki a Monarchia – természetesen elsősorban az örö-
kös tartományok – társadalmi-gazdasági fejlődését jelentős mértékben előrevivő 
politikája miatt II. Józsefet forradalmár uralkodónak tartotta. Erről természete-
sen szó sem lehet, a jozefinus reformok semmiképpen sem jelentenek felülről 
kezdeményezett forradalmat. Elég őket csak felületesen is összevetni az éppen 
ebben az évtizedben (1789) megindult nagy francia forradalom első eredménye-
ivel (nemzetgyűlés, a polgári földtulajdon megteremtése, valamennyi kiváltság 
és előjog eltörlése stb.), s azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy ezeknek nyomát 
sem találjuk József politikájában. Az ausztriai változások nem érintették a feu-
dalizmus alapviszonyát: a jobbágy-földesúri kapcsolatokat. A földesúr fő tulaj-
donjoga a jobbágyföldre, az érte élvezett paraszti szolgáltatások az 1789-i (egyéb-
ként csak tervezett) adó- és úrbérrendezés szerint is érvényben maradtak volna. 



92

Hiába szorultak háttérbe a rendi szervek, szűntek meg végleg a rendi választmá-
nyok, az államigazgatásban, hivatalokban és hadseregben egyaránt túlsúlyban 
maradtak a nemesek, szereplésükről, ezen osztály fenntartásáról az uralkodó 
nem tudott, s nem is akart még lemondani. A polgárság politikai képviseletéről 
e rendszerben szó sem volt, a polgári származású hivatalnokok nem annyira 
osztályukat, sokkal inkább magukat képviselték. Nem voltak Józsefnek csak a 
tehetségük miatt szinte a semmiből kiemelt homo novusai (Mária Terézia alatt így 
emelkedett ki mondjuk a tudós Sonnenfels, a hadvezér Laudon, Magyarorszá-
gon Hadik, Jankovics). József – bár az érdemet és a tehetséget a származás és 
rang elé helyezte –, az előlépéseknél igyekezett betartani a sort. De a megindult 
fejlődés jelenségeit sem tulajdoníthatjuk egyértelműen a felvilágosult abszolu-
tizmus hatásának. A vallási egyenjogúság, a nemzeti tudat kialakítása körül 
folytatott harc ugyan az udvar egyes lépései által kiváltva, de az uralkodó szán-
dékától eltérő célokért folyt.

Feudális jellege ellenére a jozefinizmus egészen sajátos helyet foglal el a felvi-
lágosult abszolút politika változatai között. Együttesét a reformok több rétege 
adja, amelyek párhuzamos megvalósítása természetesen meghaladta volna bár-
mely más uralkodó erejét is. Alapjait olyan intézkedések jelentették, amelyeket 
más abszolút monarchiában már régen megvalósítottak, s amelyekkel József 
nagy kortársainak (II. Frigyes, II. Katalin) sem kellett már bajlódniok (egyház 
alárendelése, közigazgatás központosítása stb.). A politika más területei nagyjá-
ból megfeleltek a párhuzamos felvilágosult kormányzatok gyakorlatának (tuda-
tos gazdaságpolitika, parasztvédelem, kulturális intézkedések stb.), de ugyanak-
kor találunk egy sor olyan reformot is, amely messze túlment a korabeli feudá-
lis párhuzamokon (az általános földadó elve, a törvény előtti egyenlőtlenségek 
mérséklése). József azon kevés uralkodó közé tartozott, akik igyekeztek komo-
lyan venni, s a gyakorlatba átültetni a felvilágosodás filozófiájának felemás elve-
it. Azzal persze aligha volt tisztában, hogy ezek a reformok egy alapvetően más 
társadalmi forma felé mutatnak, számára csakis az volt a fontos, hogy felhaszná-
lásukkal Monarchiáját erősítse, s ehhez szilárd anyagi és szellemi bázist teremt-
sen. Politikája így mégis jelentős fejlődési lehetőségeket biztosított országai szá-
mára. Az ipar, a polgárság megerősödése az örökös tartományokban elősegítet-
te a polgári viszonyok formálódását. Bekövetkezett volna mindez persze József 
uralkodása nélkül is, de kibontakozása – mint az abszolutizmust nélkülöző 
Lengyelországban – jóval hosszabb lett volna.

Az örökös tartományok szempontjából könyvünket itt akár le is zárhat-
nánk. Hiszen nagyjából értékeltük a jozefinus politika részleteit, jellegét, rávilá-
gítottunk fontos szerepére a továbbfejlődésben. A befejezéstől mégis távol ál-
lunk: a jozefinizmus más volt az eleve abszolút módon kormányzott örökös 
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tartományokban, és megint más a rendi kiváltságait erősebben őrző Magyar-
országon, ahol a politika részletei nem mindig tűntek ilyen kedvezőnek. Még 
kevésbé fogadtatása: Magyarország a Monarchia azon országa lett, ahol az ural-
kodónak még életében vissza kellett vonnia rendeleteit.

23. Bécs a 18. század végén. A József  által 1784-ben megnyitott közkórház.
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VII.

A CSÁSZÁRI POLITIKA REAKCIÓJA

A Habsburg Monarchia – állami szinten – sokat köszönhetett a jozefinus refor-
moknak, lakosai közül pedig sokat köszönhettek neki a társadalom nem-neme-
si tagjai, a parasztok s különösen a polgárok, beleértve mind az iparos és keres-
kedő rétegeket, mind az értelmiséget. Persze az is kiderülhetett, hogy tévedés 
lenne azt hinnünk, hogy az említett csoportok egyértelműen meg is lettek vol-
na elégedve József politikájával, s az uralkodó mögé sorakoztak volna. Sőt, ép-
pen ellenkezőleg: tagjaik közül számosan váltak József tevékenységének ellen-
zőjévé, s támadták a társuralom idején még oly népszerű császárt. Az új helyze-
tet, a növekvő elégedetlenséget az eddigiek során egyoldalúan e csoportok felfo-
kozott és ki nem elégített várakozásával indokoltuk, holott ez az ok aligha lehet 
elegendő az ismert, meglepően erős ellenállás magyarázatára.

A császár népszerűségének egyeduralma idején bekövetkezett hanyatlását, a 
népi ellenállást a bécsi felvilágosodás tételével magyarázta: a tudatlan nép még a 
maga számára kedvező hatású tényezőket sem tudja kiválasztani, így a jót rá kell 
kényszeríteni. Bár e megállapítás ilyen durva és sommás megfogalmazásban ter-
mészetesen nem felelhet meg a valóságnak, a benne foglaltakat a népi hagyo-
mánytiszteletre, az újításoktól való idegenkedésre való utalása révén mégsem 
hagyhatjuk teljesen figyelmen kívül. A népi elégedetlenséget ugyanis – eltekint-
ve azoktól az esetektől, amikor tényleg valamely réteg felfokozott várakozása 
maradt kielégítetlenül – többnyire valóban nem a rendeletekben mutatkozó ál-
talános elvek, mint inkább a részletmegoldások nyílt tapintatlansága váltotta ki. 
József – aki alig volt tekintettel arra, hogy milyen hatással járnak intézkedései a 
közvéleményre, de nem törődött azzal sem, hogy politikájának társadalmi bá-
zist teremtsen – sohasem igyekezett rendeleteit megszépíteni. Indoklásukban 
megelégedett azzal, hogy az értelemre hivatkozzon, s figyelmen kívül hagyta az 
esetleges érzelmi következményeket. Alattvalóitól ugyanazt a „felvilágosult” 
értelmi szintet várta volna el, mint amellyel maga rendelkezett, természetesen 
hiába. Módszerein mégsem változtatott, sőt végül teljesen felhagyott a tömegek 
megnyerését célzó gesztusaival.

Az előző fejezetben említett okok mellett tehát fokozta az elégedetlen-
séget József politikájának nyílt hagyományellenessége. Megkezdődött ez már 
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1780−  1781-ben, a Magyarországon és Csehországban esedékes koronázás mel-
lőzésével, folytatódott a magyar és cseh korona, valamint az osztrák főhercegi 
süveg Bécsbe vitelével (1782–1784). Ányos Pál már 1782−1783 körül írott ver-
sében az uralkodót vádolta, egyelőre a koronázás mellőzése miatt: „Iszonyú 
hatalom! – még ez nem volt nálunk, / Hogy korona nélkül lett volna kirá-
lyunk.”

De könnyen találunk további intézkedéseket is, amelyek ugyancsak az elége-
detlenkedők számát gyarapították. Ilyen a zarándoklatok és búcsúk felfüggesz-
tése, az ereklyék tiszteletének, valamint a nekik tett adományozásoknak a tilal-
ma. Mindezt az egyszerű nép, amelynek vallásos hite gyakran babonás hiedel-
mekbe csapott át, természetesen zokon vette. A halottak iránti kegyeletet sér-
tették az új temetkezési előírások, amelyek ellen valamennyi egyház is tiltako-
zott. A császár ugyanis takarékossági okokra hivatkozva megtiltotta a fakopor-
só használatát, s helyette egyszerű zsákot rendelt a holtaknak (a sírt ráadásul 
mésszel kellett fertőtleníteni). A városokban nagy elégedetlenséget keltettek az 
uralkodó divatellenes rendeletei. Csehországban az keltett nagy felháborodást, 
hogy József a prágai királyi kastélyból kaszárnyát akart csináltatni, s potom 
pénzen elvesztegette II. Rudolf kincstárát, valamint értékes könyvgyűjtemé-
nyét.

Magyarországon különösen a korona Bécsbe vitelekor csaptak magasra az 
elégedetlenség hullámai. Az ellenagitációhoz különös természeti jelenség szol-
gáltatta az ideológiai alátámasztást: a korona elvitelekor (1784. április 13.) volt 
az év első zivatara hazánk fővárosában. „Mindeddig szép napfény volt Pozsony-
ban – írta a Magyar Hírmondó híre alapján naplójában az eseményről beszámoló 
Keresztesi József –, ekkor pedig beborult az ég, és éppen azon szempillantásban, 
midőn a pozsonyi kapun a koronát vivő hintó kiért, nagyot dördült az ég, mely 
ezen esztendőben legelső mennydörgés volt…” A hétköznapi hír terjedve egyre 
nőtt, s egyre képtelenebbé vált. A Délvidéken lakó Farádi Vörös Ignác már úgy 
tudta, hogy „ezen kis fölyhötskének sebes könnyei a koronát egész Magyaror-
szág határáig kísérték”. S még furcsábbak az Erdélyben élő Rettegi György ér-
tesülései: „…azt beszélik, hogy szörnyű tempestas [vihar] következett mindjárt, 
mikor Bécsbe érkeztek is véle. Oly szörnyű dörgés, villámlás, jégeső, mennykő-
hullás volt, hogy azt tudták, világ végzik. Nem is engedték a bécsiek, hogy be-
vigyék…” (Ez utóbbi feltételezésnek természetesen már nincs alapja.) A társada-
lom hangadói, a rendi elégedetlenkedők jól fel tudták használni ezeket a – felvi-
lágosult abszolutizmus lényegét nem érintő, mégis könnyen sértő – rendelete-
ket az általános elégedetlenség, suttogás keltésére. Születik az ideológia a császár 
hálátlanságáról, mint ezt Sopron megye feliratában láthatjuk: „Valóban nem 
érdemeljük… kik Őfelségéért midőn még az anyai ölben feküdt, a mindenün-
nen fenyegető ellenségek ellen vérünket s életünket felajánlottuk…”
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Ellensége tehát szinte mindenütt akadt Józsefnek. Szerencséje csak az volt, 
hogy az elégedetlenkedők társadalmi hovatartozásuk, érdekeik, és területi ille-
tőségük szerint igen megoszlottak, általában nem került sor egységes ellenzékbe 
szerveződésükre. A reformot sokallók és keveslők, a politikát elvi-tartalmi 
okokból ellenzők, és azok, akik csupán a rendeletek durvasága miatt elégedet-
lenkedtek, általában nem találtak egymásra. A kiváltságosok privilégiumaik vé-
delmére nemigen használhatták fel az alávetettek elégedetlenségét. Azt persze 
nem lehetett megakadályozni, hogy a császár uralkodásának utolsó éveiben az 
elszórt elégedetlenség az egész közhangulatot meg ne rontsa. Míg korábbi uta-
zásain Józsefet a népszerűség jelei kísérték, 1788-ban a török hadszíntérről haza-
térve meglehetősen hideg fogadtatásban részesült. Bécsben pedig hamarosan 
utcai plakátok agitáltak ellene: „Úr Isten! Szabadíts meg minket a háborútól és 
nyomortól II. József halála árán.” Egyik politikai ellenfele, gróf Zinzendorf, 
akinek szabadkereskedelmi elvei miatt kellett magas állását feladni, maga is 
megdöbbenve írja le naplójában: „szinte hihetetlen, hogy mindenki a császár 
ellen beszél, s ahogy halálát kívánják”.

Az ellenzők tömegeivel József híveinek csak viszonylag kisszámú seregét 
tudta szembeállítani. Míg azonban az elégedetlenkedők megosztottsága mérsé-
kelni látszott a nagy számukból fakadó veszélyt, az utóbbi kis csapat – legalább-
is a császár számára – jelentősebbnek mutatkozott tényleges erejénél. Seregük 
ugyanis beépült az államigazgatásba, sőt tulajdonképpen a kezében is tartotta 
azt. Nem mondhatjuk, hogy bárhol is többségben lettek volna a hivatalokban, 
mégis a szimpatizánsok és közömbösök élére állva úgy látszott, keresztülvihe-
tik az uralkodó akaratát. Származásra ez a csoport is igen vegyes összetételű 
volt: néhány aulikus főúr, köz- és kisnemesek, kevésszámú polgár (többnyire 
értelmiségiek). A két végletből került ki József néhány legközelebbi magyaror-
szági híve: Széchényi Ferenc gróf pécsi, Teleki Sámuel gróf nagyváradi, Splényi 
József báró munkácsi kerületi királyi biztosok; Izdenczy József, az államtanács 
magyar tagja, Hajnóczy József, Szerém megye alispánja, az egyetlen polgári 
származású alispán. (Hadik Andrást, az udvari haditanács elnökét azért nem 
számoljuk közéjük, mert ő – az erdélyi gubernium éléről történt 1768-i távozá-
sa után – a magyar polgári ügyekkel minden kapcsolatát elveszítette.) De széles 
volt a szimpatizánsok tábora is, akik közösségük érdekeit fel nem adva egyéni 
színt vittek be a reformokba. Közöttük említhetjük Niczky Kristóf gróf tár-
nokmestert, aki a helytartótanács élén, annak megreformálásával tüntette ki 
magát, vagy Ürményi Józsefet, előbb nyitrai kerületi biztost, majd 1789-től 
personálist (egy személyben az országgyűlés alsó táblájának, valamint a királyi 
táblának, az egyik főbíróságnak az elnöke). Az ő elsődleges céljuk az uralkodó 
türelmetlenségének fékezése volt, de esetenként szembe is kerülhettek vele. Az 
utóbbi (Ürményi) például minden királyhűsége ellenére Montesquieu – a ne-
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messég számára átalakított – elveit szegezte szembe uralkodójával, mikor a leg-
felső hatalom 3 ágából (törvényhozó, igazságszolgáltató, végrehajtó) az első ket-
tőbe a rendek bevonását követelte.

Számos híve volt a jozefinizmusnak az értelmiség körében. Tulajdonképpen 
e rendszer termelt ki a Monarchiában először plebejus értelmiséget, amely az-
után mindvégig lekötelezettje is maradt a császárnak. Gyakorlatilag csatlako-
zott hozzájuk a magyarországi értelmiség is, amely a haladás iránti vágyában 
egy ideig még a hazára sérelmes intézkedéseket (mint a nyelvrendelet) is kész 
volt elnézni az uralkodónak. Ezzel magyarázza csatlakozásukat és kitartásukat 
a császár oldalán Hajnóczy József is Forgách Miklós grófnak – az egyik elsőként 
letett főispánnak – írt 1785-i levelében. Ő maga mindenesetre alispáni tisztében 
maradt a rendszer bukásáig. De hivatalt vállalt Kazinczy Ferenc is, aki a jozefinus 
oktatásügyet kassai tankerületi felügyelőként szolgálta, s aki irodalmi pályája 
első szakaszában is igyekezett összeegyeztetni a nemzeti törekvéseket a rend-
szer haladó jellegű célkitűzéseivel. Mentséget keres (és talál) a nyelvrendeletre 
Pálóczi Horváth Ádám (népdalaink szorgos gyűjtője) is. De a császár támogató-
jának számítottak a Monarchia szabadkőműves páholyai is, amelyek a hivatal-
nokok és az értelmiségiek egy részét fogták össze. (A magyarországi tagság je-
lentős része viszont nemes volt.) A jozefinisták köre azonban végül éppen a 
Monarchia nehéz óráiban bizonyult meglehetősen súlytalannak, s vált nyilván-
valóvá, hogy nem pótolhatják a valamirevaló társadalmi bázist.

Bár a hívek és ellenzők aránya az uralkodóra nézve meglehetősen kedvezőt-
lenül alakult, szervezettségük különbözősége miatt az utóbbiak sokáig mégsem 
veszélyeztették az államot. Nem térítették el politikájától Józsefet sem, aki – 
mint ezt a tömegek elégedetlenségével szemben mutatkozó értetlensége bizo-
nyítja – persze nem volt tisztában sem az elégedetlenség okaival, sem nagyságá-
val. Veszélyessé a helyzet ott válhatott, ahol a császár ugyanazon a területen 
több elégedetlenkedő csoport vagy réteg számára egyaránt kritizálható intézke-
désekkel jelentkezett, olyan törekvéssel tehát, amely az ellenzőket ellenzékké 
tömöríthette. Tudjuk, hogy a jozefinizmus politikáját az „összmonarchikus” 
szempontok irányították még akkor is, amikor a császár tudatában volt, hogy a 
részérdekek mást kívánnak. Hogyne irányították volna ezek olyankor, mikor a 
részek érdekeinek ellentétes voltát maga sem tudta kellőképpen felmérni. Így 
járt Magyarország esetében, ahol rendeleteinek egy csoportja (középpontban a 
nyelvrendelettel) a nemzeti mozgalom kibontakozását segítette elő.

A magyarországi helyzet súlyosabb volt, mint ahogyan a császár egyáltalá-
ban hinni merte. Politikája egészével kapcsolatban ő elsősorban a könnyen el-
szigetelhetőnek vélt nemesség ellenállásával számolt, s a rendi reakcióval szem-
ben teljes egészében igazságosnak érezte a maga – abszolutizmusért – folytatott 
harcát. A valóságban a szálak már sokkal jobban összekuszálódtak, semhogy 
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ilyen egyszerűen meg lehetett volna ítélni a helyzetet. A magyar nemesség 
ugyanis egyszerre – talán saját maga számára is kissé váratlanul – a születő nem-
zeti mozgalom élén találta magát. Nemcsak a sértett katolikus egyház támoga-
tására számíthatott, hanem sok protestánséra is. S a nemesi ellenzék oldalára 
szorult vámsérelmei miatt a magyarországi polgárság, a nyelvrendelet miatt az 
értelmiség jelentős része, majd 1787−1788-tól a katonai rekvirálások miatt sok-
felé a parasztság is. A nyelvrendelet különben jó ürügyet szolgáltatott a régen 
elavult latin hivatali nyelv lassú háttérbe szorítására, s az irodalomban, tu-
dományban már megindult magyar nyelvi mozgalom közéleti kiterjesztésére. 
A nyelvi-nemzeti mozgalom, amely eredetileg csak a kulturális törekvésekben 
jelentkezett, lassanként a politika mezejére is átcsapott.

Nehéz pusztán a belső történelmi fejlődés tényeivel megindokolni, mikor és 
hogyan kezdődik egy nép nemzetté válása. A feudális korban – elsősorban a 
társadalmi-gazdasági kapcsolatok korlátozott volta miatt – nem ismerték a mo-
dern polgári nemzet fogalmát. A parasztság széles tömegei kívül rekedtek a ren-
di „nemzet” körén. E korban az államnak sem voltak feltétlenül etnikai alapjai, 
gyakoriak a soknemzetiségű, dinasztikus monarchiák, míg más népek széttagol-
tan, több államban szétszóródva éltek (németek, olaszok). A polgári nemzetté 
válás sok évszázados folyamata az anyanyelvi és kulturális fejlődéssel vette kez-
detét, de ebben, sőt a gazdasági egység megteremtésében is már jelentős utat 
kellett bejárni, mire a népek szunnyadó önérzetét a nacionalizmus felkeltette. 
A frissen megszületett, polgáriasult nemzeti öntudat a nemzeti külsőségek erős 
hangsúlyozásával járt együtt. Pozitív vonásai mellett pedig kezdeteitől fogva a 
más nemzetek, nemzetiségek – korábban inkább öntudatlan – lenézésével páro-
sulhatott. Mikor érkezik el egy nép erre a fokra? Magyarországon a 18. század 
első felében a Rákóczi-szabadságharcban már vállvetve harcoltak nemesek és 
jobbágyok, s még együtt az ország különféle népei, 1735-ben a békési parasztfel-
kelés magyar vezetői a határőrvidék egyik szerb kapitányát (Szegedinác Péró) 
kívánták felkelésük élére állítani. S alig fél évszázaddal később, 1784-ben az er-
délyi román parasztok már magyar földesuraik ellen indulnak harcba, s a nyolc-
vanas évek második felében a magyar nép is fokozódó egyetértésben utasította 
vissza Bécs politikáját.

A 18. század második harmadában végbement tudati változásoknak 1780-
ban a felszínen még kevés jele volt. A hivatalok nyelve még a latin, a tudomá-
nyos irodalomé és a sajtóé ugyancsak ez, vagy a német. A magyar nyelv iránt 
ugyan van már tudományos érdeklődés, de Sajnovics János felfedezése a magyar 
és a finnugor nyelvek kapcsolatairól (1770) kevéssé alkalmas a nemzeti büszke-
ség ébresztésére. Csak 1780-ban jelenik meg hazánkban az első magyar nyelvű 
sajtótermék, Ráth Mátyás Magyar Hírmondója, Pozsonyban. A nyelv tehát még 
legfeljebb a szépírók, költők kezében szolgálja a nemzeti művelődés ügyét (Bes-
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senyei György Ágis tragédiája 1772-ben a magyar felvilágosodás bevezetője, Baró-
ti Szabó Dávid 1779-ben az első magyar hexametert szerzi, s itt vannak a testőr-
írók, Révai Miklós stb.), de irodalmunk – különféle irányzatokra széthullva, 
személyes vagy intézményes központ híján – csak nehezen töltheti be e funk-
ciót. Még kevésbé tükrözheti az új szellemet a szépművészet. A szobrászat és 
részben a festészet még mindig elsősorban a templomdíszítés feladatait látják el. 
A magyarországi egyház pedig előszeretettel dolgoztat külföldi (délnémet, oszt-
rák) művészekkel, s ennek megfelelően a témaválasztásnak sincs köze a hazai 
helyszínhez. Jórészt külföldiek építik a pompás barokk kastélyokat, templomo-
kat. A befejezés előtt álló Eszterháza (Fertőd, 1762–81) kivívja ugyan a „magyar 
Versailles” elnevezést, de benne a jelző nem valamilyen sajátos jellegre, csupán 
helyére utal. Bessenyei főleg azért dicséri, mert általa „a Párizs és Londonban 
nevelkedett francia kívánság Magyarországon gyönyörűségét találhatja”.

A nemzetek kialakulása, a nacionalizmus – akkor még előremutató – ideoló-
giájának győzelme csak a 19. század első évtizedeiben következett be. A felvilá-
gosodás – bár kulturális ráhatásával kétségtelenül nélkülözhetetlen szerepet ját-
szott a nemzeti öntudat újabb formálásában – maga még nem foglalkozott e 
kérdéssel, s híveit sem figyelmeztethette fontosságára. A filozófia hazájában, 
Franciaországban, állami és nyelvi egység nagyjából fedte egymást, a nemzetté 
válás így kevesebb problémába ütközött, mint Kelet-Európában. A magyarság 
nemzetté válásával járó veszélyeket a filozófiát meglehetősen ismerő József nem 
vette, de nem is vehette észre. Még kevésbé azt, hogy e téren a vele szemben 
állók mozgalma képviseli a jövőt, s ő maga a túlhaladottat. Hogyan ismerhette 
volna fel, hogy a birodalmat alkotó népek túlbuzgó nacionalizmusa a – korábbi 
védelmi harcokban jogosultságot szerzett – dinasztikus Habsburg Monarchia 
nemzetállamokra való széttagolódását fogja követelni. Neki, ezen állam uralko-
dójaként mindenképpen szembe kellett szegülnie ezekkel a törekvésekkel.

Magyarországgal a császár viszonya észrevehetően 1784-ben romlott meg. 
Ekkor születtek először olyan rendeletek, melyek együtt vagy külön-külön, de 
egy időben a társadalom több rétegét sértették (népesség összeírása, első vám-
rendelet, nyelvrendelet, a korona Bécsbe vitele, a megyék egymásközti levelezé-
sének eltiltása). Rettegi György, aki 1782-ben még úgy vélte: „igen dicsőségesen 
kezdé felséges urunk második József császár”, most kevésbé tiszteletteljes sorok-
kal emlékezett meg az újabb lépésekről: „Szörnyű dolgokat vűn [!] végbe ez a 
József császár mind a religio [vallás] dolgában, mind egyebekben. A clerus [pap-
ság] dolga is igen alászállott… sok templomot elvett, a benne való kincset a maga 
tárházába vitette, de mégsem tölt meg, hanem az nemességre azt akarta vetni, 
hogy minden száz forint jövedelemből 40 az ő cassájába [itt: kincstár] menjen… 
közönségesen beszélik, hogy conscribáltatik [összeíratik] mind mágnás, mind 
nemesség.” Amit Rettegi a korona elviteléről ír, már idéztük korábban. S ne őt, 
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24. A császár és vezérkara Zimony előtt (1788. május)

25. A magyar kancellária épülete Bécsben
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hanem Keresztesit hallgassuk meg a nyelvrendeletről: „Ezt követte még na-
gyobb rémülést okozó királyi parancsolat, mely szerint a deák nyelv, minden 
dolgoknak, törvénykezéseknek folytatásában megtiltatott, … és így az egész or-
szágban a német szó, mint monarchica lingua [állami nyelv] felvétessék, erre 
pedig 3 esztendő engedtetett legutolsó terminus, hogy már akkor, még a falusi 
kisbírók is németül beszéljenek magyarul [!].”

„Mi lészen belőle? és mi módon maradhat a szegény magyar nép szabadsága, 
csak az Isten tudja, és az idő megmutatja” – sóhajt fel Keresztesi már 1784-ben. 
A vármegyék mindenesetre felirataikkal ostromolják a császárt, nem tudván, 
hogy ezzel csak haragját vonják magukra. Mert most már semmi sem lehetett 
képes többé akárcsak a korábbi közömbösséget is az elmérgesedett helyzet he-
lyére visszahozni. A császár – aki 1784-ben (a vámrendeletet leszámítva) még 
csak a Monarchia normáit akarta Magyarországon alkalmazni – 1785−1786-ban 
külön intézkedésekkel próbálta az elszabadult vármegyéket megzabolázni. A 
kerületi biztosok kinevezése lemondást jelentett arról, hogy a magyar rendek-
kel valaha is együttműködjék. A jól megszervezett gépezet őrölt tovább: folyta-
tódott az összeírás, terjedt a hivatalokban a német nyelv, az uralkodó előkészü-
leteket tett a magyar nemesség megadóztatására. 1786-ban vette kezdetét a föld-
mérés, amit a nemesség – fórumát s lehetőségét vesztve a véleménynyilvánításra 
– hallgatva volt kénytelen tűrni. 1787. február 22-én a császár – a földmérést 
sürgetve – terveiről nyilatkozott: az összeírást az év októberéig be kell fejezni, 
hogy végre hozzá lehessen fogni „az egyenlő adó kivetésének üdvös és méltó 
munkájához”.

Nem tudjuk, mi lett volna a következménye, ha József az országgyűlés meg-
kérdezése nélkül Magyarországon tényleg kiveti az általános (nemesekre is érvé-
nyes) földadót. Közbejött események miatt erre ugyanis mégsem tudott sort 
keríteni. A József által szigorúan kitervelt folyamatot nem várt esemény zavarta 
meg: II. Katalin Törökország elleni háborúra vette rá Józsefet. A háború Orosz-
országnak fontos: végre biztosítani akarja hajóinak szabad kijárását a Földközi-
tengerre. A császár régen nem használt álnevét (gróf Falkenstein) elővéve a 
Krímbe utazik, ahol elkötelezi magát a háborúra. Tőle szokatlan becsvággyal 
készül rá, s most – ellentétben egész élete politikájával – történelmi joggal ideo-
logizálja meg tervét: „Már kardot rántottam, s előbb nem is teszem azt vissza 
hüvelyébe, míg az birtokomba nem kerül megint, mi eleimtől elvétetett” – írja 
az őt békíteni akaró porosz királynak. Célja az, hogy visszaszerezze az 1739-i 
belgrádi békében elveszített szerbiai és havasalföldi területeket. Az osztrák se-
reg már 1787 végén felvonul a délvidékre, de fővezére, Lacy gróf, a tudós had-
mozdulatok, sáncolások mestere, az orosz szövetségesek megjelenése előtt nem 
meri támadásba vinni közel 125 ezer katonáját még a felkészületlen törökök 
ellen sem. Tétlenül telik el az 1788-i év is, pedig ekkor már a császár is seregével 
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tart, katonáival szenvedve az éghajlat és az elharapódzó ragályok szörnyűségeit. 
Alig néhány kisebb ütközet zavarja meg ezt a nyugalmat (bár köztük van a 
szeptember 20-i fatális tévedés is: sötét, zivataros éjen Karánsebes és Lugos közt 
két császári hadrész küzd meg egymással), idillinek mégsem nevezhetjük; a kor-
társak a sereg veszteségét a ragályok miatt máris 20 ezer főre teszik. December-
ben betegen hagyja el a tábort maga a császár is. Nemcsak a korábbi fertőzésre 
visszavezethető tuberkulózis tünetei okoznak egyre komolyabb panaszokat, 
hanem a hadszíntéren szerzett malária vissza-visszatérő lázas rohamai is. Beteg-
sége sorsdöntő a további fejleményekre. A háború állásán ugyanis még lehet 
változtatni a következő évben, de II. József többé nem nyerheti vissza egész-
ségét.

A török háború több fontos következménnyel járt a magyarországi helyzet-
re. 1787 nyarán a császár az újoncállítás és a hadsereg gabonaellátásának meg-
ajánlására – két év szünet után – újra összehívja a megyei közgyűléseket. S ezzel 
megtörik a csend. A megyegyűlések országgyűlést sürgetnek, mert csak annak 
lenne joga ilyen fontos megajánlást tenni. A császár erre nem hajlandó, kényte-
len tehát a rendek hozzájárulása nélkül intézkedni, erővel szedeti az újoncokat, 
gyűjti be a gabonafelesleget. Pedig ezért a gabonáért ekkor még fizetnek is, a 
jobbágyok szállításait pedig az adóba számítják be. 1788 januárjában azonban a 
cseh-osztrák kancellária – a hadikiadások gyors növekedése miatt – új javaslattal 
áll elő: a hadseregnek szállított gabonát ezután csak felerészben fizessék kész-
pénzben, másik feléért a kincstár adjon hitelkötvényeket, amelyeket a háború 
után váltanának be. A császár örömmel kap a javaslaton, sőt rendeletbe foglalá-
sakor még meg is toldja: a földesurak gabonájuk teljes ellenértékét kötvények-
ben kapják. Egyúttal kinyilvánítja szándékát: a hadsereg számára szükséges 
mennyiséget birtokarányosan kell felosztani minden magyarországi alattvaló – 
tehát a nemesek – között is.

Felemás helyzet állt ezzel elő. A magyar nemesség ugyan megőrizte adómen-
tességét, gabonáját mégis bizonytalan értékű kötvényekért kellett odaadnia az 
államnak. Az állam ugyanakkor az utódokra hárította adósságát (a kötvények 
kifizetésének terhét), de meg kellett elégednie az önkéntes, egyéni megajánlások 
illetve a felesleg ugyancsak bizonytalan mennyiségével. De mivel az uralkodó-
nak elegendő és biztos gabonára lenne szüksége, ennek fejében mintha engedne 
is egy árnyalatnyi kérdésben. Eddig a kancellária hiába kérte, hogy – a Mária 
Terézia korában megvalósult gyakorlatnak megfelelően – a nemesség szolgálta-
tását legalább ajándék formájában szavaztassa meg a főurak gyűlésével (concursus). 
A kormányszékek 1788. szeptemberi közös bécsi tanácskozásán – amely az örö-
kös tartományokban minden jövedelemre, tehát a parasztokéra, polgárokéra és 
nemesekére egyaránt tetemes pótadót vet ki – ezzel szemben József maga kéri, 
hogy a magyar kiváltságosok ajánljanak fel donum gratuitumot [önkéntes ajándék] 
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a hadsereg ellátására. S most a kancellária az, amely kifogásaival elutasítja a csá-
szár javaslatát: a kért összeg megajánlására csakis az országgyűlést tartja illeté-
kesnek, de az összeget nagysága miatt különben is kifizethetetlennek véli az 
adott pénzszegény időben. S a császár ismét enged, hozzájárul, hogy az ajándé-
kot természetben róják le. A nép körében a növekvő terhek, a nemességben a 
gabonaszállítás körüli bizonytalanság csak fokozzák az eredménytelen háború 
népszerűtlenségét. Míg egy éve Pálóczi Horváth Ádám a Hunyadiról szóló Hun
niásban (1787) József török háborúját a nemzeti királyság eszményének felidézé-
sére használta fel, most (1788) a soproni Dorfmeister szigetvári Zrínyi-freskójá-
ban már a török sereg Bécs alá vonulását élete árán megakadályozó, de a császá-
riak által magára hagyott hősnek állít emléket. De nem ritka az ellenséges hang 
sem. „József még a gonosztevőket sem öleti meg: miként engedheti tehát lemé-
szároltatni ártatlan alattvalóit, hogy zsírjokból mécsest tápláljon, melynek 
neve: hiú dicsőségvágy” – vádolja egy névtelen röpirat. S őt bírálja Dugonics 
András ugyancsak ez évben megjelent történelmi regénye, az Etelka is, mely – 
bár témája szerint Árpád korában játszódik – félreérthetetlenül aktuális célzásai 
a császárt, s főleg ármánykodó tanácsosait elítélő politikai mondanivalója miatt 
olyan érdeklődést váltott ki, amely irodalmunk első – az egész magyar olvasó-
közönséget megmozgató – országos sikerévé tette. Ezekben az években válik a 
nemzeti múlt feltámasztása, hagyományainak őrzése az egész magyarság sajátjá-
vá, újabb tényezővel segítve elő a polgári nemzet kialakulását.

1789 következik, s újabb felhők gyülekeznek a Monarchia ege felett. Pedig a 
törökellenes háború végre eredménnyel kecsegtet. Lacyt menesztik, a had élére 
maga Hadik áll. Jelentősebb sereggel kapcsolódnak a háborúba az oroszok is, 
hadaikat Szuvorov vezeti. Mindkét vezér pályája a hétéves háborúban kezdő-
dött, csak míg a 78 éves, erősen elhízott Hadik már valóban csak a múltat kép-
viseli, Szuvorov csillaga még emelkedőben van, hogy majd a napóleoni hábo-
rúkban ragyogjon a legfényesebben. Sikeresnek induló együttműködésük nem 
tart sokáig: az idős Hadik kora és betegsége miatt csakhamar lemond, s helyére 
a tehetséges Laudon kerül, aki október első napjaiban Belgrád, valamivel ké-
sőbb Szendrő bevételével teszi fel a koronát a hadjáratra. A siker azonban elké-
sett, nem tudja lecsillapítani a magyarországi elmérgesedett hangulatot. Az or-
szág már nem tudja magáénak érezni a győzelmeket sem. Amikor Virág Bene-
dek – a századvég hazafias mozgalmainak tüzes kommentátora – a nemesi pana-
szok fenntartásával néhány biztató költeményt ír a déli fronton harcoló magyar 
katonákhoz (A győzedelmeskedő magyar sereghez, Vitézeinkhez), Batsányi János Serkentő 
válaszában (mindhárom vers 1789-ből) még ezért is neheztel, hiszen: „Ím nyög a 
hazafi most is fájdalmában, / Nem vehetvén reményt árva mivoltában, / S nem 
találván hazát önnön hazájában, / Csak panasz, csak jajszó zeng bús ajakában…”



104

De hiszen Európa amúgy sem a Balkánra figyel többé. A török háború – el-
húzódva – beletorkollott egy olyan eseménybe, amelynek ugyan következmé-
nyeit 1789-ben még szinte fel sem lehetett mérni, jelentőségével mégis azonnal 
tisztában lehetett minden kortárs. Természetesen a francia forradalomról van 
szó. Szokatlan volt az a mód, ahogyan a harmadik rend képviselői június 20-án 
a „labdaházi eskü” során – szembeszegülve az uralkodó akaratával – magukat 
alkotmányozó gyűléssé nyilvánították, s még szokatlanabb, ahogyan a párizsi-
ak július 14-én a Bastille gyűlölt és félt várbörtönét lerombolva magának az ab-
szolutizmusnak a jelképét semmisítették meg. Franciaországban a kiváltsá-
gosokra beköszöntött a „nagy félelem” időszaka, s idegesen figyelt Európa is. 
A forradalom első lépései persze még csak nagyszabású, de nem megfékezhetet-
len lázadásnak tűntek, amely a feudális erők koncentrációját tette volna szüksé-
gessé. Visszafordíthatatlanná a folyamat augusztus 4-én vált, amikor a nemzet-
gyűlés ülésén a francia kiváltságosok maguk mondtak le legfontosabb előjogaik-
ról. Augusztus 26-án az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata azután rendszerbe fog-
lalta a polgári forradalom alapvető eredményeit: „Minden ember szabadnak és 
jogokban egyenlőnek születik.” Bár Franciaország még évekig új, váratlan ese-
ményekkel lepte meg Európát, polgári átalakulása már 1789 forró nyarán bevé-
geztetett.

A Habsburg-állam igen hamar érzékelte a forradalom hatását. Nem lebecsü-
lendő tényező, hogy Bécs a Bourbonok bukásával legjelentősebb szövetségesét 
veszítette el, s ennek nyomán a diplomáciában az elszigetelődés veszélye fenye-
gette. Megélénkültek a belső mozgalmak is. A Franciaországgal határos Belgi-
umban – ahol 1780 óta Albert szász-tescheni herceg (a korábbi magyarországi 
helytartó) és felesége, Mária Krisztina igyekeztek összeegyeztetni a dinasztia 
érdekeit a belgák hagyományos autonómiájával – már 1787 óta igen feszültté 
vált a helyzet. Kezdődött ez azzal, hogy a rendek – a tartományi önkormányzat 
nagyfokú megcsonkítása miatt – megtagadták az adó megajánlását, majd 1787. 
május 30-án népfelkelést robbantottak ki Brüsszelben. József – aki a török há-
ború miatt nem tudott azonnal keményebb kézzel hozzáfogni a mozgalom le-
veréséhez – teljesen félreismerte az ellenállást. A nép elkeseredésének valódi 
okait szem elől tévesztve az ellenszegülést az egyéni-, ill. csoportérdekekhez, 
kiváltságokhoz való ragaszkodásból magyarázta. Pedig erről szó sem volt, a bel-
giumi mozgalmat éppen a rendi, városi és egyházi ellenzék szövetsége jellemez-
te, amelyben a polgárság is alávetette magát a József egyházi reformjai miatt 
elégedetlenkedő püspökök vezetésének. Amikor 1789. június 18-án a császár 
érvénytelenítette a joyeuse entréet (Brabant tartomány 1356 óta fennálló alkotmá-
nyát), az ellenállók – emigrációba vonulva – Anglia, Hollandia és Poroszország 
támogatása után néztek. Hamarosan bebizonyosodott, hogy a császár milyen 
szerencsétlen időpontot választott fellépésére (rendelete két nappal előzte meg a 
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francia rendek labdaházi esküjét). Belgiumban katonai erővel is csak addig lehe-
tett az osztrák uralmat fenntartani, míg október 25-e körül az emigránsok had-
serege – Hollandiából betörve – meg nem kezdte az ország felszabadítását. 
A helytartópár elmenekült, követte őket az osztrák hivatalnokok sora. A felke-
lők most már természetesen minden egyezkedési kísérletet elutasítottak. Brüsz-
szel elfoglalása után, 1790. január 10-én az összegyűlt tartományi rendek kikiál-
tották az Egyesült Belga Államokat. Az új kormányt van der Noot ügyvéd ve-
zette. A franciaországi helyzettől eltérően a püspökök s kiváltságosok csatlako-
zása a belgiumi forradalmat nem tette teljessé (az új kormánynak a szabadelvű 
Vonckh ügyvéd vezetésével kezdettől fogva erős ellenzéke volt), az Ausztriától 
való elszakadás azonban véglegessé vált.

Európában másutt is fokozódott az elégedetlenség. Persze, még nem a polgá-
ri forradalmak megvívása volt soron, inkább valamiféle ínséglázadásokról kelle-
ne beszélnünk. 1789-ben tetőzött a rossztermésű évek sorozata. Józsefnek még 
az időjárással sem volt szerencséje. Amikor a népesség átrétegződése (a növekvő 
adminisztráció és hadsereg mellett az egyre gyarapodó bérmunkás réteg növeke-
dése) miatt városainak egyre több mezőgazdasági cikkre lett volna szüksége, a 
nyolcvanas évek egész Európában sorozatos aszályokat hoztak (1783, 1785, 
1789). Mint tudjuk, a rossz termés a franciaországi tömegek forradalom iránti 
érzékenységét is erősen fokozta. Magyarországon a hatóságok 1789-et „rendkí-
vüli rossz évnek” nevezték. Már 1788 végén az ország nagy részén marhavész 
dühöngött. Terjedésének csak az 5 hetes hallatlan hideg vetett véget (december 
13.–január 17.), ami azonban újabb károkat okozott embernek, állatnak egy-
aránt. De a bajok az enyhüléssel sem szűntek meg. Jött a tavaszi áradás, majd a 
nyári nagy szárazság. A terméskiesés különösen az általában jól termő vidéke-
ken volt jelentős. A hatóságok már a különféle ínségtáplálékokat (pl. bükk-
makk) kezdték ajánlani. Tirolban 1789-ben szintén árvíz pusztította el a ter-
mést, Bécsben – a kereskedelem háborús nehézségei következtében – akkor tűnt 
el a piacokról a szegények tápláléka, a hal, amikor a kenyér és a hús ára is egyre 
emelkedett. A kontribúció (hadiadó) és az emelkedő árak Karintiában és 
Vorarlbergben kisebb, de időben igen elhúzódó paraszti mozgolódásokhoz ve-
zetnek. 1789 októberétől kezdve pedig újra a cseh és morva parasztság tagadja 
meg számos esetben a földesúri szolgáltatások teljesítését (mint tette az évtized 
elején, a jobbágyrendelet nyomán), s ha a tiszttartók fellépnek, kész a fegyveres 
összeütközés. (A csehországi események miatt állt el József néhány itteni ezred-
nek az ugyancsak október óta harcoló Belgiumba való küldetésétől.) Keresztesi 
úgy tudja, hogy mozgolódások vannak a lengyeleknél (Galíciában) is.

Lassan fenyegetőre fordul a hangulat Magyarországon is. A háború terhei 
valamennyi osztályt egyaránt sújtják, s alkalmasnak látszanak arra, hogy egy-
ségbe tömörítsék a születő nemzetet, ha nem is mindjárt külső ellenség, hanem 
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éppen saját uralkodójuk ellen. A nép vélt vagy valóságos sérelmei különös ve-
szélyt jelentenek Bécs számára: a tömeg előbb-utóbb késznek mutatkozik majd, 
hogy az abszolutizmus ellen már régen fellépő rendek mögé sorakozzon, azok 
mozgalmába szerveződjön. S a császár még mindig nem méri fel a helyzet veszé-
lyeit. 1789. február 28-án elrendeli a hiteles helyek felszámolását, s anyaguknak 
Budára szállítását, hogy az ott felállítandó főtelekkönyvi hivatal alapjául szol-
gáljanak. A hiteles helyek a feudális Magyarországon a későbbi közjegyzők sze-
repét látták el: közhitelű okleveleket állítottak ki, ezek szövegét regisztrálták, 
róluk hiteles másolatot készítettek. Levéltáraik anyaga így nélkülözhetetlen 
volt a nemesség számára birtokjogi pereiben, de sokszor egyáltalán birtokjogá-
nak fenntartásában is. Felszámolásuk mögött a rendek méltán érezhették meg a 
nemesi birtoklási jogcímek revideálásának távlati fenyegetését. Ugyanakkor 
közvetlen veszélyként jelentkezett, hogy a telekkönyvi hivatal – a birtokaikra 
felvett kölcsönöket bejegyezve – hitelképességüket csökkenthette. Nem csoda, 
ha nemességünk Poroszország és Hannover felé kacsingat. 1789 tavaszán egy 
vállalkozó kedvű nemes úr Berlinben keresi fel Herzberget, II. Frigyes Vilmos 
miniszterét, az esetleges segítség reményében. Lépését nem támogatja valódi po-
litikai erő, híre azonban Bécsben mégis ijedtséget vált ki. Csak idő kérdésének 
látszik, hogy mikor kerül a nemzeti függetlenség jelszava a rendi oppozíció 
zászlajára.

De a rendeknek pillanatnyilag nincs fóruma, ahol elégedetlenségüket kifejez-
hetnék. A nehézségeket egyelőre csak az tükrözi, hogy egyre jobban akadozik 
a gabona beszállítása a gyűjtőhelyekre, pedig az uralkodó 1789-ben a hadsereg 
szükségleteinek kétharmadát Magyarországról kívánta fedezni. Bár elvileg a ne-
mesek által szállított gabona még mindig nem adó, hiszen a katonai szervek 
kötvényekkel „fizetnek” érte, a korabeli közvélemény a növekvő gabona hoz-
zájárulást egyre inkább annak tekinti: „…1789-ben ütötte ki magát, mire való a 
földmérés, ti. hogy onus inhereat fundis [adó terhelje a telket – a kifejezés utalás 
az 1741-i országgyűlés 8. törvénycikkére, amely ennek éppen ellenkezőjét 
mondta ki], mert az egész országra lejött, mennyi naturálét contribuáljon [ter-
mészetbenivel adózzon], melytől sem nemes, sem pap, sőt még a fundus 
studiorum, pauperum etc. [tanulmányi- és szegényalap stb.] is ki nem vétetnek: 
úgy hogy akinek magának nincs, tartozik a repartiált [rá kivetett] részt pénzen 
megszerezni” – írja Keresztesi. A magyar kancellária természetesen tiltakozik, 
kifogásolja mind az elvet (hogy a nemességtől országgyűlés nélkül hozzájárulást 
követelnek), mind a kivetett mennyiséget. A megyék egy része nyíltan megta-
gadja a hozzájárulást (17 megye, köztük Pest, Pozsony, Nyitra, Szepes, Zemp-
lén, Nógrád, Békés, Bihar, Szabolcs, Borsod), mások – tudatosan, vagy a rossz 
termés miatt önhibájukon kívül – csak a kívánt mennyiség egy részét voltak 
hajlandóak szállítani.
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A császár azonban még hajthatatlannak mutatkozik. Mind a politikai hely-
zet, mind egészsége jobbra fordulásában reménykedik. A Burgból még tavasszal 
a városszéli laxenburgi kastélyba költözött, ahol – az állapotában augusztusban 
bekövetkezett javulást kihasználva – szívesen sétált a kertben, sőt gyakran az 
államügyeket is a szabad ég alatt intézte. Október 24-én a haditanácsot utasítot-
ta, hogy a szolgáltatást megtagadók ellen – legyenek azok akár nemesek vagy 
papok – katonai végrehajtást foganatosítsanak. A végrehajtás meg is kezdődött 
(executiót folytattak többek között a Pest megyei alispán ellen is), amikor József 
hírt kapott az október végén megindult belgiumi harcokról. Határozottságát 
szemmel láthatólag ez az esemény ingatta meg. November 25-i nyilatkozatában 
visszavonta belgiumi rendeleteit, majd magyarországi politikáját vette fontoló-
ra. December elején elrendelte a földmérés és házösszeírás felfüggesztését, majd 
december 17-én Pálffy kancellártól kért javaslatot arra nézve, hogy milyen esz-
közökkel lehetne a forrongó megyéket leszerelni. Másnap ígéretet tett az or-
szággyűlés összehívására. Ezek azonban nem segíthettek, így 1790. január 24-én 
levélben utasította Pálffy Károly gróf magyar-erdélyi kancellárt – aki addig is 
sokszor igyekezett közvetítőként fellépni a rendi érdekek és az udvar között –, 
hogy a Bécsben tartózkodó Bánffy György gróf erdélyi gubernátor, továbbá az 
államtanács egy képviselőjének bevonásával dolgozzon ki javaslatot a problé-
mák megoldására. A levél még mindig háborgó szavai mögött új vonást fedez-
hetünk fel, a keserű csalódás hangját: „Megértettem, hogy nemrég hírül adott 
szándékaim nemcsak jó hatással nem jártak a vármegyékre, hanem azok leg-
többje gyűlésén ismételten tiszteletlenül viselkedett.”

A császári parancsnak megfelelően Pálffy kancellár 26-ára, keddre a magyar 
kancellária épületébe megbeszélésre hívta az érdekelteket.
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VIII.

AZ URALKODÓ MEGHÁTRÁLÁSA

A kancellár által összehívott megbeszélés napjára megfordult Bécsben az idő: 
„Még eddig nem volt a bécsi dámáknak szerencséjek a szánkázáshoz: mert itt is, 
valamint Európának majd minden egyéb más részeiben, jobbára igen engedel-
mes idők jártak, s tehát ha mi kevés hó esett is, az mindjárt sárrá vált” – írta 
éppen a napokban a Hadi és más nevezetes történetek, a Bécsben megjelenő magyar 
nyelvű újság. Valóban rendkívüli volt eddig a tél. Az előző évi tartós hideggel 
szemben 1789 novemberének eleje óta szokatlan enyheség uralkodott, amely-
ben az időnként mégis lengedező délkeleti szél csak a gyülekező felhőket tudta 
elűzni a város felől. A lapok szerint az enyhe idő Európa számos pontján oko-
zott meglepő természeti jelenségeket. Kirügyeztek a fák, bimbóba szökkentek a 
korai virágok, sőt virágba borultak egyes gyümölcsfák is. Hamburg táján – ha 
hinni lehet az újságok híreinek – még érett földiepret is szedtek az új év elején.

Hétfőn este azonban feltámadt a nyugati szél, s ezzel vége szakadt a hosszúra 
nyúlt ősznek. Hamarosan eleredt az eső is, majd éjféltájban az északira fordult 
szél metsző hideggel árasztotta el az utcákat. A hőmérséklet óráról órára csök-
kent, a hideg fokozódását a későn kelő nap sem tudta megakadályozni, pedig a 
heves szél délelőttre elűzte a felhőket. A hosszú enyheséghez szokott bécsiek 
aggodalmasan tekintgettek kifelé az ablakokon, s ha mégis ki kellett menniök, 
az utcán sietősre fogták lépteiket. 

Farsangi kedvüket azonban a hideg sem tudta elrontani. Szinte minden esté-
re jutott valamilyen bál a belváros palotáiban s a polgári negyedek szalonjaiban, 
de aki ide nem kapott meghívót, az is kedvére táncolhatott a vendéglőkben, 
fogadókban. 1789−1790 tele – szemben az évszak hagyományos eseménytelen-
ségével – nem szűkölködött sem a pletykát tápláló hírlapi érdekességekben, sem 
a nagypolitika elgondolkodtató fordulataiban. Volt miről csevegni a divatos 
menüettek és kontratáncok szüneteiben.

Méltán feltételezhetjük, hogy e január végi napokban a bécsi társaságokban 
a legtöbb szó Cagliostro letartóztatásáról esett. Az újságok alig egy hete adták 
hírül, hogy a neves világfit, aki az örök élet titkának felfedezésével kérkedett (s 
állítása szerint magával Jézus Krisztussal lakodalmazott együtt a kánai menyeg-
zőn), Rómában az Angyalvárba zárták. A letartóztatás okáról azóta is folytak a 
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találgatások. De vajon mennyire fázhat most szegény, gondolták megborzong-
va a hirtelen jött hidegben a bécsiek, hiszen úgy hírlett, hogy Cagliostro cellájá-
ban eddig – bármilyen hideg is volt – őrzői (a pápa katonái!) nem mertek tüzet 
gyújtani, nehogy a rab azzal valamilyen ördöngős varázslatot műveljen.

A férfiakat talán még felvillanyozta a néhány újabb, de már mérsékeltebb 
délvidéki hadisiker híre. A Monarchia seregei Orsovát ostromolták, s éppen a 
szombati lapokból lehetett megtudni, hogy Negodinnál (a Timok folyó mel-
lett) sikerült visszaverniök egy török felmentő csapatot. Az újabb számok be-
számoltak a csata hőseiről: Liptay ezredesről (a Pálffy-regimentből) és Szarvassy 
kapitányról (az Erdődy-huszárok közül). Az újságok Orsova közeli elestét jó-
solták. Némi izgalmat kavart viszont a fővárosban, hogy hajszálon múlt a győ-
zelmes had vezérének, Laudonnak élete. Csak éppen nem a csatatéren fenyeget-
te a veszély, hanem bécsi otthonában, az ágyában. Hálószobájában a múlt hét 
egyik éjszakáján tűz ütött ki, s a tábornokot csak kutyájának ugatása riasztotta 
fel álmából, hogy – a tüzet eloltandó – cselédeit szólíthassa.

A figyelmes olvasó azért persze az óvatosan csomagolt rossz hírt is megtalál-
hatta. Ugyancsak a múlt héten hozták nyilvánosságra annak a pátensnek a tar-
talmát, amely a föld- és háztulajdonosokra újabb 1%-os jövedelmi adót vetett ki. 
Bár a rendeletet a hatóságok az időjárási, a víz- és tűzkárok növekedésével indo-
kolták, senki előtt nem lehetett kétséges, hogy kibocsátására végső soron a nem 
szűnő hadikiadások miatt került sor. Elég bajt okozott már a bécsieknek – házi-
uraknak és lakásbérlőknek egyaránt – ez a háború, a vele járó drágaság, s most 
még ez is tetézi kiadásaikat!

Sem a polgárok, sem a városban hivatalt viselő vagy csak éppen ott farsan-
goló birtokosok számára nem lehettek közömbösek a külföld hírei. Vélemé-
nyük persze megoszlott. Európa csaknem minden zugából harcok vagy fegy-
verkezés zaja hallatszott, így az élelmiszer, s különösen a gabonaárak további 
emelkedésével lehetett számolni. A birtokosoknak kedvező hír a polgárságot 
csak elkeseríthette. Az újságok tálalásában egyébként a külföld eseményei nem 
tűntek olyan ijesztőnek, mint amilyenek a valóságban voltak. A legsúlyosabb-
nak a lapok a belgiumi helyzetet ítélték. Ez érthető, hiszen a tartományban a 
Habsburg hatalmi gépezetet csaknem teljesen felszámolták. Bécsben természe-
tesen még mindig nem mondtak le visszaszerzéséről. Ezt a hitet táplálták az új-
ságok is. A bécsi társaságot azonban ezek a hírek kevésbé izgatták. Belgium 
messze esett a császárvárostól, birtoklása az egyszerű osztrák polgárnak eddig 
sem jelentett sokat. Számára fenyegetőbbnek tűntek a porosz határról érkező 
hírek: csapatösszevonások, fegyverkezés itt is. Az újságok óvatosra fogott hírei 
azt találgatták, hogy lesz-e újabb háború a poroszokkal. Tulajdonképpen ezt 
még az udvarban sem tudták, de mindenesetre jobban tartottak tőle, mint aho-
gyan azt a lapokból sejteni lehetett. – Ezzel szemben meglepő nyugalmat árasz-
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tanak a Párizsból érkezett hírek: XVI. Lajos királyt születésnapján a nemzet-
gyűlés 48 tagú küldöttsége köszöntötte, az országban jelentkező „kisebb moz-
golódásoknak” sikeresen elejét vették. Nemzetgyűlés és király január első nap-
jaiban (amikorról Bécsben a 26-i legfrissebb hírek datálódtak) éppen a királyi 
udvar eltartását szolgáló évjáradék nagyságáról tárgyaltak – a lapok szerint a 
legnagyobb egyetértésben. Az újságok által elleplezett feszültségekről a bécsiek-
nek az utcai pletykákból kellett tudomást szerezniök.

Sejtette-e a bécsi polgár, hogy Belgiumon kívül máshonnan is veszély fenye-
geti a Monarchia egységét? Hogy a császár Magyarországot érintő fontos lépésre 
készül? Aligha. A főváros német nyelvű lapjai azt igyekeztek elhitetni olvasóik-
kal, hogy Magyarország lakói magukénak érzik a Monarchia ügyeit, így a török 
háborút is. A Wiener Zeitung január 6-i számában a pesti polgárság hazafias tettéről 
tudósított: a városban gyűjtést rendeztek a Belgrád ostrománál elesettek özve-
gyei-árvái részére. Tíz nap múlva az újság egy újabb magyarországi híre arról 
tudósított, hogy két lőcsei gimnazista – akik túl fiatalok voltak ahhoz, hogy a 
török ellen harcoló hadseregbe álljanak – megtakarított pénzét ajánlotta fel a 
harcolók támogatására. (Őfelsége egy-egy ezüst éremmel honorálta a fiúk lelke-
sedését.) Természetesen arról is beszámoltak a lapok, hogy az uralkodó leirata 
alapján Magyarországon összeülnek a megyei közgyűlések, hogy a megígért or-
szággyűlést előkészítsék – az erre vonatkozó rövidke hírekből azonban aligha 
lehetett a helyzet feszültségére következtetni. S az európai mércével legfeljebb 
másodrendűnek számító magyarországi eseményekről az utca értesülései is szű-
kösebbek lehettek.

Ha a bécsi polgárok közömbösen is futották át az utóbbi sorokat, annál in-
kább érdekelték a megyei gyűlések a kancelláriai megbeszélés résztvevőit. Ne-
kik erről is olyan értesüléseik voltak, amelyeket – a köz nyugalmának megőrzé-
se érdekében – nem lehetett megjelentetni az újságokban. A magyar-erdélyi 
kancellárián nap mint nap izgatottan tanulmányozták a folyamatosan érkező 
közgyűlési beszámolókat. Aggodalmaik igazolódtak, a megyékből rájuk zúduló 
panaszáradat hangvétele egyre fenyegetőbb lett. „Könyörgünk Fölségednél, az 
Országot és Országlót, vagy is Fejedelmet s népet egyenlőképpen illető közjó-
nak s boldogulásnak okáért, méltóztassék Fölséged Országunk eleitül s népünk-
nek fölállásátul fogva eredett… hajdani igazságinkat és szabadságinkat helyre 
állítani…” – kérte Nyitra megye latin-magyar nyelvű feliratában, amelynek kö-
zéppontjába 40 pontból álló sérelem-felsorolás került. S tulajdonképpen még 
csak a földrajzilag is legközelebb fekvő nyugati megyékből érkeztek hírek. Va-
jon mit tartalmaznak majd azok a feliratok, amelyeket a távolabb fekvő megyék 
– már az előző gyűlések határozatait ismerő – összejövetelein fogalmaznak meg? 
Meddig mennek el követeléseikben azok? Ezt Bécsben január 26-án senki nem 
tudhatta.
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A megbeszélést Pálffy gróf 10 órára hívta össze. Sietni kellett hát a készülő-
déssel, a reggelivel. Kevés szó eshetett az aznapi újsághírekről. De miről is ír a 
Hadi és más nevezetes történetek mai száma? Nemcsak Liptay ezredes vitézségét adja 
hírül, hanem azt is, hogy a császár nem járult hozzá, hogy a negodini csata hősét 
a Pálffy-regimentből Hohenlohe herceg ezredébe helyezzék át. Bár a kancellár 
számára a hír nem lehet új, személyi titkára, Névery Elek bizonyára felhívja fi-
gyelmét megjelenésére. Pászthory tanácsos szeme másutt akad meg. Kazinczy, 
az annak idején nála is tisztelgő kassai elemi iskolai felügyelő Klopstock Messiá
sát valamint Shakespeare Hamletjét akarja magyarul kiadni. „Egek éltessék s sza-
porítsák kedves hazánkban a Kazinczyakat” – írja a lap. A megyei feliratokban 
oly élesen megfogalmazott követelésekről itt természetesen nem esik szó, legfel-
jebb óvatos célzásokat találhatunk arra a várakozásra, amely – a császár politi-
kájának megváltozását remélve – Magyarországon a közhangulatot jellemzi.

Eltelt az idő, indulni kell a kancelláriára. Hintóján útra kel Pálffy kancellár 
is. Útján végig a széllel szemben, északnak kell haladnia a keskeny utcákban. A 
családi palota (ma Josefsplatz 6.) az Augustiner-strassén a Hofburggal szemben 
fekszik, innen kell – ki tudja hányadszor – végighajtatnia a Burg épülettömbje 
mellett. Az udvari könyvtár, a Vigadószárny (Redoutensaaltrakt), a téli lovarda, a 
birodalmi-kancelláriai-szárny és az Amália-szárny sorra maradoznak el mögöt-
te. (A Mihály-szárny és az azonos nevű kapu akkor még nem voltak meg.) A Li-
pót-szárny, ahol a császári lakrész található, a Burg túloldalán volt, ablakaira 
Pálffy útjáról nem lehetett rálátni, de ennek a kancellár minden bizonnyal még 
örült is, hiszen amúgy is folyton magán érezhetette a császár szemrehányó te-
kintetét. Majd az államkancellária háta mögött halad el hintója (a mai Ballhaus 
Platzon levő híres épület hátsó szárnya mellett, ahol a Staatsarchiv található), 
hogy a Minoriták terén át elérje a magyar-erdélyi kancellária ikerpalotáját. Mint 
alkancellár már Bécsben lakott, amikor 1784-ben Franz Anton Hillebrandt ter-
vei alapján két szomszédos épületből kialakították a mostani hivatalt (ma a Ma-
gyar Nagykövetség épülete, Bankgasse 4-6.).

Még fogadnia kell az értekezlet két illusztris vendégét: Bánffy György gróf 
gubernátort és Anton Spielmann báró államtanácsi előadót, Kaunitz küldöttjét, 
azután elkezdődhet az értekezlet. Megjelenik a két illetékes kancelláriai taná-
csos is: Pászthory Sándor, a közigazgatási és vallási ügyek, valamint Mikos Mi-
hály, az adóügy előadója.

Milyen emberek az értekezlet résztvevői? Milyen javaslatokat várhatunk tő-
lük? Nem sokkal könnyebb róluk véleményt mondani, mint a császárról. Prob-
lematikus alak maga Pálffy kancellár is. A császár ifjúkori barátjaként szerepel, 
tulajdonságai közül azonban elsősorban jóindulata tette erre érdemessé. Maga-
tartása ingadozó, lépései önállótlanok, de becsületére legyen mondva, igyekszik 
az okos véleményre hallgatni. A császár politikájának híve, de döntéseiben nem 
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helyezkedik egyértelműen az udvar álláspontjára, s ezt főleg kancelláriai mun-
katársainak (különösen Pászthorynak) köszönheti. Hivatali ügyekben Pász-
thory, magánügyeiben Névery személyi titkár befolyása alatt áll. 1784 óta ő a 
magyarországi szabadkőművesek nagymestere. Különben nem hiú ember; mint 
vagyonos arisztokrata, nincs rászorulva állására. József halála után, személyes 
segítőtársainak eltávolítása miatt 1791-ben kész lemondani tisztéről, s lemondá-
sát csak II. Lipót közbelépésére vonja vissza.

Bánffy gubernátor kevésbé jelentős résztvevője az értekezletnek. A kancel-
lár, Pálffy, neki is fölöttese, tehát Erdélyt is képviselhetné a tanácskozáson. A 
rugalmas politikus hírében álló, jozefinista kormányzó feladata az lesz, hogy az 
erdélyi közhangulatról tájékoztassa a többieket, hiszen onnan még valóban 
nem futhattak be a közgyűlési jelentések. Annál fontosabb szereplő Spielmann. 
Az államtanács referense szemfüles, szívós diplomata, mozgékony alkat, az idős 
Kaunitz egyik fő hírszerzője, így maga is szinte mindent tud, amit az államkan-
cellár. Köztudott róla, hogy mindig az udvari érdekeket védelmezi, a sajátos 
magyar (rendi) érdekek nála aligha számíthatnak támogatásra. 

Egy esetleges vitában Pálffy nem mérkőzhetne Spielmann-nal. Az osztrák 
referens igazi ellenlábasa nem is ő, hanem Pászthory tanácsos. Általában a „kan-
cellária eszének”, a „kancellár fejének” nevezik. Széles műveltségéhez, nagy tu-
dásához friss észjárás és határozott fellépés járul. Ennek köszönheti, hogy a kan-
cellárián másokat megelőzve jutott az előadói székhez. Szintén szabadkőműves; 
tulajdonképpen ő az, aki a kancellárt mind hivatalában, mind a szabadkőműves 
mozgalomban már régen irányítja, s az ő tanácsai szerint próbál Pálffy egyensú-
lyozni a császár politikája s a rendek törekvései között. Jozefinista, amennyiben 
elismeri a császári politika fő vonásainak helyességét, de magyar voltáról sem 
tud elfelejtkezni. Támogatója a magyar nyelvű irodalomnak. Mikor Péczeli Jó-
zsef, a szerény komáromi református lelkész Voltaire Henriade-ját lefordította, ő 
vette rá kancellárfőnökét, hogy elismerő sorokat írjon a fordítónak. Pártfogója 
Kazinczynak is, aki a Pályám emlékezetében meleg szavakkal emlékezett meg róla. 
(„Mindenki tudja, mely nemeslelkű ember, hű magyar volt ő… Forró barátja, 
pártfogója, elősegítője mindannak, ami szent, ami jó, forró barátja nyelvünk-
nek.”) – Mikos Mihályról, aki inkább statiszta az értekezleten, nem érdemes 
külön szólnunk.

Az ülést Pálffy nyitja meg. Pár szóval utal a mindenki által jól ismert feladat-
ra: javaslatot kell a császár elé terjeszteniök. Ezután valószínűleg Pászthory re-
ferál a beérkezett megyei feliratokról. Majd rövidebb tájékozódás következik, a 
résztvevők egymás véleményét szeretnék megtudni. A négy magyar alapjában 
véve József híve, mégsem tudják helyeselni a császári politika erőszakos, hagyo-
mánytipró, nem egyszer törvényekbe ütköző módszereit. Szerintük elsősorban 
ezek vezettek a jelenleg kialakult súlyos belpolitikai helyzethez. Szívesen java-
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26. Pálffy Károly magyarerdélyi kancellár

27. Pászthory Sándor, a „kancellária esze”
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solnák az uralkodónak, hogy a rendek megnyerése céljából szolgáltasson nekik 
némi elégtételt, az alkotmányosság visszaállítását megígérve, engedjen legfonto-
sabb követeléseiknek, sőt esetleg mondjon le politikája egy részéről. Ezzel hala-
dékot nyerhetne, s később legfontosabb reformjait talán az országgyűléssel 
mégis el tudná fogadtatni. Mit szól azonban mindehhez Spielmann?

A diplomata-hivatalnok más oldalról közelíti meg a kérdést, a külpolitika 
felől. A jelenlévők közül valószínűleg ő tudja egyedül, hogy mennyire meg-
gyöngült Ausztria helyzete a nemzetközi porondon. Belgium és Párizs csak 
közvetett veszélyt jelenthetnek, hiszen távol van mindkettő, a porosz hadsereg 
azonban Csehország határán áll. A franciaországi változások is inkább azért 
érintik érzékenyen Ausztriát, mert a Bourbon állam megrendülésével a császár-
ság egyetlen valamirevaló szövetségesét veszítette el. Úgy tudja, hogy a magyar 
rendek nyár óta tárgyalnak a poroszokkal (Bécsben a porosz követtel, de Berlin-
ben fogadta képviselőiket a király is), s egy porosz támadást könnyen a Monar-
chiától való elszakadásuk kimondására használhatnának fel. Ezeket a tárgyalá-
sokat valójában nem a magyar rendek kezdeményezték, hanem egy vállalkozó 
kedvű, úgy is mondhatnánk kalandor nemes erőltette, aki – miután akciója a 
hazai politikai életben nem váltott ki különösebb visszhangot – el is hagyta 
Magyarországot. A császár mégis az álszent képmutatás jeleit kereshette vita-
partnereiben, hiszen a híresztelések szerint a bécsi porosz követtel való tárgya-
lásokba a magyar-erdélyi kancellária néhány munkatársa is belekeveredett. 
Kaunitz előtte kénytelen volt beismerni, hogy a porosz fenyegetést Bécs pilla-
natnyilag képtelen diplomáciai úton leszerelni, így a magyarokat kell pártjukról 
eltávolítani. Engedni kell követeléseiknek, amíg az a Monarchia egységét nem 
veszélyezteti. Ez az oka, hogy meggyőződése ellenére az ülésen Spielmann sem 
mond ellent magyar kollégáinak. Nem csoda, ha másnap Pálffy tiszteletteljes 
levélben köszöni meg Kaunitznak, hogy bölcs tanácsaival és Spielmann elküldé-
sével elősegítette a tanácskozás sikerét.

A felek tehát hamar közös nevezőre juthattak, ezután már csak az uralkodó 
elé terjesztendő javaslat részleteiben kellett megegyezniök. Ezeket a részleteket 
a megyei jelentések szolgáltatták. A javaslat az uralkodótól mindenekelőtt ha-
táridő kijelölését várta a már megígért országgyűlés összehívására (de megelége-
dett volna 1791-i dátummal is), ugyanakkor ígéretet a korona hazaszállítására 
(míg a pozsonyi várban méltó helyet nem készítenek neki, Budán őrizzék). En-
gedni kell a közigazgatás, az igazságszolgáltatás és a törvényhozás új módszere-
iből, mert „ha a megyei közgyűlésekről felérkezett megnyilatkozásokból ítélni 
lehet, az országban oly nemű már a hangulat, hogy az izgalom okainak meg-
szüntetésével nem lehet eléggé sietni, a törvénytelennek tekintett rendeleteket 
még a megígért országgyűlés előtt meg kell szüntetni”. Mivel a jelentés a legfon-
tosabbnak vélt sérelmeket részletezte is, a résztvevők ezzel egyúttal azt is tanú-
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sítani látszottak, hogy a „törvénytelennek tekintett rendeletek” megszünteté sén 
gyakorlatilag a józsefi rendszer felszámolását értik. A javaslat ilyen értelmezése 
– véleményünk szerint – túlment valamennyiük egyéni elképzelésén. Talán a 
többnyire hajthatatlan császárra akartak ezzel nagyobb nyomást gyakorolni, 
hogy javaslataiknak legalább egy részét elfogadja. Az ülés délig ha tartott, s a 
referensek által megfogalmazott szöveget – Pálffy aláírásával szentesítve – még 
aznap átküldték az udvarba.

A Spielmann által informált Kaunitz – közismert hipochonder, aki ezúttal a 
hirtelen időjárásváltozás miatt érezte magát betegnek – csak 28-án küldte el a 
császárnak a végzést támogató iratát: „Én tehát a kancellária előadásaival telje-
sen egyetértek s csak azt kívánom, hogy javaslataink rögtöni keresztülvitele 
elégséges legyen azon eredmények elérésére, amelyeket a kancellária remél. 
A kedélyek annyira fel vannak izgatva, a bizalom annyira elveszett, hogy annak 
ellenkezője is nagyon lehetséges. Azért félek, mégsem elégszenek meg vele… 
Méltóztassék Felségednek megemlékezni, hogy Németalföldjét immár elveszí-
tette, talán visszanyerhetetlenül… Nagyon félő, hogy a Monarchiát ugyanezen 
szerencsétlenség fogja érni, mégpedig a magyar nemzet részéről, mely külföldi 
támogatásnak sem lesz híjával…” Kegyetlen hangú, szinte vádoló ez a levél, 
amelyben a József előtti politika legfőbb irányítója veti a császár szemére, hogy 
milyen kétségbeejtő helyzetbe döntötte országát. Kaunitz levele azonban – vé-
leményünk szerint – már csak a visszavonó határozat megszületése után jutott 
József kezébe.

A felelősség egyedül az uralkodóra hárult, s ő – életpályájának eddigi gyakor-
latával szemben – a meghátrálás mellett döntött. Azt, hogy hogyan is született 
a politikáját hatálytalanító döntés, legfeljebb elképzelni tudjuk; ennek részlete-
iről sem a császár életrajzírói, akik csokorba gyűjtötték nevezetes tetteit, sem a 
korabeli újságok nem emlékeznek meg. Kétségtelen, hogy a döntést nem halo-
gatta. A kancelláriának adandó válasszal nem várt a köztudatban elterjedt janu-
ár 28-ig, hanem még 26-án este megfogalmazta azt. A resolutio eredeti példánya 
ugyanis nem található meg kijelölt helyén, az Országos Levéltár kancelláriai 
levéltárában – sőt, e sorok írója kételkedik benne, hogy valaha is odakerült vol-
na –, de az ügyirat itt elhelyezett korabeli borítója félreérthetetlenül a 26-i kel-
tezést viseli. Ugyanezt az időpontot sugallja a döntésnek az a másolata is, ame-
lyet a kancellária 26-i jelentésének a levéltárban őrzött másodpéldányán talá-
lunk. (Ha ugyanis a resolutio nem ugyanazon a napon született volna, mint a fel-
terjesztés, minden bizonnyal feltüntetik, hogy kelte eltér a jelentésétől.) Két 
nappal utóbb, január 28-án – az említett ügyirat-borító szerint – már maga a 
kancellária továbbította a rendeletet a kerületi biztosoknak. Az időpont körüli 
bizonytalankodás (tették aláírását január 30-ra is) egyik oka a visszavonás ügyé-
vel kapcsolatban mindenképpen érzékelhető titokzatoskodás vagy legalábbis 
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határozatlanság lehetett. A döntés másolata a bécsi Staatsarchivban csak január 
30-án került a levéltárba, a magyar kancelláriai levéltárban pedig – ahol az irato-
kat az ügyek elintézésének sorrendjében gyűjtötték, tehát a döntésnek 28-án 
helyére kellett volna kerülnie – csak még egy héttel később, február 5-6-a körül 
iktatták, s helyezték ad acta az ügy említett borítóját. (Ez a borító ma is így van 
elhelyezve, legalább 4-5 csomónyival, s mintegy ezer irattal hátrébb várt helyé-
nél.)

A császár napi programjáról nem sokat tudunk, elképzelni azonban ezt sem 
nehéz. Miután visszaköltözött a Burgba, egészsége – a nyári javulás után – újra 
romlani kezdett. A kancelláriai értekezlet idején gyakorlatilag már egy hónapja 
szobájához, ágyához kötött beteg volt. Utoljára december 27-én hagyta el szo-
báját, hogy az udvari kápolnában meghallgassa a vasárnapi misét. Állapota vál-
tozó. Köhög, légzése nehéz, de a malária lázas rohamait még átmeneti jobbulás 
követheti. „A Felséges Tsászár állapotjáról és egészségéről semmi bizonyosat 
nem tudunk. Ha ma nagyon rosszul van, holnap megint könnyebbedett állapot-
tal lenni mondatik” – írja róla a Magyar Kurír, a másik magyar nyelvű bécsi újság. 
Orvosai (Brambila majd Quarin doktor) a súlyos betegségekkel szemben szinte 
tehetetlenek. A tuberkulózis tüneteinek enyhítésére kecsketejet itatnak vele, a 
maláriás rohamokat kininnel próbálják gyógyítani, de a császár szerint fájdal-
mait semmi nem enyhítette. Munkáját azonban nem hagyja betegségétől befo-
lyásolni: államférfiak és titkárok, tábornokok és tisztviselők adják egymásnak a 
betegszoba kilincsét, ahová egy hónapja az államigazgatás központja szorult. 
„Nappal többnyire könnyebben vagyon, úgy annyira, hogy foglalatoskodik is” 
– írja a Hadi és más nevezetes történetek.

József betegszobájában is többet tud a külvilágról, mint az egyszerű bécsi 
újságolvasó. Információi az államkancelláriáról származnak, így természetes, 
hogy ugyanazok a gondok nyomasztják, mint Kaunitzot vagy Spielmannt. Fő-
képp a porosz veszély izgatja. Nem tudja, hogy az új király, a „kövér Vilmos” 
(II. Frigyes Vilmos 1786–1797) nem akarja-e nagybátyja, az „öreg Fritz” (II. Fri-
gyes) nyomdokába lépve, a sziléziai háborúkhoz (osztrák örökösödési, hétéves) 
hasonló területszerző háborúval megalapozni uralmát. A magyar rendek neki 
már bizonyára nem ajánlanák meg „életüket és vérüket”, sőt a támadást kedve-
ző alkalomnak tekintenék, hogy kiszakadhassanak a Monarchiából. Ezt igazol-
ják általa is ismert tárgyalásaik a poroszokkal. De József Kaunitznál – aki első-
sorban a szövetséges elvesztését fájlalja – jobban aggódik Franciaország sorsa 
miatt is. Csaknem 15 éve, hogy mint társuralkodó Párizsban járt, de rövid láto-
gatása során már akkor többet látott a valóságos ellentétekből, mint sógora, 
XVI. Lajos egész életében. A király most úgy látszik elindult az engedékenység 
lejtőjén, a nemzetgyűlés egyre többet követel, ki tudja, lesz-e megállás. Nincse-
nek illúziói a magyarországi helyzetről sem, tudja, hogy nem a lelkesedés elszi-
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getelt példái, hanem az agyonhallgatott megyegyűlések követelései az általá-
nosak.

Saját bajáról, betegségéről igyekezett a lehető legkevésbé tudomást venni. 
Pedig leromlott állapota, kialvatlansága már-már munkáját veszélyeztette. Éj-
szakái egyre nehezebben akarnak véget érni. „Gyakorta olly szívszorulás va-
gyon Ő Felségén, s úgy el fogódik a mellye, hogy alig vehet lélegzetet. Ez 
éjtszakának idején szokott rajta leginkább megesni.” Most pedig az időváltozás 
még csak fokozza fájdalmait. Ha az elmúlt éjjel a szél zúgása, eső csapkodása 
csak halk neszezéssel hatolt is be szobájába, lélegzése nehezebbé vált, köhögése 
erősödött. Ugyanakkor betegsége idejére sem akarta elrontani az arisztokrácia 
farsangját. Éppen tegnap este rendeztek a Burgban bált néhány főnemes részvé-
telével. Az udvar tulajdonképpen az ifjú, 22 éves Ferenc főhercegnek és még 
nem egészen 20 éves nejének akart kedvében járni a mulatsággal. Erzsébet főher-
cegnő gyermeket várt, s már inkább csak a látvány gyönyörködtette, férje azon-
ban – az újságok szerint – kitett magáért a táncban is. A változó időket jelezte, 
hogy a főhercegi pár a bálban magyar ruhában jelent meg. A báli zaj a távoli 
Vigadószárnyból ugyan nem hallatszott el a császár betegszobájáig, de a tudat, 
hogy mindenki róla, a távol maradt betegről beszél, kínosan érintette az álmat-
lanul forgolódó uralkodót. Pedig a hétfő nem is tartozott a nehéz napok közé, 
hiszen nem volt maláriás rohama.

A szokott tevékenységgel telt a keddi nap is. Kipirult arcú hivatalnokok, 
titkárok érkeztek, ruhájukból hideg áradt. Döntésre váró kérvényeket s aláíran-
dó aktákat terjesztettek elé. A császár azonban kevésbé tudott odafigyelni a fo-
lyó ügyekre. Türelmetlenül leste az órát, gondolatai a magyar kancellárián jár-
tak: most kezdődik az értekezlet, talán már véget is ért, most másolják a fel-
terjesztést, bizonyára már hozzák is. Majd izgatottan tekint a javaslat soraira: 
„…az országban oly nemű már a hangulat, hogy az izgalom okainak megszünte-
tésével nem lehet eléggé sietni…” Tekintete mindig ide téved vissza. Egyszóval 
a magyar rendek egész uralmából csak önös érdekeiknek megsértését akarják 
észrevenni? Mennyire szűklátókörű és felületes a kancellária javaslata, hogy így 
általánosít politikája megítélésekor. Ha legalább türelme s ideje lenne, hogy 
mindent alaposan átgondoljon. De állapota most még azt sem engedi meg, hogy 
nyugodtan végigszámlálja, mit is sérelmezhetnek valójában a magyar rendek. 
Tényleg nincs semmi művéből, amit elfogadnának? Vagy nem akadt a sérelme-
ket felhánytorgatók között egyetlen protestáns sem, aki védelmébe vette volna 
a türelmi rendeletet, amelynek nyomán ő és hitsorsosai egyáltalán országos po-
zíciókba juthattak? Azon már szinte nem is csodálkozik, hogy a panaszosok 
ennyire el tudtak felejtkezni jobbágyaikról. Sorsukon már anyja is csak az or-
szágra rákényszerített rendelettel tudott javítani.
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28. II. József  betegségében kedvenc tartózkodási helye, a laxenburgi kastély

29. A császár utolsó lakhelye: a Hofburg Lipót-féle szárnya
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De most nincs idő az elmélkedésre. Sietnie kell. Holnap ismét rátör a malária 
harmadnapos láza, s akkor nem lesz képes ilyen fontos feladat megoldására. 
Döntése tehát még aznap este megszületik. Érdemleges tanúja persze aligha van. 
A sötétségbe burkolódzó, hivalkodó fényeitől már régen megfosztott Burg ne-
héz levegőjű betegszobájában a pislákoló gyertya körül ketten-hárman ha lehet-
nek: a nagybeteg császár, valamelyik titkára s esetleg egy inas, aki a párnát igaz-
gatja a nyugodni nem tudó uralkodó háta mögött. De a szereplők közül kettő 
tulajdonképpen néma statiszta, a jelenet pedig monodrámává szűkül. A császár 
– kezében tartva a kancellária jelentését – szokott türelmetlenségével diktálja az 
életművét leromboló határozatot. Igyekezne választ adni a jelentés egy-egy 
pontjára, de izgatottsága s a diktálást folyton félbeszakító köhögése alig engedi 
meg, hogy a részletekkel foglalkozzék. Még most, nehéz helyzetében sem akar 
megalázkodni. Amit politikájából a legfontosabbnak vél – néhány rendeletet – 
kivon a megsemmisülés alól, ugyanakkor készségét politikája megmásítására az 
aktuális helyzet javára akarja kamatoztatni, elvárja, hogy ezután a nemzet ma-
radéktalanul járuljon hozzá a Monarchia háborújához. Most néhány perc szü-
net következik. A titkár a szomszéd szobába távozott, hogy letisztázza a szöve-
get. A császár magára maradva ráér elgondolkodni azon, hogyan szállt rá vissza 
igazgatási reformjainak átka. Ő, aki országait a rendeletek áradatával kívánta 
tökéletesebbé tenni, most mindenkitől elhagyatva, egy megszégyenítő papírral 
tudja csak megvédeni uralmát Monarchiája egyik kulcspontján. De nincs sok 
idő a gondolkodásra. A titkár visszatért, s némán tartja az ívet, hogy a császár 
„egyetlen tollvonással” alákanyaríthassa nevét: Joseph.

Csak a toll percegése hallatszik. Szél nem rázza, eső nem csapkodja a szoba 
ablakait. Az elmúlt éjjel heves szélvihara után most csendes, tiszta hideg kö-
szöntött a városra, amelyben egyetlen éjszaka befagyott a lipótvárosi Duna-ág. 
Ma este a Burg is csendesebb, mint lenni szokott, a tegnapi bál résztvevői koráb-
ban tértek pihenésre. Aztán elmúlik a pillanat, a császár egy kézmozdulattal el-
bocsátja a titkárt és az inast, s készül az éjszakára. Nem érezhet megkönnyebbü-
lést, s nem várja ezt a jótékony álomtól sem, hiszen az már régen nem adatik 
meg neki. Még egyedül alszik, bár környezete szeretné rábeszélni, hogy az or-
vost s az inast tartsa állandóan ágya mellett. Oly hosszúak ezek a téli éjszakák, 
oly lassan jön el a reggel.

S a város, mely elől uralkodója eltitkolta a Monarchia betegségét, boldog 
tudatlanságban farsangol. De az estének más szenzációja is van, mint a megszo-
kott bálok. A „nemzeti színháznak” nevezett Burgtheaterben (a mai épület elődjé-
ben) most zajlik a Cosi fan tutte opera ősbemutatója. A karmesteri dobogón a ze-
neszerző, Wolfgang Amadeus Mozart. Betegségtől és nélkülözéstől elgyötört 
testébe új hitet önt az a meleg biztatás, amely a császárvárosban mostanában felé 
árad: ahogyan a közönség nyáron a Figaro házassága felújítását, majd új operájá-
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nak előkészületeit fogadta. Csak azt sajnálja, hogy a megrendelő – a császár – 
nem jöhetett el a bemutatóra. Így távol maradt az udvari arisztokrácia színe-java 
is, akiktől új megrendeléseket remélhetne. Persze zenéjének udvari hívei ott 
szoronganak a nézőtéren, többek között Gottfried van Swieten, Karl Zinzendorf 
gróf, sőt ellenfelei is, mint Salieri, az udvar muzsikus kedvence. Az előadásnak 
óriási a sikere, a szerző boldogan hajlong a tapsoló közönség előtt. Holnap lesz 
34 éves, s ennél szebb születésnapi ajándékot nem is kívánhatott volna magá-
nak. A darab sikamlós tréfáin mulató közönség pedig háborút, politikát, meg-
emelt adót feledve szórakozik. Ha van a napnak városszerte elismert s emlege-
tett szenzációja, akkor azt Mozart szolgáltatta. S általa válik a császár tragédiájá-
nak napja Bécsben ünneppé.

Azt nem találhatjuk meglepőnek, hogy a nevezetes tollvonásról Bécs lakos-
sága aznap nem szerzett tudomást. Azt azonban már furcsállhatjuk, hogy a kö-
vetkező hetekben sem kapott róla kielégítő tájékoztatást. Pedig így történt. 
Amilyen titokban tartották az udvarban a megegyezés előkészületeit, oly óva-
tosan jártak el a döntés nyilvánosságra hozatalával is. A Magyar Kurir február 6-i 
számának vezércikkszerű közleménye optimista hangon magasztalja az uralko-
dót, s valamilyen fontos hír közlését ígéri magyar olvasóinak. Utal a pletykára, 
suttogásra, amelyek „ámbár már igazak, még egy kis ideig nem újságíró pennára 
valók”. Február 9-én (tehát pontosan két héttel az esemény után) a Hadi és más 
nevezetes történetek erősen cenzúrázott cikket közöl, melyből mégis kiderül, hogy 
„kész volt a kegyes fejedelem, maga eddig tett végzései mellől el állani… leküldi 
a koronát is Budára… tsupán három rendeléseit kívánta továbbra is megtartani”. 
Ezzel szemben a Magyar Kurírban másnap (10-én) még mindig csak türelemre 
intő felszólítást találunk: a lap még mindig nem kedveskedhet olvasóinak az 
örvendetes hírrel. Végre 13-án itt is megtalálhatjuk az újságot, de csak az ismert 
pársoros közlemény formájában: „Nem írjuk újságul – már tudják minden érde-
mes olvasóink, hogy Ő felsége … minden eddig tett rendeléseitől kegyelmesen 
elállott.” A rendelet szövege – pontosabban annak kancelláriai átirata – a febru-
ár 20-i Magyar Kurírban és a Wiener Zeitungban jelent meg (magyar, ill. német nyel-
ven), tehát aznap, amelynek hajnalán a császár búcsút mondott az árnyékvilág-
nak. (Az – úgy látszik kevésbé szemfüles – Hadi és más nevezetes történetek viszont 
csak február 23-i számában közölte a szöveget, már a császár halálhírével együtt.) 
Magyarország lakossága, de még az egyszerű bécsi polgár is szinte hamarabb 
szerezhetett tudomást uralkodója haláláról, mint a visszavonó rendelet tartal-
máról.

Tegyük hozzá, hogy hivatalos úton is meglepően lassan terjedt e nagyfontos-
ságú, s sokfelé igen várt hír. Nagyváradra, Haller József királyi biztoshoz 1790. 
február 14-én, Nagyszebenbe, az erdélyi gubernium székhelyére  február 23-án 
érkezett, ami – ha a hivatali ügyintézés tempóját ismerve nem is jelent különö-
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sebb késleltetést – mindenesetre arról tanúskodik, hogy a kancellária, amely ja-
vaslatában úgy vélte, hogy „az izgalom okainak megszüntetésével nem lehet 
eléggé sietni”, most mégsem kezelte soron kívüliséget érdemlő örömhírként a 
rendeletet. (Nagyszebenbe a császár halálhíre pontosan egy héttel gyorsabban 
tette meg az utat, mint a visszavonó rendeleté.) Mintha az illetékesek (Pálffy és 
Pászthory) maguk is úgy érezték volna, hogy a teljes lemondás kikényszerítésé-
vel túllőttek a célon.

S ha Bécset nem foglalkoztatta a rendeletek visszavonása, Európát még ke-
vésbé. Január vége a politikában újra eseménydúsnak bizonyult. 21-én nyílt meg 
az angol parlament ezévi ülésszaka, nem minden izgalom nélkül. A politikuso-
kat az töltötte el aggodalommal, hogy a felsőház igyekezett volna kiterjeszteni 
ellenőrzését a képviselőház felett. Az utca népét az, hogy a parlamentbe hajtató 
királyt csaknem baleset érte, egy „eszelős obsitos katona” követ lökött kocsija 
elé. A francia nemzetgyűlés 25-i ülésén egy elítélt áruló testvérét mentették fel a 
cinkosság vádja alól: az ekkor még kiegyensúlyozott testület a vádat nem tartot-
ta átvihetőnek a rokonokra és családtagokra. XVI. Lajost – aki mostanában 
külön ceremónia nélkül látogatta meg a nemzetgyűlést – a testület „éljen a ki-
rály” felkiáltással üdvözölte. Prágában január 28-án Johann Ernst Windisch-
grätz gróf összes jobbágyainak évi hadiadóját – több mint 7000 forintot – magá-
ra vállalta. Lassan elfogytak viszont a délvidéki hadihírek, a hideg beálltával téli 
pihenőre vonultak a seregek.

Visszavonó rendelete kibocsátását maga József szűkszavú levélben adta 
Kaunitz tudtára: „Rendeletem mellékelt szövegéből Ön látni fogja, hogy a vi-
szályt gyökerestül akartam megszüntetni…” De mit is írhatna mást a nagy vesz-
tes annak, aki e vereséggel magát látta igazolva. Arról, hogy e szenvtelen szavak 
mögött mit érzett, hogy a rendelet tulajdonképpen mennyire megviselte, Lipót-
hoz írt február 7-i levelének szavai tanúskodnak: „Néhány követelés megadása 
nem lett volna elegendő, tehát rászántam magamat, bár kínnal, minden rendele-
tem visszavonására.”



122

IX.

AMIT A „NEVEZETES TOLLVONÁS”
TAKAR

„Ilyen körülmények között semmit sem ér a fél tett – kezdődik a császár január 
26-i resolutiójának [határozatának] a szövege. – Én tehát, hogy egyszer s min-
denkorra elejét vegyem a magyar és erdélyi rendek minden elgondolható, a mél-
tányosságnak csak színével is bíró panaszainak, minden uralkodásom alatt kelt 
általános rendeletet és intézkedést eltörlök, s őket azon állapotba visszahelye-
zem, melyben Őfelségének, a boldogult császárnénak halálakor voltak. Ebből 
csak a tolerantia-patenst [türelmi rendeletet], az új lelkészrendezésre vonatkozó 
intézkedéseket, végre a jobbágyokra vonatkozót veszem ki.

A koronát és az ország többi klenodiumait [koronaékszereit], mihelyt a bu-
dai várban lesz számukra illő hely, oda kell átvinni. Mivel ez által a sérelmek 
megszűnnek, a rendek már nem fogják oly sürgősen követelni az országgyűlést, 
melynek megtartása a mostani viszonyok közt és roncsolt egészségem miatt le-
hetetlen lenne.

Remélem, hogy a rendek ebből belátják önzetlenségemet és javokat célzó 
törekvésemet, így méltán elvárom tőlük, hogy az államot egyelőre újoncokkal 
és a sereget a szükséges készletekkel ellássák. A földmérés úgy szakíttassék félbe, 
hogy a már meglevő mérés és becslés, mert már annyiba került, és még szüksé-
ges lehet, felhasználható legyen.

Ilyen értelemben fogalmazandó a rescriptum [leirat], amelyet nekem még 
jóváhagyásra bemutassanak. Szívemből kívánom, hogy Magyarország ez intéz-
kedés által annyit nyerjen boldogságban és jó rendben, amennyit neki minden 
tárgyban rendeleteim által akartam megszerezni.”

A császári döntés megszületésével az ügy még nem volt lezárva. A resolutio 
csak nyersanyaga a rendeletnek, amelyet – a hivatali ügyintézés szabályainak 
megfelelően – a kancellárián kellett végleges formába önteni, hogy azután a ha-
tóságoknak továbbíthassák. Ez a második szöveg azonban mégsem egészen a 
császár által kívánt „értelemben” fogalmazódott meg. Szelleme idegenné vált 
József utasításának rideg puritánságától, ígéretei nem annyira a pillanatnyi 
kényszer, mint inkább valamiféle megfontolt jótétemény lecsapódásának tűn-
nek. A császár beletörődése, hogy a „méltányosságnak csak színével is bíró pa-
naszok” orvosoltassanak, a rendelet szövegében átadta helyét egy tartózkodóbb 
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30. A hazatérő koronát a megyei bandériumok hosszú menete kíséri

kezdeményezésnek, hogy „örök időkre érvényes bizonyságát” szolgáltathassa 
annak, hogy „azon út legkedvesebb előttünk, melyet biztosabban oda vezető-
nek a nemzet beleegyeztéből érzünk”. Az az érzésünk, hogy a szöveget fogal-
mazó tanácsos (minden bizonnyal ismét Pászthory Sándor) inkább alkalmazko-
dott a kancellária január 26-i jelentésében kért változtatásokhoz, mint a császár-
tól kikényszerített döntés szűkszavú megállapításaihoz. A rendelet mind szer-
kezetében, mind tartalmában ezt látszik tükrözni.

A kancellária megfogalmazásában a rendelet elejére mindjárt az országgyűlés 
összehívásának ígérete került: „Mi József, Isten kegyelméből stb. miután az or-
szággyűlést – melynek megtartását éppen a minap, az elmúlt 1789. év december 
18-án, királyi szavunk jótállásával ígértük – az 1723. évi II. t. c. értelme szerint, 
törvényes megkoronáztatásunkkal és hitlevelünk kiadásával szándékozunk kez-
deni, s azon ennélfogva személyesen megjelenni akartunk, ez az oka, hogy an-
nak egybegyűjtését békés időre kívántuk halasztani… Nehogy azonban benne-
teket az országgyűlés idejének bizonytalansága által továbbra is aggályban tart-
sunk, elhatároztuk magunkat, hogy ezen országgyűlést a következő, 1791. éven 
túl nem halasztjuk.”
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Csak ezután következik a rendelet lényege, az eddigi politika hatálytalanítá-
sának közlése: „De atyai jóindulatunk gyöngédségét a magyar nemzet iránt nem 
akarjuk ennyire korlátozni, s hogy azon rövid idő, amely az országgyűlés meg-
tartásáig telik el, se maradjon kívánságotok teljes kielégítése nélkül, ezért saját 
akaratunktól indíttatva, kegyelmesen elhatároztuk, hogy az ország politikai s 
igazságügyi igazgatását a jövő május elejétől kezdve egészen azon állapotba he-
lyezzük vissza, amelyben akkor volt, midőn 1780-ban a felséges özvegy császár-
né s apostoli királynő, felejthetetlen anyánk, halála után az ország kormányát 
átvettük. Kormányra lépésünk idején ugyanis jónak láttuk a közigazgatás né-
mely intézményeit a közboldogság előmozdítása iránti buzgalomból s csupán 
azon reményben, hogy azok nektek, ha majd tapasztalásból megismeritek, tet-
szeni fognak, megváltoztatni. Most azonban bizonyossá tétettünk abban, hogy 
ti a régi igazgatási módot inkább akarjátok, s boldogságotokat csak abban kere-
sitek s találjátok, nem késünk ebben is megfelelni kívánságotoknak. Mert sem-
mit sem óhajtunk sürgetőbben, mint a kormányunkra bízott nemzeteknek bol-
dogságát, s annak elérésére azon út a legkedvesebb előttünk, melyet biztosabban 
odavezetőnek a nemzet belegyezése alapján érzünk.

Mi tehát az ország valamennyi vármegyéjét – mind a köz-, valamint a kisgyű-
léseken tárgyalandó ügyek intézésére, mind a tisztikarnak törvényes választásá-
ra – régi törvényes hatóságába visszahelyezzük, a szabad királyi városoknak s 
szabad kerületeknek korábbi törvényes jogkörét visszaadjuk, ugyanakkor ezen-
nel eltörlöttnek s érvénytelennek nyilvánítjuk a kormányunk kezdetétől kibo-
csátott azon rendeleteket, melyek a közfelfogás szerint a törvényekkel ellenkez-
ni látszanak.”

Különösen figyelemreméltó mondat következik ezután. A szöveg fogalma-
zója (feltevésünk szerint tehát a szürke eminenciás Pászthory tanácsos) – aki 
május elsejével már előbb is valamiféle határidőt szabott –, most, függetlenítve 
magát a császári leirat szövegétől, önhatalmúlag, de természetesen Pálffy kancel-
lár tudtával, az előzőnél is bizonytalanabb időpontra odázza el a régi állapot 
visszaállításának határidejét: „De mivel azt is akarjuk, hogy addig, míg a részle-
tekről már parancsba adott további rendeleteink hozzátok leérkeznek, nehogy 
a közigazgatás megzavartassék, önként semmit se változtassatok, valamint szin-
tén addig, míg a főispán, kit tisztségének visszavétele iránt hasonlóképpen érte-
sítünk, törvényes hatalmának gyakorlásába nem léphet, magatokat a mostan 
hivatalban levő kerületi biztos rendeleteihez tartsátok.

Egyébiránt elhatároztuk, hogy az úgynevezett türelmi rendeletünk, vala-
mint azok is, melyek a lelkészségek szabályozására s a jobbágyokra – mind a 
velük való bánásmódra, mind a földesurakhoz fűződő kapcsolataikra – vonat-
koznak, teljes egészében érvényben maradjanak, mert ezeket a törvényekkel ki 
lehet egyeztetni, de a természeti igazság is követeli őket…Végül, nehogy kíván-
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ságaitok összességéből valamit is hiányozni engedjünk, elhatároztuk, hogy az 
ország szent koronáját s többi klenódiumát, melyeket ideiglenesen kincstárunk-
ban tartottunk, Budára, királyi palotánkba átvitetjük, s ott a törvény szerint 
őriztetjük, s megparancsoltuk, hogy ezeknek elhelyezésére alkalmas helyet ké-
szítsenek.”

Szavai szerint talán a rendelet befejező része, a hadsereg szükségleteire utaló 
kérés áll legközelebb József utasításának szövegéhez, mégis a fogalmazó ebben 
is kész annak öntudatos elvárását néhány beiktatott szóval kéréssé formálni: 
„…re mélvén, hogy szükségében segítségére siettek a hazának, s a biztonsága fe-
lett őrködő katonaságot a szükséges élelemmel ellátjátok, valamint az ez évi 
hadjáratra a kívánt újonclétszámot, ahogyan a legcélszerűbbnek találjátok, kiál-
lítjátok”. 

Nem tudjuk, hogy a végleges szöveg átment-e még egyszer a császár kezén. 
József azonban szemmel láthatóan lemondott az ellenkezésről a magyar ügyek-
kel kapcsolatban. Amikor Pálffy egy héttel később, február 5-én újabb javasla-
tot terjesztett eléje a kinevezendő új főispánok névsorával, a császár – anélkül, 
hogy a javaslaton változtatott volna – saját kezűleg írta rá: „Tegyen Ön úgy, 
ahogyan az ügyben a legjobbnak véli.”

A rendelet tehát megteremtette a lehetőséget a császár munkájának fokoza-
tos felszámolására. De vajon milyen tényleges következményekkel járhatott 
hazánkra a jozefinus rendszer látványos megbuktatása? Nyert vagy veszített 
vele az ország? Könyvünk végén meg kell próbálnunk választ adni erre a kérdés-
re is. Válaszunk csakis a bekövetkezett változások mérlegelésével képzelhető el.

Ezen a mérlegen kétségtelenül a nyereség oldalra kerül az a tény, hogy visz-
szanyerték jogaikat az államigazgatás olyan intézményei, mint az országgyűlés 
és a megyeszervezet. Igaz, hogy a nemesség mind az 1789 őszén összeülő megyei 
közgyűléseken, mind az 1790 júliusára összehívott országgyűlésen, az első adan-
dó alkalmat megragadva, újra sérelmei felhánytorgatásával igyekezett elejét ven-
ni az államhatalom kezdeményezéseinek, mégsem szabad figyelmen kívül hagy-
nunk, hogy e szervekben kaptak újra fórumot a véleményalkotásra az ország 
rendjei. Ezen intézmények lehettek a biztosítékai annak, hogy a kormányszé-
keknek továbbra is sikerült meghiúsítaniok Bécs összbirodalmi törekvéseit, s 
megőrizniük az ország különleges politikai státusát a Monarchia örökös tarto-
mányaival szemben. A függetlenséget természetesen ez nem pótolhatta, mégis 
több-kevesebb önállóságot biztosított az államigazgatás számos területén (tör-
vényhozás, adómegajánlás, közigazgatás, igazságszolgáltatás). De ugyanakkor 
mintha a magyar rendek legfontosabbnak vélt jogaik ismételt körülbástyázásán 
túl (amiről az országgyűlés törvényei tanúskodhatnak), most először felismer-
ték volna a változtatások szükségességét is. Az 1790−1791-i országgyűlés 9 bi-
zottságot küldött ki, hogy a gazdasági, társadalmi és politikai élet legsúlyosabb 
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kérdéseinek megoldására törvényjavaslatokat dolgozzanak ki. Ha e bizottságok 
1791−1793-i tanácskozásaiban még nem is láthatjuk korszakos átalakulás nyo-
mait, tevékenységük megindulása mégis a rendi politika hosszú stagnálásának 
végét jelenti. Legfontosabb javaslataik – mint a kereskedelmi monopóliumok és 
földesúri elővételi jogok teljes felszámolása, a magyar nyelv, valamint bizonyos 
reál-tárgyak (mezőgazdaságtan, technikai ismeretek) iskolai oktatásának kiszé-
lesítése, a hazai iparosok kincstári támogatása (udvari szállítóként való foglal-
koztatásuk révén), továbbá a jobbágyok földesurak elleni peres ügyeinek a me-
gyei törvényszékek elé utalása – mind arról tanúskodnak, hogy a rendek nem 
tudtak többé elzárkózni a kor legégetőbb – általában a felvilágosult abszolutiz-
mus által is felfedezett – problémái elől. Hasonlóképpen ún. rendszeres bizott-
ságokat küldött ki a gazdasági ügyek megvitatására az 1790−1791-i erdélyi or-
szággyűlés. A következő években ugyan sem a magyarországi, sem az erdélyi 
bizottságok nem jutottak túl az elaborátumok [javaslatok] készítésén, munkájuk 
mégsem veszett kárba. A belső erjedés megindult, hogy egy új nemzedék kezén 
ugyanezek az intézmények (országgyűlés, megyeszervezet, az 1825−1827-i or-
szággyűlésen új életre keltett bizottságok) a kibontakozó reformmozgalom, s 
rajta keresztül a polgári átalakulás előkészítésének, majd előmozdításának első 
hazai fórumai lehessenek.

E kétségtelenül nagy távlatokat sejtető folyamat kiváltásában persze nem 
szabad eltúloznunk a visszavonó rendelet szerepét. Hiszen – eltekintve attól, 
hogy nem maga a rendelet állította vissza a József által valóban mellőzött intéz-
mények jogkörét, hanem a császár korábbi intézkedései – a jozefinus rend elmú-
lása csak a lehetőségét teremtette meg annak, hogy e jogaikat visszanyert szer-
vekben a változások felismert szükségszerűsége egyéni elképzelésekből egy tes-
tület sajátjává válhasson. Magának a felismerésnek a nemességen belül kellett 
végbemennie, s e felismerésben az általuk bukásra ítélt józsefi rendszer tapaszta-
latainak legalább olyan nagy szerepe volt, mint az azt leromboló rendeletnek.

Ugyancsak a nyereség oldalára kívánkozik a nyelvrendelet hatálytalanítása, 
ami lényeges akadályt hárított el nemzeti fejlődésünk elől. Jelentőségét fokozza, 
hogy a 18. század vége volt az az időszak, amikor a történeti Magyarországon a 
század nagy települési mozgalmai következtében a magyarság amúgy is kisebb-
ségbe szorult, s aránya alatta állt mind a megelőző, mind a következő időszaké-
nak. A Kárpát-medencében a magyar maradt az egyetlen nép, amelynek nem 
voltak külső tartalékai, s melynek növekedése így kizárólag a természetes sza-
porodásra korlátozódott. Az anyanyelv művelése, kultúrája a magyarság továb-
bi csökkentését, területvesztését akadályozhatta meg. Egy-egy nép megítélésé-
ben a korban rendkívül fontos tényezőnek tűnt anyanyelvi kultúrája. Látszóla-
gos hiányával indokolta annak idején nyelvrendelete magyarországi érvényesí-
tését József is: „Ha valamely nemzet holt nyelvet beszél, amilyen a latin, ezáltal 
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eléggé bizonyítja, hogy a felvilágosodás bizonyos fokát még nem érte el, mint-
egy hallgatva tanúsítván, hogy vagy nincs a nemzetnek saját nyelve, vagy a pol-
gárok nem tudnak azon írni s olvasni…” De a nyolcvanas években születik a 
magyarságról Johann Gottfried Herder, a német költő-kritikus lesújtó ítélete is. 
Herder Gondolatok az emberiség történetének filozófiájához című művében (1784–1791) a 
nép nyelvét s a népköltészetet tartotta – a „népi szellem” kifejezőjeként – egy 
nép életrevalósága jelének. Éppen bécsi (Kollártól származó) információi alap-
ján vélte úgy, hogy a magyar népnek nincs népköltészete, s ezért hamarosan be 
kell olvadnia a környező népekbe.

Mégis, a nyelvrendelet visszavonása is csak közvetve szolgálhatta a magyar 
nyelv terjedését. Az 1780-i állapot visszaállítása ugyanis a latin nyelvhez való 
visszatérést követelte volna meg, amint ezt a hivatalokban véghez is vitték. Kü-
lön rendelettel persze, ahogyan a kancelláriai előírás megkívánta, de már csak 
II. Lipót alatt. A latin maradt az igazságszolgáltatás nyelve is, ahol egyébként a 
nyelvrendelet érvényre juttatására sem kerülhetett sor. A bírói kar passzív el-
lenállása miatt az áttérést a német nyelvre az eredeti 1787. november 1-i határ-
időről 1790. november 1-re kellett halasztani. A magyar nyelv a visszavonó 
rendelet hatására elsősorban az oktatásban terjedt. Tudományos és szépirodal-
mi, köznyelvi virágzása a rendelettől függetlenül zajlott, s mint Keresztesi ko-
rábban idézett sorai tanúsíthatják, eléggé gyorsan.

Ha azonnali előnyt alig, közvetlen kárt annál többet okozhatott az ország-
nak a rendeletek visszavonása. Az 1780-i állapot visszaállításának szándéka nyo-
mán fenyegetett az igazgatás újbóli megosztása, az egyház hatalmának visszaté-
rése, a korlátok közé szorított nemesi előjogok újraérvényesítése olyan terüle-
teken, mint az igazságszolgáltatás, a birtokszerzés, a földesúri-jobbágyi viszony 
számtalan részlete, továbbá a cenzúra új térnyerése, a régi agyonbonyolított 
ügyintézési módszerek újrabevezetése a hatóságoknál, és egy sor más veszély, 
amelyeknek visszahúzó ereje messze túlnőhetett a közvetlen és közvetett elő-
nyökén, s végső soron magának az abszolutizmusnak a létét veszélyeztette vol-
na. Ennyiben tehát a visszavonó rendeletet el kellene marasztalnunk.

Kétségtelen, hogy e hátrányok egy része a valóságban is jelentkezett. Így 
Erdély újbóli különválasztása a közigazgatás egységesítésének reményét tette 
illuzórikussá. Bár az anyaország és Erdély igazgatásának korábbi közelítése a 
két kancellária összevonásával s a megyerendszer kiterjesztésével, József részé-
ről nem jelentette a magyar koronához tartozó országrészek uniójára való tö-
rekvést (mint ahogyan egyes osztrák közigazgatás-történészek állítják), de hogy 
gyakorlatilag mégis olyan helyzetet hozott létre, amely alkalmasnak bizonyul-
hatott volna egy ilyen program keresztülvitelére, az elvitathatatlan. 1790 elején 
mind a magyarországi, mind az erdélyi rendek körében különösen erős volt az 
unionista, az egyesülést támogató hangulat. Az utóbbiak úgy vélték, hogy az erős 
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magyarországi rendekkel szövetségben sikeresebben védelmezhetik kiváltságai-
kat. Az unió mellett foglalt állást a gubernium, s 1791. február 15-i előterjesztésé-
ben országgyűlésük. De éppen ezért nem akarta politikáját a rendekhez igazíta-
ni az udvar, s – a magyar korona országaival szemben a divide et impera elvéhez 
visszatérve – az 1791. február 20-i resolutióval a kancellária újbóli megosztását 
rendelte el. Az erdélyi magyar rendeknek mindössze annyit sikerült elérniök, 
hogy a guberniumot a szász Nagyszebenből a magyar Kolozsvárra költöztették át.

Kedvezőtlenül hatott a közigazgatásra, hogy a helyi törvényhatóságok visz-
szaállítása során azok archaikusan sokféle típusai is visszatérhettek. Újra megje-
lentek a megyéktől független kerületek (hajdú, kun stb.), székek (székely, szász), 
amelyek újólag csak a társadalom kiváltságolt testületeinek számát gyarapítot-
ták. Természetesen érintetlenül maradtak a magyarországi és erdélyi határőr-
vidékek is. A magyar államigazgatás szerveinek tehát továbbra is alkalmazkodniok 
kellett a különféle középfokú közigazgatási egységek létéhez.

Az említett potenciális és valóságos károk ellenére 1790 mégsem okozott 
törést az ország fejlődésében. A rendek támadásai ellenére nem semmisült meg 
az abszolutizmus rendszere. Fennmaradását természetesen nem az érvényben 
hagyott három rendeletnek köszönhette, hanem sokkal inkább annak, hogy a 
józsefi politika többi elemének felszámolása sem valósult meg maradéktalanul. 
Így – mindenekelőtt – nem következhetett be változás azokon a területeken, 
ahol a jozefinus politika követelményei maguk is megvalósulatlan törekvések 
maradtak. Sohasem sikerült a császárnak áttörnie az igazságszolgáltatás wer bő-
cziánus kereteit. Igen alacsony volt az országban azoknak a polgári szemé-
lyeknek a száma, akik élve a császár adta lehetőséggel, földbirtokot szereztek. 
A visszavonó rendelet ezekben és a hozzájuk hasonló helyzetekben nem vissza-
lépést, legfeljebb a meglevő stagnálás elismerését, tudomásulvételét jelentette.

Még jelentősebb tényezőként értékelhetjük a rendeletek visszavonásának 
közömbösítésére, hogy egy sor területen, ahol – akár a jozefinus politikával, 
akár a belső ösztönzők következtében – a fejlődés ténylegesen túlhaladta az 
1780-i állapotot, a császár rendelete sem lehetett képes azt visszaállítani. Többé 
nem szerezhette vissza korábbi hatalmát Magyarországon az egyház. Ellenőr-
zéséhez az állam most már szigorúan ragaszkodott. Csak jóval később – 1802 
után –, feltételekkel s csökkent számban állították vissza a feloszlatott szerzetes-
rendeket. Nem került sor II. Lipót alatt a cenzúra korábbi jogkörének vissza-
állítására. Ezzel szemben éppen az 1790-i országgyűlésen kényszerültek a ren-
dek törvénybe iktatni – ha csak ideiglenes szándékkal is – Mária Terézia úrbér-
rendezését, amely szintén az abszolutizmus rendeleti kormányzásának terméke 
volt. Alig változtatott József halála a helytartótanács és a gubernium munkáján, 
az ügyintézés nagyobb gördülékenységét biztosító Niczky- és Bánffy-féle re-
formjait nem lehetett többé megsemmisíteni.
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Ezek a részletek ugyanakkor csak felületi jelenségei azoknak a változások-
nak, amelyek az 1780-as évek Magyarországában végbementek. Gazdasági élet s 
gondolkodás egyaránt nagyot fejlődtek. A mezőgazdaság új módszereit az ud-
var által támogatott propagandairodalom terjesztette, s az ösztönzés találkozott 
a társadalomban jelentkező új javítási kedvvel. Az ország nagy részén ezekben 
az évtizedekben ismerték meg a burgonyát (ha még nem is művelték szélesebb 
körben), s a parasztság gazdálkodása – kukoricával, dohánnyal – az első lépése-
ket tette az ugar bevetése felé. Lassan terjedt a trágyázás. A mezőgazdaságnak 
volt köszönhető, hogy az ország kereskedelme Ausztriával – a rossz termésű 
évek ellenére – a nyolcvanas években mindvégig aktív maradt. Gabonaexpor-
tunk és szarvasmarha-kivitelünk értéke egyenként évi 2 millió forint, a gyapjúé 
1,8 millió forint körül mozgott, hogy a többi termékről ne is szóljunk. A keres-
kedelmi aktívum mindenesetre évi 2,5 millió forint körül járt. A baj inkább az 
volt, hogy ez a rengeteg pénz nem maradt az országban. A Bécs által sokszor 
felhánytorgatott kedvező mérleg mögött nagyjából kiegyenlített fizetési mérleg 
állt, így a látszólag befolyt összeg nem gyarapíthatta a hazai tőkefelhalmozást. 
(Az aktívumot az adók, a kibányászott nemesfémek kivitele, arisztokratáink 
külföldi tartózkodása, vásárlásai tették semmissé.) S akármennyire meglepőnek 
is tűnik, az újabb kutatások szerint József uralkodásának második felében fejlő-
désnek indult manufakturális iparunk is, tucatjával keletkeztek az új textilipari 
üzemek. Az udvar politikája ugyan esetenként hátráltathatta Magyarország ipa-
ri fejlődését, de visszavetni mégsem tudta. Ezen gazdasági fejlődést, amely egy-
általán nem, vagy csak alig állt kapcsolatban a józsefi politikával, a rendeletek 
visszavonása ugyancsak nem veszélyeztethette.

Mint már többször utaltunk rá, a nyolcvanas években törtek a felszínre a 
tudati változásoknak azok az elemei is, amelyek a magyarság nemzetté válásával 
jártak együtt. A gazdasági élet fejlődése még nem vonta maga után a hazai, ma-
gyar ajkú polgárság kellő megerősödését. A polgári-nemzeti fejlődés így nem 
tudta nélkülözni a birtokos nemesség műveltebb, Nyugattal kapcsolatot tartó 
rétegének, s a nagyrészt belőlük sarjadt megyei-városi értelmiségnek a közremű-
ködését, ösztönző erejét. Az állampolitika – akár közvetlenül, akár a rendeletei 
által kiváltott reakcióval – szintén hozzájárult ehhez a folyamathoz. A nyolcva-
nas évek végén az országban így már elképzelhetetlen a választóvonal katolikus 
és protestáns között. A nyelvrendelet ellenzése ugyanakkor átnyúlt a társadalmi 
rétegek határain. Az újonnan formálódó nemzettudat már nem annyira a min-
dig is magyarul beszélő parasztnépet, mint inkább a magyarságukból kivetke-
zett főnemeseket érzi a közösségen kívülállónak. Mind jobban érződik a válto-
zás a szellemi és politikai élet területén. A hagyományokhoz való ragaszkodás 
sokfelé még a provincializmuson keresztül tör magának utat, de lényege akkor 
is a divat Bécsből származó áramlatával való szembehelyezkedés. Mint ahogyan 
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– az említett szépirodalmi és festészeti példákon túl – az építészetben az impo-
záns egri líceum (1765–1785, a mai Tanárképző Főiskola) vagy a gubernátor ál-
tal emeltetett ragyogó kolozsvári Bánffy-palota (1773–1786, ma Szépművészeti 
Múzeum) is példázza. A négyszögű, zárt udvar és a felmagasított – de manzárd-
ablakait nélkülöző, s ezáltal súlyossá váló – tetőzet nem divatosak a korabeli 
Európában, egy korábbi stílusból való átörökítésük így önálló, hazai stílustö-
rekvésként jelentkezik.

A feltételezések így hiába utalnak arra, hogy József rendeleteinek visszavo-
nása több kárt okozhatott volna az országnak, mint hasznot, a feltételes mód 
elveszi e kijelentés erejét, a visszaállítás tökéletlensége csökkenti a károk veszé-
lyét. A már többször feltett kérdés tehát eredeti formájában megválaszolhatat-
lan. A jozefinizmus rendszerének megtagadása Magyarországon sem vezetett a 
nyolcvanas évek – részben a rendszertől függő, részben attól független – fejlődé-
sének megsemmisüléséhez, de maga a Habsburg-abszolutizmus sem lehetett ké-
pes a magyar nemzetté válás folyamatát megakadályozni. Egy rendszer meg-
semmisülése helyett a rendeletek visszavonása így szelídül József politikai vere-
ségévé.

A „nevezetes tollvonás” jelentőségét így elsősorban abban láthatjuk, hogy 
egy groteszk helyzetben, egy abszurd döntéssel is csak a történelem megváltoz-
tathatatlanságát, folyamatának megfordíthatatlanságát igazolta. Így aratott vé-
gül győzelmet az adott pillanatban vesztesnek látszó császár a győzelmi hitben 
ringatózó rendek felett.

*

A rendeletek visszavonásával hazánkban lezárult a történelem jozefinus évtize-
de. Kevesen törődtek azzal, hogy a császár még él, sőt munkáját görcsös erőfe-
szítéssel igyekszik bevégezni. Politikájának eredménytelensége pedig egyre 
nyilvánvalóbbnak látszott. Újabban már Tirolból is mozgolódások híre érke-
zett Bécsbe: a nép letépkedte a házszámokat, a besorozott újoncok elszökdös-
tek, s a lakosság nemhogy feljelentené, hanem inkább rejtegeti őket stb. Január 
végén a császár e tartományban is kénytelen volt felszámolni a katona-összeírást 
és enyhíteni az egyházi újítások panaszolt eljárásain. Február 11-én a csehorszá-
gi nemesség egy csoportja szerkesztett beadványt, amelyben az uralkodót arra 
kérték, hogy náluk is állítsa vissza az uralmát megelőző régi rendet. Választ 
azonban ők már nem kaptak.

Józsefnek már régen nem voltak illúziói saját sorsát illetően. „Én a még kissé 
távolabbi jövőre könnyen tehetek ígéretet, nem mintha azt megtartani nem 
akarnám, hanem mivel minden valószínűség szerint, én ezen mélységbe nem 
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fogok többé beletekinteni… én szerencsés létet nem ígérhetek többé magam-
nak…” – írta még 1789 decemberében Pálffy kancellárnak, mikor első meghát-
ráló kijelentéseit tette. A súlyos rosszulléteket követő átmeneti javulások nyo-
mán valószínűleg mégis elodázhatónak vélte a bajt. Közeli végéről február 5-én 
szerzett tudomást. Szokott kíméletlenségével vallatta ki orvosát, Quarin dok-
tort, hogy mennyi ideje lehet még hátra? Ekkor tudta meg, hogy bármely perc-
ben meghalhat. (Az ügyhöz tartozik, hogy az orvost őszinteségéért báróságra 
emelte.) Szörnyűséges állapota miatt egyre inkább elzárkózott, még udvara elől 
is. De úgyis egyre kevesebben kívánták látni. Unokaöccse, Ferenc, néhány bi-
zalmas híve, mint gróf Rosenberg, a visszaállított miniszteri konferencia tagja, 
Dietrichstein herceg, s hadvezérei, Hadik, Laudon és Lacy tartottak ki mellette 
az utolsó napokban. Csak öccse és utódja, Lipót nem érkezett meg Toscanából. 
A nagyfejedelemségben komoly felvilágosult reformokat bevezető főherceg a 
Monarchiában elkötelezettség nélkül, tiszta lappal akarta kezdeni uralmát, s 
félt, hogy az esetleges személyes találkozás gyanússá teszi József ellenzőinek 
körében.

Újabb keserű élményt jelentett a császárnak, hogy mikor Ferenc feleségét, a 
várandós Erzsébetet – annak óhajára – lefüggönyözött szobájának félhomályá-
ban fogadta, az ifjú főhercegnő pusztán megváltozott hangjának hallatára el-
ájult. Utolsó napjaiban csaknem egyszerre érte a csehországi elégedetlenség és a 
koraszülésbe belehalt Erzsébet főhercegnő halálának híre. Meghalt az újszülött 
is. József – szokott könyörtelen szókimondásával – arra utasította a temetési 
ceremónia felelőseit, hogy a főhercegnő testét a szokással ellentétben ne hagyják 
három napig az udvari kápolnában a ravatalon, mert neki lesz szüksége a helyre. 
Február 17-én, hamvazószerdán, a nagyböjt első napján – kérésének megfelelő-
en – közölték vele, hogy a magyar korona elindult Buda felé. „Most látom, 
hogy a Mindenható még életemben minden munkámat semmivé teszi” – volt rá 
a reagálása. Csütörtökön még vagy nyolcvanszor írta alá nevét (többnyire a hí-
veinek szóló búcsúlevelekre). Pénteken is folytatta a levéldiktálást, bár eseten-
ként már névaláírását is eltévesztette (Joseph helyett Josepf kerülhetett a papír-
ra). Szombaton (20-án) hajnalban gyóntatóját hívatta, de mielőtt az megérkezett 
volna, 5 órakor kilehelte lelkét. Először hálószobájában ravatalozták fel, Karl 
Zinzendorf gróf szerint szinte méltatlan, szegényes módon. De az is lehet, hogy 
a grófot csak a császár betegségének nyilvánvaló jelei, a tábornoki egyenruhá-
ban szinte elvesző vézna teste, a mellén összekulcsolt két sovány karja, beesett, 
sárga, viaszos arca befolyásolta. Az udvari kápolnában már méltóbb módon 
vettek tőle búcsút. A címerekkel díszített templomban koporsója két oldalán a 
birodalmi-, cseh- és magyarországi, valamint ausztriai uralmát kifejező jelvénye-
ket, valamint kitüntetéseit helyzték el. (A korabeli leírás koronákról és az oszt-
rák főhercegi süvegről szól, ami a magyar korona esetében persze kizárt.) Két 
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32. A császár a ravatalon
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nap múlva, 22-én temették a Habsburg uralkodóknak végső nyughelyül szolgá-
ló kapucinus kriptába. Szarkofágja – mint erről a látogató ma is meggyőződhet 
– ismét egyszerűségével hívja fel magára a figyelmet. S ha életében igyekezett is 
elhárítani az iránta megnyilvánuló elismerést (pl. a budaiak szoborállítási ter-
vét), halála után nem telt el 20 év, amikor – 1807-ben, talán kissé a napóleoni 
háborúk kudarcait ellensúlyozandó – Bécsben közvetlenül a Burg mellett állí-
tottak neki lovas szobrot. (1848-ban pedig – amikor a bécsi forradalom éppen az 
ő születésnapján, március 13-án robbant ki – a bécsiek a szobor kezébe adott 
fekete−piros−arany színű zászlóval fejezték ki a németséghez való tartozásu-
kat.)

Életének, politikájának ellentmondásossága halálában is megmutatkozott. 
Bécsben hamar megváltozott a tömegek hangulata, felengedett az emberek ne-
heztelése. Gyorsan, alig egy hónap alatt véget ért a tél, s most, az első tavaszt 
sejtető napokon sokan kívántak végső búcsút venni a felravatalozott császártól. 
„Hétfőn reggeltől fogva délutánig oly tolongás vala az Őfelségét látni kívánó 
sokaság között a Ts[ászári] Királyi udvarban, hogy azt leírni éppen lehetetlen” 
– olvashatjuk a Magyar Kurirban. S hamar megindult a legendák szövődése is az 
elhalt császár köré: „Megjegyzést érdemel az, hogy a bécsi Szent István tornyá-
ban lévő, csakugyan [ugyancsak] József nevű nagy harangnak ütője, mely 26 
mázsa, II. József halálának napján magától leszakadott és ketté tört, mely sokfé-
le beszédre adott alkalmatosságot…” – írja Keresztesi. Ezzel szemben hazánk-
ban utolsó napjairól alig vesznek tudomást. Az ország a korona fogadásának 
lázában ég. A megyék, amelyeken keresztül viszik, tisztelgő bizottságokat s ne-
mesi zászlóaljakat küldenek elébe határaikra. Forgách Miklós gróf, az eltávolí-
tott főispán most egész nemesi haddal kíséri Budára. A nép díszsorfallal, a városi 
testületek zászlókkal, díszbe öltözve, harangzúgással, ágyúlövésekkel üdvözlik 
útját, nappal virágfüzérrel, éjjel fáklyás sereggel kísérik. Magyarország diadalün-
nepet ül, Budán, ahol pedig végre vasárnap József halálhíre utoléri a koronát, 
éppen hálaadó Te Deumot tartanak. A gyászhírt éppen ezért aznap nem is merik 
kihirdetni. „A nemesség és polgárság csapongó jókedvben van, és ha a halál híre 
elterjedne, illetlenségektől kellene tartani” – írja február 22-én Budáról Batthyá-
ny József gróf prímásérsek Bécsbe, Pálffy kancellárnak. S a hír tudomásulvétele 
után koholt sírfeliratok terjednek az országban, melyek a diadal mámorának 
hangján rántják sárba a császár minden törekvését.

Magyarországon még csak alig néhányan sejtik meg az elhunyt tragikus 
nagyságát. Szirmay Antal, az eperjesi kerületi tábla elnöke szerint, ha József 
nem lett volna, csak későn, vagy talán sohasem jutottunk volna a világosságba. 
„Nagy ember dőle ki… feláldozá magát nagy ideáinak, a jót nála senki szíveseb-
ben nem akarhatta” – kommentálja az általa az újságból felolvasott halálhírt 
Abaúj megye kassai közgyűlésén Kazinczy Ferenc. Az egyszerre történelemmé 
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vált józsefi politika csak lassan mutatja meg annak lehetőségét, hogy benne cél 
és eszköz elválasztható, a felemelő szándék elhatárolható a megvalósítás sérel-
mezett türelmetlenségétől. Búcsúzzunk Józseftől e szemlélet egyik legelső kép-
viselőjének, Keresztesinek megfontolt, mégis érző szavaival:

„Soha II. Józsefnél dicsőségesebben uralkodó fejedelem e földön nem lett 
volna, ha az újításokra nagyon nem hajlott volna, és minden dolgokban re for-
mator nem kívánt volna lenni. De minthogy a reformatio kedvetlen dolog a 
régiekben megrögzött emberek előtt: ő is ezzel majd minden rendek előtt való 
kedvességét elvesztette… Ez az oka, hogy amily nagy volt felőle először a jó re-
ménység és a hozzá való szeretet, oly nagy volt utoljára a tőle való idegenség; 
úgy hogy a legjobb dolog sem tetszett csak azért, mert József rendelte. Ez az 
oka, hogy az ő halálán kevesen keseregtek, a szokott halotti ceremóniát meg 
nem adták; még a múzsák is az ő koporsójára borulni vagy nem akartak, vagy 
másoktól való félelem miatt, nem mertek, hogy jó fejedelmet illető cupressussal 
[ciprusággal] azt beárnyékozzák: hanem a dühösség vett kezébe tollat, s azt mér-
ges epébe mártván, azzal verseket mázolni nem átallott…

Azonban én úgy hiszem, hogy eljöhet még az az idő, melyben II. József 
lészen, mint a nap Major ab occasu postquam praeluxit ubique” [Lenyugvása után még 
fényesebben világol mindenütt].

A II. József körül támadt konfliktusok jelentős részét személy szerint ő, az 
általa képviselt politika váltotta ki. Pedig kora, a 18. század, az ő nem túl szeren-
csés uralkodói tevékenysége nélkül is számos konfliktushelyzetet teremtett, 
amelyek nála nagyobb tapasztalattal rendelkező, körültekintőbb uralkodók tü-
relmét is próbára tették volna, ahogyan próbára is tették. A közép-európai 
Habsburg Monarchia erejét bizonyítja, hogy az nemcsak a szóban forgó évszá-
zad nehézségeit élte túl, hanem a következő századot is, hogy a 20. század elején 
külső hatalmak erőszakjának essen áldozatul.
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X.

AHOGYAN II. JÓZSEFRE
EMLÉKEZÜNK

Az egymásnak is ellentmondó kortárs vélemények megosztottságához hasonló-
an II. József megítélésében a múlt eseményei iránti hűség követelményével 
szembesülő történetírás nem tudott egységes álláspontot kialakítani. A kutatók 
helyzetét csak nehezíti, hogy az uralkodó tevékenységéhez több oldalról lehet 
közelíteni, amelyek természetszerűleg eltérő eredményekhez vezethetnek. Ne-
hezen lehet közös kiindulópontot találni az osztrák és a magyar történészek 
álláspontjához, hiszen ami a magyarok számára fájó sérelmet jelent – az állam-
igazgatás nemesi szerveinek (rendi gyűlés, középfokú igazgatás rendi szervei) 
háttérbeszorítása, a kiváltságok megnyirbálása, a nemesi adózás – azt az örökös 
tartományokban már vagy II. József uralkodását megelőzően megvalósították, 
vagy bevezetése ellen – mint pl. a nyelvrendelet esetében – a német nyelvű 
Ausztriában ugyan miért is emeltek volna kifogást. Értékelésük így természete-
sen nem lehet azonos. De a jozefinus politika ellentmondásai a magyar történé-
szeket önmagukban is nehezen megoldható dilemmák elé állították, és állítják 
mind a mai napig. A nemesség megadóztatására irányuló törekvést kivéve – 
hozzáértve a nemesi birtokok kataszteri felmérését is – az uralkodónak kevés 
olyan intézkedésével találkozhatunk, amelyet a hazai történészek egyértelműen 
akartak volna megítélni. Az államigazgatás modernizálását szolgáló lépések po-
zitív értékelését kétségtelenül megnehezítik ugyanezeknek az intézkedéseknek 
az ország birodalmon belüli sajátos helyzetét, a Habsburg Monarchián belül 
elfoglalt (ún. alkotmányos) különállását veszélyeztető következményei. A Mo-
narchia gazdaságát védelmező protekcionista vámpolitika a magyar mezőgazda-
sági termékek határon – de akár csak a Lajtán- – túli értékesítésének lehetősége-
it korlátozta. A nyelvrendelet, amelynek érvelése, azaz egy holt nyelv felváltása 
egy élő – nemcsak a birodalom határain belül, hanem Európa számos országá-
ban is beszélt, a 18. században magas kulturális értékeket közvetítő – nyelvvel, 
a felvilágosodás szellemében nehezen volt megcáfolható, kibocsátásakor mégis 
az önálló műveltséget kialakító, a történeti hagyományokat feltámasztó hazai 
nemzeti mozgalommal kellett szembekerülnie. Hiába adott komoly jogokat a 
protestánsoknak a türelmi rendelet, a hazai protestáns írók a továbbélő megkü-
lönböztetéseket sérelmezték. Az uralkodó tehát a történetírástól aligha számít-
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hatott olyan elégtételre, amely ellensúlyozhatta volna a kortársak vádaskodása-
it, ellenségeskedését.

Mindez persze nem gátolhatta meg azt, hogy magyar történetírók ne értékel-
jék az uralkodó jó szándékát, határozottságát, tisztességét, hogy ne azt állítsák 
szembe kétes következményű, vagy már terveiben elhibázott politikájával. 
II. József értékelésében így a kritikus, esetleg az uralkodón kívülálló körülmé-
nyek akár el is válhattak saját személyétől, egyéniségétől. A dualizmus korsza-
kának kezdetén sokkötetes Magyarország történelme című monográfiát író Horváth 
Mihály püspök – korábban a szabadságharc idején a Szemere kormány minisz-
tere – például az uralkodót megtévesztő filozófia eszmerendszerében látta min-
den kudarc okát. „Lehetetlen nem sajnálnunk, hogy a katasztrof [!] mind azon 
jót és helyest is elnyelte, mit reformjaiban találunk. De csodálkozni ezen sem 
fogunk, ha meggondoljuk, hogy a főeszme, melyből összes reformjainál kiin-
dult... már csírájában férges, szükségképp magában hordja vala az enyészet mag-
vát.” A máig egyetlen részletes (három kötetes) II. József életrajzot író Marczali 
Henrik a dualizmus későbbi szakaszában az uralkodó jellemének és munkássá-
gának ellentmondását emelte ki. Erre persze a rendeletek visszavonása szolgál-
tathatta a legjobb érvet. „József császár egyénisége, ha úgy szabad mondanunk, 
egoismusa hozta magával, hogy neki a humanus, az alattvalóit legjobban szerető 
uralkodónak mégis a kívánságok előtt való meghajlás esett legnehezebben... Jó-
zsef császár alkotásainak nagy része rombolás vala. Ez a nagy lerombolása önal-
kotásainak [azaz a rendeletek visszavonása] hatalmas alkotássá lőn. Nemcsak 
önmagának legyőzése, a resolutio kibocsátása államférfiúi tény, annak formulá-
zása is épp azt mutatja, amivel Józsefnél oly ritkán találkoztunk: bölcsességet, a 
lehető [megvalósítható] iránti érzéket.” Ugyancsak a visszavonó rendelet ro-
konszenves voltát emelte ki a két világháború közötti nagy történeti összefog-
laló megfelelő kötetének szerzője, Szekfű Gyula. Szerinte „a császár feje felett, 
aki a Ráció és nem az Érzelem és Tradíció kockáiból akart épületet alkotni, 
megroppant az építmény, de volt annyi önfegyelme és bátorsága, hogy maga 
hordta le az egészet, belátva építkezésének elhibázott voltát... II. József tiszta 
lelke nemcsak nagyot tudott tévedni, hanem nagy tévedését be is [tudta] látni és 
jóvá tenni.”

A sokszor szubjektívnek mutatkozó megítélések persze – részben legalábbis 
– a II. Józsefre vonatkozó alaposabb kutatások hiányosságaira, egy modern 
II. József életrajz sajnálatos hiányára vezethetők vissza. Legalábbis erre hivat-
kozik a 18. század közelmúltban elhunyt kiváló kutatója, Kosáry Domokos. 
Ő ezzel magyarázza, hogy a kutatók nem feltétlenül tudnak egyértelmű ítéletre 
jutni II. Józseffel kapcsolatban. A történetírók közül utolsóként őt idézzük, bár 
sorai inkább a kritikát tartalmazzák, mint az egyértelmű állásfoglalást. „Meg-
bízható egyéni portré híján II. József egyéni jellemvonásai könnyen aszerint 
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alakulnak, hogy egy-egy szerző miként ítéli meg magát a nagy politikai tenden-
ciát. Ha inkább a hagyományos, konzervatív erőkkel szimpatizál, akkor II. Jó-
zsefet durva, türelmetlen, erőszakos, kellemetlen, sőt kegyetlen embernek ábrá-
zolja. Ha viszont nem annyira azokkal érez, akkor néha esetleg azt találja meg-
lepőnek, hogy II. József nem veszti el a türelmét még gyakrabban, és esetleg 
hajlandó lesz – éppen a továbbélő, régebbi feudalizmussal összevetve – progresz-
szív vonásait túlbecsülni.”

Amit azonban a tárgyilagosságra ítélt tudomány mindezideig nem teljesíthe-
tett, azaz az egyértelmű, mindenki által elfogadható állásfoglalást az uralkodó-
val szemben, azt pótolni próbálta a műveltség egy olyan területe, amelyet nem 
korlátoz a történeti tények hiteles ábrázolásának kötelezettsége. A művészet 
már Mária Teréziának is megpróbált emléket állítani, pl. az „életünket és vérün-
ket” jelenet többszöri megfestésével. A fiatal, energikus királynő vonzó külseje 
miatt erre méltán rászolgált. II. József a drámairodalomban kapott helyet, ahol 
politikáját szembesíteni lehetett az ellenfelek érvelésével, belső vívódását, állás-
pontjának változásait monológokkal lehetett kifejezni. Egyéniségét pedig – po-
litikájának értékelésétől függetlenül – egyértelműen rokonszenvesnek, kudarcát 
tragédiának lehetett feltüntetni. A magyar közvélemény persze csak lassan ju-
tott el addig, hogy a „kalapos király” pozitív jellemvonásait elfogadja. Emlékez-
hetünk arra, hogy a reformkorban Kisfaludy Károly az egyik, az alföldi hagyo-
mány szerint II. Józseffel megesett történetet még Mátyás királyhoz kapcsolva 
vitte színpadra. Az uralkodó anekdotikus hősként való beállítása azonban nem-
csak a társadalmi-politikai átalakulást a Habsburg-politikától eltérő módon el-
képzelő reformkorban került szembe a közvéleménnyel, hanem a későbbiek-
ben sem feltétlenül lehetett volna elfogadtatni a színházlátogatókkal. A később 
keletkezett színdarabok II. József tragédiáját, politikai szándékainak és a meg-
valósítás kíméletlenségének ellentmondásait állítják cselekményük középpont-
jába, s azokon keresztül igyekeznek rokonszenvet kelteni az uralkodó iránt. 
A későn érkező elégtétel keretében három darabot lehet bemutatni, amelyek 
különböző időben születtek, de címük egyaránt az uralkodó nevét viseli. Talán 
nem véletlen, hogy mindhármuk az elmúlt másfél évszázad nehéz korszakai-
ban, a hatalmi berendezkedés önkényuralmi, vagy ahhoz közelítő időszakaiban 
született. 1863-ban (a neoabszolutizmus utolsó éveiben) érkezett a Karácsonyi 
Guido nevével meghirdetett drámai pályázatra egy József  császár című öt felvoná-
sos tragédia, amelyet azonban a Magyar Tudományos Akadémia által kijelölt 
bizottság nem tartott érdemesnek a díjra (azt végül a beérkezett 8 mű egyikének 
sem adták ki). Így – mivel a pályázók nevét tartalmazó zárt borítékokat, nehogy 
a veszteseknek nevük nyilvánosságra kerülése kellemetlenséget okozzon, el-
égették – szerzőjének kilétére sohasem derült fény. (Mivel a pályázati darabot 
csakis a szerzőétől eltérő kézírással lehetett leadni, a szerző személyére a kézirat 
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sem nyújt eligazítást.) Maga a kézirat ezután közel másfél századig hevert olva-
satlanul az akadémiai könyvtárban, míg 2003-ban végül nyomtatásban ki nem 
adták. A korabeli találgatások Madách Imrét vélték szerzőjének, amit a modern 
kiadás szerkesztője, Bene Kálmán is valószínűsített. 1918-ban – az első világhá-
ború utolsó hónapjaiban – született meg Szomory Dezső, 1954-ben – a személyi 
kultusz korszakának talán kissé reménytelibb időszakában – Németh László 
II. József drámája.

A három darab felépítésében közös, hogy mindhármuk II. József halálával 
végződik. Közös az is, hogy a cselekmény során megismert, a császár politikájá-
ból következő konfliktusok a magyarországi rendeletek visszavonásával oldód-
nak meg. Azonos szereplőkkel is találkozhatunk, rendszerint a bécsi politika 
neves személyiségeivel, akik szemmel láthatóan csekély befolyásukat arra pró-
bálják felhasználni, hogy a császárt óvatosságra intsék. A magyar szereplők vi-
szont, akik a hazai rendek álláspontját képviselik, különbözőek. Az is a szerző 
hozzáállásától (és a kor elvárásától) függ, hogy milyen irányban, s milyen idő-
tartamra bővíti a cselekményt, milyen mélységig hatol be a problémák szövevé-
nyébe, mennyire tágítja a konfliktusokat a darab szempontjából középpontinak 
beállított magyarországi sérelmeken túlra.

Az ismeretlen 19. századi szerző – talán a kor romantikus igényének megfe-
lelően – szerelmi szálat, sőt szerelmi háromszöget is sző a darabba. Időben is ő 
terjeszti ki leginkább a cselekményt, amelynek eseményei és hivatkozásai per-
sze így nem feltétlenül követik a történeti valóságot. Ez a darab II. József egyik 
magyarországi látogatásával kezdődik, amikor az inkognitóban (Falkenstein 
gróf néven) utazó uralkodó egy magyar főúri leányban, a történelmi nevű, de a 
valóságban nem létező Szécsy Ilonában egy korábbi, de ismeretlenül maradt 
rajongóját ismeri fel. Az ezt követően Bécsbe költöző Ilona szerelmének ára a 
császár lemondása lenne magyarországi politikájáról, amit a szerelmet érzelmi-
leg viszonozni kész József természetesen nem vállal. Az udvarból eltávolított, 
Erdélybe menekülő leány már a negyedik felvonásban áldozatul esik a lázadó 
román parasztoknak. Vele hal Günther, a császár magántitkára, aki szintén sze-
relmes Ilonába, s József parancsára utazott a leány megmentésére. Az általa ho-
zott menlevelet a második felvonásban Bécsben, a császár előtt megjelenő, s ott 
még jó benyomást keltő Hóra (Horea) hamisítványnak bélyegzi, s a leány ellen-
állása miatt mindkettőjüket halálba juttatja. Az ötödik felvonásban érkező, 150 
tagúnak mondott magyar nemesi küldöttség (a szerző csak hármójukat engedi a 
császár elé, így nincs szükség nagyszámú statisztériára) vezetője, a szintén kita-
lált Ghymes gróf (neve ghymesi Forgách Miklós grófra utal) végül meghátrálás-
ra bírja az Ilona halála miatt amúgy is lelkifurdalásoktól gyötört császárt, s az 
visszavonja magyarországi rendeleteit.
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34. II. József  megérkezik az Elysiumba. Allegorikus kép

33. József  lovasszobra Bécsben a róla elnevezett Josefsplatzon. (Franz Zauner alkotása.)
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A darabot, amelyet egyébként az öttagú akadémiai bírálóbizottság két tagja 
a díjra érdemesnek tartott volna, közérthető szerkezet, fennkölt hangnem, ma-
gasztos érzelmek jellemzik. Az elutasító bírálat szerint egyik hibája az, hogy a 
valós (történeti) problémák a cselekményen kívülre szorultak, míg a színpadon 
történtek csak közvetve utaltak rájuk. A darabot egyébként színpadon soha 
nem adták elő, s erre szerény irodalmi értéke miatt a jövőben sem lehet számí-
tani. Ma már politikai mondanivalója sem időszerű, bár a neoabszolutizmus 
éveiben a közönség bizonyára szívesen hallotta volna Ghymes gróf dörgedel-
mes szavait: „Ki nincs megkoronázva, nem magyar király”, vagy „A felség feje 
/ Még koronátlan, – östörvényeinket / Esküje még meg nem pecsételé! / Sőt, 
koronánkat, István szent jelét, / Mely annyi vészben óvta, mint ereklye / Ha-
zánkat: azt elvivék hazúl.” A még szócskát az a remény szúrta be, hogy a „koro-
nátlan” Ferenc Józsefet még megkoronázhatják, ahogyan az 1867 nyarán (júni-
us 8-án) meg is történt. II. József esetében azonban aligha lehetett rá számítani. 
A magyar főúr kemény kifejezéseihez képest bizony erőtlenek József császár 
védekező szavai: „Amit én terveztem, az még mind dugába dőlt.” Záró mono-
lógja ennek ellenére bizakodó, úgy hiszi, munkája nem veszhet el teljesen.

A két 20. századi színdarab összetettebb hátteret illeszt József tragédiája 
mögé, amelyben a pápával lezajlott vita, a török háború, a franciaországi esemé-
nyek (amelyek közvetlenül veszélyeztetik a császár húgának, Mária Antóniá-
nak az életét), vagy a belgiumi válság csökkentik a magyarországi konfliktusok-
nak a darabban elfoglalt súlyát, de csak azért, hogy fontosságuk burkolt célzá-
sok, váratlan fordulatok révén bizonyosodjék be. Mellőzik az ismeretlen szerző 
stílusának fennköltségét is. Szereplőiket jellemük összetettsége, emberi viselke-
désük, hétköznapi nyelvük közelebb hozza az olvasóhoz (vagy a színdarab né-
zőihez), mint amennyire ezt a 19. századi darab meg tudta tenni. A cél az, hogy 
ezáltal a főhős tragédiája is emberibbnek tűnjön, s nagyobb rokonszenvet vált-
son ki. Jellemfejlődésről azonban általában egyik szereplő esetében sem beszél-
hetünk. Valamennyien olyanok maradnak, mint amilyennek a darabok elején 
megismerhettük őket. Ha pedig a császári politika ellenzői hajthatatlan, bármi-
féle változtatást elutasító szereplőknek mutatkoznak, akkor József is makacs, 
hibáit el nem ismerő, a lehetséges kompromisszumot elutasító politikus marad. 
A két fél vitáiban sem igazán érvek hangzanak el, hanem megváltoztathatatlan 
elvek jutnak kifejeződésre, s valójában indulatok csapnak össze, jottányit sem 
befolyásolva a másik felet. A császárt – miként a valóságban is – nem a magyar 
urak érvei késztetik rendeletei visszavonására, hanem a Monarchia széthullásá-
nak fenyegetése, Belgium elszakadása, a magyarok és a poroszok tárgyalásairól 
terjedő hírek. A császár azonban a két utóbbi darabban mégis kap emberi lelkü-
letű támogatókat is. Mindkét szerző beiktatja a szereplők közé a híres öt herceg-
asszonyt, akiknek társaságában József szívesen időzött, s akikkel szívesen társal-
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gott. A politikába azonban nekik sem engedett beleszólást, s nem volt szó velük 
kapcsolatban érzelmi (szerelmi) vonzalomról sem.

Egyikük, Lichtenstein Eleonóra hercegnő kapcsán Szomory Dezső mégis 
beleszövi darabjába a szerelmi szálat. A hercegnő – házas voltára hivatkozva –, 
elutasítja a császár közeledését, annak vonzalmát mégis a férje részére kijárt 
kedvezésekre használja fel. A császár és a hercegnők közötti szellemi kapcsolat-
nak kevés nyoma van, a hölgyeket inkább megbotránkoztatja József egyházel-
lenessége. A magyar urak (ezúttal valós, történelmi személyek, féltucat gróf, 
köztük Forgács, Balassa, Illésházy, Csáky, Batthyány, kiegészülve az udvarban 
szolgáló Pálffy kancellárral és Hadik haditanácsi elnökkel) itt már az első felvo-
násban megjelennek, de küldöttségük egyelőre abban sem tud megegyezni, 
hogy ki adja elő panaszaikat az uralkodónak. Így juthat szóhoz az a velük be-
óvakodó plébános, aki a Szent István napi körmenet és a Szent Jobb körbevite-
lének újra engedélyezését akarja elérni, s amit az uralkodó – „régi csontok sétál-
tatásának” nevezve – ismételten tilt. A magyar urak egy év múlva (ennyi választ-
ja el a második felvonást az elsőtől) is visszatérnek, országgyűlést, koronázást, a 
nyelvrendelet visszavonását követelve, eredményt azonban most sem érnek el. 
„A korona egy műtárgy” nyilatkozza az uralkodó. A rendeletek visszavonására 
a harmadik felvonás végén kerül sor, hogy a negyedik (utolsó) felvonásban az 
immár a férjét gyászoló Eleonóra hercegné ismét önző kérésekkel keserítse meg 
József utolsó óráit.

A szerző maga „tévelygő zsarnoknak” nevezte hősét, aki utópiákat hajszol, 
azok megvalósítását szeretné elérni. Darabja egyébként már a Monarchia vég-
napjaiban, 1918 áprilisában a Nemzeti Színház színpadára került. A József szá-
jába adott, a pápát, az egyházat, és általában a vallást bíráló, bizony nem egyszer 
valóban erős kifejezések közül azonban az előadott változatban többet ki kel-
lett húzni. A darab teljes szövege csak a későbbi (1933, 1964) felújításokon han-
gozhatott el.

Németh László teljesen kihagyta a történelmi tényekkel ellentétes, a császár 
egyéniségéhez egyébként is nehezen illeszthető szerelmi szálat. Azt bizonyítan-
dó, hogy ez a kétszeresen megözvegyült, saját gyermekét is elvesztő uralkodó 
érzelmileg mégsem tompult el, az író az uralkodónak az unokaöccse, Ferenc (a 
későbbi császár és király) felesége iránt táplált szinte atyai szeretetével igazolta. 
A főhercegnő egyébként gyermeket várt, s koraszülése, saját és újszülöttje halá-
la a valóságban is megelőzte az uralkodó halálát. A források által említett első 
rosszulléte akkor következett be, amikor a nagybeteg császárt meglátogatta, s 
annak már a hangja kétségbe ejtette. A császár így halálos ágyán az ő halála mi-
att érezhet lelkifurdalást. A női szereplők között fontos hely jut az öt hercegnő-
nek, akik a császárt többé-kevésbé megértő szellemi partnerekké válnak. Velük 
indul az első felvonás, a hadi híreket elemzik, a helyszíneket keresik a térképen, 
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meglehetősen tétován, igazolva, hogy a magyarországi viszonyok Bécsben még 
olyan művelt hölgyek számára is ismeretlenek, mint a hercegnők. A drámai 
fokozás érdekében a magyarországi sérelmek csak lassan, a második felvonásig 
halogatva tűnnek fel, de akkor is csak a Monarchiát fenyegető más veszedelmek 
után. Ekkor azonban a császár máris ingerülten reagál a Kaunitz herceg üzene-
tét hozó Spielmann tanácsos szavaira, elsősorban a magyar nemesek jobbágy-
nyúzó politikáját, valamint a felkelő erdélyi parasztok elleni kegyetlenségüket 
felhánytorgatva. S azonnal jelét adja a hagyományok megvetésének is, mond-
ván, hogy a pozsonyi várból – amit papneveldévé alakított át, hogy a népnek 
műveltebb szellemi-lelki gondozókat nyújthasson – „az ott lévő ócskaságokat, 
köztük a koronát, amelyet a régi magyar királyok jónak láttak trónra léptük-
kor a fejükre tenni” a kincstárba vitette, „ahol már sok ilyen ócska lom van”. 
Németh Lászlónál nincs népes magyar főúri küldöttség, a magyar álláspontot 
Pálffy Károly gróf kancellár képviseli, akit az uralkodó ismét a hagyományok, 
ezúttal a koronázás szokásának kigúnyolásával sért meg. „Ha valamely néger 
országban tettek volna meg királynak, bizonyára ágyékkendőt öltenék, s dárdá-
val a kezemben eljárnék bizonyos törzsi táncokat, mint ahogy most részt ve-
szek a misén.” A kancellár sértődöttségét látva, cselekedeteit tekintve engedéke-
nyebbnek mutatkozik, anélkül azonban, hogy a sértő szellemen enyhítene. „Na 
jó. Nem akartam megbántani. Lesz országgyűlésük – mihelyt a békét megkötöt-
tem. S az ágyékkötőt is fölkötöm – azt a koronát értem –, fölmegyek vele a 
dombra, hadd mulasson rajtam Európa.” Az utolsó mondat a koronázási domb-
ra utal, amelyre fellovagolva a frissen megkoronázott uralkodónak kardjával a 
négy égtáj felé kellett suhintania, jelképezve, hogy országát minden irányból 
megvédi. A gondolatmenet azonban nemcsak a magyar hagyományokkal, ha-
nem a felvilágosodás filozófiájával is ellentétes. A francia filozófusok, miközben 
élesen bírálták saját koruk államhatalmát, általában nem akarták lerombolni a 
hagyományokat, s éppen a múlt kiemelkedő francia uralkodói (IV. Henrik, 
XIV. Lajos) személyében akartak példát állítani a kortársak elé.

Németh László drámájába Magyarország szinte csak mint konfliktusforrás 
kerül be. De ahogyan az uralkodó egyre tanácstalanabbnak bizonyul a Monar-
chia határain kívül eső történések szemlélésében, ahogy a Monarchián belül a 
fonalak egyre inkább csúsznak ki a kezéből, úgy növekszik a darabban a ma-
gyar ügyek jelentősége. A dráma II. Józsefe következetesen cselekszik. Egyéni-
ségében nincs drámai fejlődés, önmagában semmiféle hibát nem feltételez, ku-
darcát csakis a fogadó fél, jelen esetben a magyar rendek ellenállásának tudja be. 
A kompromisszumot megalkuvásnak tekinti, amire pedig – a riválisok érdem-
telensége miatt – nem hajlandó. „Megalkudni... Megalkudni… S miféle erők 
előtt!” − mondja bizalmasának, Rosenberg grófnak. A meg nem értett tehetség 
ő, akinek ráadásul a hatalom is megadatott volna, hogy elképzeléseit valóra vált-
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sa, de a maradi környezet ezt meghiusította. A magyar rendek esetében pedig 
nincs differenciálás, említés sem történik a császár politikáját kezdetben támo-
gató jozefinus értelmiségről, amelynek zöme a nemesek közül került ki. Félre-
vezető Pálffy kancellár ábrázolása is, hiszen ő inkább egyensúlyozni igyekezett 
volna a császári politika és a magyarországi (részben valóban szűk rendi) érde-
kek között. Sajátos lezárása a darabnak a császár és inasa, a cseh Krack beszélge-
tése. Az inas a naiv uralkodótisztelet továbbélését hozza szülőhelyéről, ahol 
úgy vélik, hogy József nem beteg, csak az urak fogságra vetették, ezért is nem 
tud a nép érdekében cselekedni. A hiedelem végül a lakosság előtt felmentést ad 
az uralkodónak. A magyarság számára azonban nem találhatunk feloldozást. 
A rendeletek visszavonása végleg elsöpörni látszik a császár politikáját, halálos 
ágyánál pedig nem találunk olyan politikust, akivel a magyar ügyekre visszatér-
hetne. Az öreg Hadik generális szinte csak statiszta a Laudonnal folytatott dia-
lógusnál, hiszen a beszélgetés érdemi részénél békésen szunyókál. Az az elégté-
tel, amelyet Németh László drámája II. Józsefnek nyújthat, sajnos a magyarság 
képviselőivel szembeni kollektív negatív ítélet árán valósulhat meg.

Az, hogy a színdarabok a császár halálával zárulnak, azt is kizárja, hogy 
megtudjuk, hazánkban is voltak számosan, akik őszintén meggyászolták, a ren-
deletek visszavonása pedig nem jelentette az eltelt évtized teljes kitörlését múl-
tunkból. E darabokból nem tudhatjuk meg, hogy merre vezetett a hazai jozefi-
nisták útja a következő években, milyen szerepet töltöttek be 1790−1791 ne-
mesi-nemzeti mozgalmában, hogyan váltak a császár korábbi hívei közül töb-
ben is – a Martinovics Ignác által vezetett hazai jakobinus összeesküvés tagjaként 
– a II. József által is vállalt eszmék áldozatává.

A történeti hűség, ami nem kötelező a művész (jelen esetben a drámaíró) 
számára, a történészt köti. Neki – bármennyire is kész elfogadni a szépirodalmi 
művek értékeit alapvetően meghatározó esztétikai minőségeket – a történeti 
tények esetében nem szabad megelégednie az egyoldalú ítélettel. A kutatók ed-
dig is igyekeztek mérlegelni az uralkodó és a magyar rendek szándékait, azok 
következményeit is figyelembe véve értékelni érveiket. Eredményeik – mint 
láthattuk – korántsem annyira kedvezőtlenek a rendek számára, de ezek eseten-
ként az uralkodó minősítését rontják. Kérdés persze, hogy kaphat-e egyértel-
mű, a vitapartnerek által is elfogadott elégtételt valamely értékelésben az ural-
kodó. A történeti kutatás érdekességét, szépségét éppen az adja, hogy – ha for-
rásanyaga nem is feltétlenül bővíthető érdemben – a kutatás meg-megújuló 
módszerei újabb-újabb szempontokat vethetnek fel, tisztázva, esetenként he-
lyesbítve korábbi feltételezéseket. A II. József uralkodására vonatkozó kutatá-
sokban is lehet még olyan eredményre jutni, amely a történészek részéről is az 
eddiginél pozitívabb megítélést nyújthat az uralkodónak, és amely a „kalapos 
király” magyar ellenlábasait sem veszi egy kalap alá. 
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36. A hagyományokat és pompát megvető József  ábrázolása a császári koronával
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XI.

IDŐRENDI ÁTTEKINTÉS

1703. szeptember 12. I. Lipót német-római császár, magyar király a Habsburg-
örökség megosztását és koronáinak örökösödését szabályozó szerződést 
(Pac tum mutuae successionis) írat alá két fiával, József és Károly főhercegekkel.

1705. május 5. Meghal I. Lipót. Utóda idősebb fia, I. József.
1711. április 17. Meghal I. József. Utóda öccse (magyar királyként III., császár-

ként VI.) Károly.
1713. április 19. III. (VI.) Károly Bécsben az udvari tanács ülésén kihirdeti a 

Habsburg-dinasztia trónöröklési rendjét meghatározó házi törvényt, a Prag
matica Sanctiót. – Kimondják a közép-európai Habsburg Monarchia oszthatat-
lanságát is.

1717. május 13. Megszületik III. (VI.) Károly gyermeke, Mária Terézia.
1723. június 19. Az uralkodó szentesíti a magyar országgyűlésen hozott tör-

vényeket, köztük a Habsburgok nőági örökösödésére vonatkozó Pragmatica 
Sanc  tiót.

1728. december 23. I. Frigyes Vilmos porosz király elismeri a Habsburgok nő-
ági örökösödését.

1732. január. A Német-Római Birodalom fejedelmei – Károly Albert bajor vá-
lasztó kivételével – elismerik a Pragmatica Sanctiót.

1736. február 12. Mária Terézia, a Habsburg-országok örökösnője és Lotaringiai 
Ferenc herceg esküvője Bécsben.

1740. október 20. III. (VI.) Károly halálával férfiágon kihal a Habsburg-ház. Ki-
rályi és fejedelmi méltóságában Mária Terézia követi. (Nőként császár nem 
lehet.)

1740. december 16. II. Frigyes porosz király támadást indít Szilézia ellen. Meg-
kezdődik az osztrák örökösödési háború.

1741. március 13. Lotaringiai Ferenc és Mária Terézia negyedik gyermekeként 
(de első fiaként) megszületik József főherceg.

1741. június 25. A magyar országgyűlésen Pozsonyban megkoronázzák Mária 
Teréziát. A királynő a koronázási hitlevélben ígéretet tesz a törvények betar-
tására.
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1741. szeptember 11. Az országgyűlésre összegyűlt rendek a pozsonyi várban 
életüket és vérüket (vitam et sanguinem) ajánlják a királynőnek.

1741. szeptember 21. Mária Terézia bemutatja a rendeknek a Bécsből előző nap 
Pozsonyba hozott hat hónapos József trónörököst.

1742. január 24. A német választófejedelmek Frankfurtban német-római csá-
szárrá választják Károly Albert bajor választófejedelmet (VII. Károly néven 
uralkodik 1745-ben bekövetkezett haláláig).

1745. szeptember 13. Frankfurtban német-római császárrá választják Lotarin-
giai Ferencet, Mária Terézia férjét. Koronázására október 4-én kerül sor. 
(I. Ferenc néven uralkodik 1765-ben bekövetkezett haláláig.)

1748. október 18. Az aacheni békével véget ér az osztrák örökösödési háború. 
A franciák és a spanyolok elismerik a Pragmatica Sanctiót.

1756. augusztus 29. II. Frigyes csapatai bevonulnak Szászországba. Kezdetét 
veszi a hétéves háború.

1757. október 16. Hadik András altábornagy és Nádasdy Tamás huszárai a po-
rosz sereg háta mögé kerülve Berlint sarcolják.

1760. október 6. József trónörökös esküvője Pármai Izabellával.
1762. március 20. Megszületik József és Izabella gyermeke. (Nagyanyja tisztele-

tére a Mária Terézia nevet kapja.)
1763. február 15. A hubertusburgi békével a Habsburg Monarchia számára véget 

ér a hétéves háború.
1763. március 26. Frankfurtban római királlyá választják József főherceget, aki 

ezzel a német-római császári trón várományosává lép elő.
1763. november 27. Második gyermekük megszületését követően meghal Pár-

mai Izabella, József felesége. (Az újszülött ugyancsak meghal.)
1764. július. József és öccse, Lipót főherceg a felső-magyarországi bányaváro-

sokba látogat.
1765. január 23. József házassága a bajor Mária Jozefával.
1765. augusztus 18. Meghal Lotaringiai Ferenc német-római császár. (Utóda 

II. József.)
1765. szeptember 23. Mária Terézia társuralkodóvá fogadja Józsefet.
1766. április 7. II. József megnyitja a Prátert a bécsi lakosság előtt.
1767. május 21. II. József uralkodói engedélyhez köti a pápai bullák kihirde-

tését.
1767. május 28. Meghal Mária Jozefa, József második felesége.
1768. április-június. József utazása Magyarország déli részén és a Duna-Tisza 

közén.
1769. augusztus 25–28. II. József a sziléziai Neisse városban tárgyal II. Frigyes-

sel.
1770. január 23. Meghal II. József nyolcéves leánya, Mária Terézia.



148

1770. május-június. II. József délvidéki, tiszántúli és felvidéki körútja.
1770. szeptember 3–7. II. József a csehországi Mährisch-Neustadtban ismét ta-

lálkozik II. Frigyessel.
1773. május-július. II. József két hónapos erdélyi és galíciai körutat tesz.
1775. április 30. Bécsben megnyitják a Favorita parkot (új nevén Augartent) a 

nagyközönség előtt.
1777. április-május. II. József párizsi tartózkodása.
1777. szeptember 26. Mária Terézia elrendeli a nagyszombati egyetem Budára 

költöztetését, az újjáépített, de üresen álló királyi palotába.
1778. július 5. II. Frigyes betör Csehországba. Kezdetét veszi a bajor örökösödé-

si háború, amely az 1779. május 13-i tescheni békével végződik.
1780. március 25. Mária Terézia Budán Nemesi Akadémiát alapít.
1780. november 29. Bécsben 64 éves korában meghal Mária Terézia királynő. 

(Utóda II. József.)
1780. november 30. II. József királyi leiratban az ország törvényeinek betartását 

ígéri, azonban sem koronázásáról, sem országgyűlés összehívásáról nem tesz 
említést.

1781. március 24. II. József birodalomszerte korlátozza az országban működő 
szerzetesrendek kapcsolattartását külföldön (rendszerint Rómában) tartóz-
kodó elöljáróikkal.

1781. május 13. II. József rendelete a zsidóknak Magyarországon jogot ad az 
iparűzésre és a felsőfokú oktatási intézményekben való tanulásra.

1781. június 11. II. József sajtórendelete megszünteti az addigi cenzúrarendszert. 
(Továbbra is tilos a jó erkölcsöt, a vallást és az államot sértő művek megje-
lentetése.)

1781. október 25. II. József türelmi rendelete szabad vallásgyakorlást biztosít a 
két protestáns (evangélikus, református), valamint az ortodox (görögkeleti) 
vallás hívei számára.

1782. január 12. II. József feloszlatja a kontemplatív (tanítással, gyógyítással, a 
tudományok ápolásával nem foglalkozó) szerzetesrendeket.

1782. március 22.–április 24. VI. Pius pápa bécsi látogatása.
1782. augusztus 30. II. József a budai egyetemen Mérnök Intézetet létesít.
 Valószínűleg ebben az évben írja meg Ányos Pál költő Kalapos király című 

versét.
1783. április-július. II. József horvát- és magyarországi (délvidéki, erdélyi), vala-

mint galíciai körutazása.
1783. december 9. II. József elrendeli a helytartótanács és a királyi tábla (felső-

bíróság) Pozsonyból Budára való költözését. – Az egyetemet Budáról Pestre 
helyezik.
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1783. december közepe. II. József itáliai látogatásra indul, amelynek során Ró-
mában találkozik a pápával.

1784. április 13. A magyar koronát Pozsonyból Bécsbe viszik.
1784. május 11. A helytartótanács közzéteszi II. József nyelvrendeletét.
1784. július 16. II. József országos népszámlálást rendel el. Az összeírás kiterjed 

a nemességre is.
1784. augusztus 18. Bécsben megnyitják a közkórházat.
1784. augusztus 27. II. József új vámrendszert vezet be birodalma egészében.
1784. augusztus 30. A Helytartótanács – az elégedetlenkedő nemesség együtt-

működésének megelőzése érdekében – eltiltja a vármegyék egymás közötti 
politikai levelezését.

1784. október 31. Az erdélyi zalatnai kincstári uradalomban román parasztok 
felkelést indítanak uraik ellen. A mozgalom a magyar nemesek elleni irtó-
hadjáratba torkollik.

1784. december 31. Topánfalvánál a felkelés főserege vereséget szenved.
 Az év folyamán megjelenik Johann Gottfried Herder német költő-történet-

filozófus Gondolatok az emberiség történetének filozófiájához című könyvének első 
kötete. A szerző – mivel Adam Kollár udvari könyvtárostól származó infor-
mációja szerint a magyarságnak nincs népköltészete –, közeli beolvadásun-
kat jósolja a környező népekbe.

1785. február 29. Az erdélyi parasztfelkelés két vezetőjét, Horeát és Closcát 
Gyulafehérvárott kivégzik. Harmadik társuk, Crisan a börtönben öngyilkos 
lesz.

1785. március 18. II. József közigazgatási reformja Magyarországot 10 (1786. 
januárban Erdélyt további három) kerületre osztja. Megszűnik a megyei 
auto nómia.

1785. augusztus 22. II. József jobbágyrendeletének magyarországi kibocsátása.
1786. január 5. II. József elrendeli a nemesi földekre is kiterjedő kataszteri felmé-

rést.
1786. június-augusztus. II. József újabb délvidéki és erdélyi országjáró körútja.
1786. november 30. II. József eltörli a halálbüntetést.
1787. április-június. II. József krími utazása. Találkozik II. Katalin orosz cárnő-

vel.
1787. május 30. Felkelés Brüsszelben Osztrák Németalföld önkormányzatának 

korlátozása és az adók növelése miatt.
1787. december 2. II. József a II. Katalinnal kötött szerződés értelmében csatla-

kozik Oroszország törökellenes háborújához.
 Az év folyamán megjelenik Pálóczi Horváth Ádám Hunyadiról szóló Hun-

niása, amely a törökellenes harcot dicsőíti.
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1788. március 14. II. József a futaki táborban csatlakozik a török ellen induló 
hadsereghez.

1788. szeptember 20–21. Lugos és Karánsebes között sötét, zivataros éjjelen két 
császári egység egymás ellen hadakozik. Az életveszélybe került császár teljes 
tábori felszerelését hátrahagyva menekül. Felszerelése a másnap támadó tö-
rökök kezére jut.

1788. november 18. II. József elhagyja a hadszínteret. December 8-án ér vissza 
Bécsbe, a harctéren szerzett betegségétől, maláriától is kínozva.

 Az év folyamán: megjelenik Dugonics András Etelka című regénye. – Dorf-
meister István soproni festő a szigetvári plébániatemplom mennyezetére Zrí-
nyi Miklóst ábrázoló freskót fest.

1789. július 14. Párizsban a nép megostromolja és lerombolja az önkényuralom 
jelképének számító Bastille börtönt.

1789. október 9. A császári csapatok elfoglalják Belgrádot.
1789. október. Több megye közgyűlése megtagadja a hadsereg ellátásának céljá-

ra kivetett gabona összegyűjtését.
1789. november 25. II. József visszavonja belgiumi rendeleteit.
1790. január 10. A belga rendi gyűlés Brüsszelben kimondja Belgium független-

ségét.
1790. január 24. II. József levélben utasítja Pálffy Károly magyar-erdélyi kancel-

lárt, hogy Bánffy György erdélyi gubernátor és az államtanács egy képvise-
lőjének részvételével dolgozzon ki javaslatot a magyarországi elégedetlenség 
okainak megszüntetésére.

1790. január 26. II. József három kivételével visszavonja magyarországi rendele-
teit.

1790. január 28. A kancellária a kerületi biztosoknak továbbítja az uralkodó 
visszavonó rendeletét.

1790. február 17. A magyar koronaőrök Bécsben átveszik a koronát és a vele 
együtt őrzött koronázási ékszereket. A koronát kísérő menet Bécsből Budá-
ra indul.

1790. február 20. Bécsben hajnali öt órakor, 49 éves korában meghal II. József 
császár. Utóda II. Lipót (1792-ben bekövetkezett haláláig).

1790. február 21. A Budára érkező koronát nagy ünnepséggel fogadják.
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XI.

A TÉMÁRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB 
FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALMI MŰVEK

Jegyzet
A visszavonó rendelet időpontjára vonatkozó véleményemet a következő szak-
irodalmi és levéltári adatokra alapoztam: a hiányzó resolutio helye a Magyar 
Országos Levéltár A 39. Acta generalia 2352/1790. lenne. Kibocsátását Marczali 
Henrik (Magyarország története II. József  korában III. kötet 565. lap) – a bécsi Haus- 
Hof- und Staatsarchivban őrzött másolat keltezése nyomán – 30-ára teszi, s a 
28-i dátumot a kancellária tudatos antedatálásának tartja. Szerinte a kancellária 
azért írt volna a rendeletre hamis dátumot, hogy a császár habozását, késlekedé-
sét leplezze. Ezzel szemben Ernst Wangermann (From Joseph II. to the Jacobin trials 
55.) feltehetően ugyanezen a bécsi másolaton 28-i keltezést látott (a másolat he-
lye: Staatsarchiv, Staatskanzlei, Vorträge F. 220. Resolution über das Concer-
tationsprotokoll, 28. Jan. 1790). Mivel nem volt alkalmam a nevezett másolatot 
megtekinteni, keltezésének kérdésében nem tudok állást foglalni. A döntés álta-
lam feltételezett 26-i keltezését erősíti – a szövegben említett érveken túl –, hogy 
erre a napra teszi Hermann Meynert korai, tehát a forrásokat valószínűleg köz-
vetlenül felhasználó műve ( Joseph II. Wien, 1862. 207.) is, ami különben egyedül-
álló a 28-i keltezéshez ragaszkodó történeti irodalomban. Mályusz Elemér (A tü
relmi rendelet, 690–691.) a kancelláriai levéltárban üresen maradt borítót 26-i kel-
tezése miatt a kancelláriai jelentéssel hozza kapcsolatba, így azt tekinti elveszett-
nek, holott ez utóbbi a titkosan kezelt elnöki iratok között mindig is megvolt 
(MOL A 45. Acta praesidialia 14. csomó 27.). De állítását nem támasztják alá a 
forrás részletei sem, amelyek – tartalmi hasonlóságaik ellenére – nem a 26-i fel-
terjesztés, hanem (mivel a hatálytalanítás alól kivett három rendeletet külön 
megemlítik) csak a kerületi biztosoknak szóló 28-i kancelláriai leirat fogalmazá-
sának segédletét jelenthették. 

Források
Magyar Országos Levéltár (a továbbiakba MOL) A szekció (Magyar Kancellá-

riai Levéltár) 39. Acta generalia 1899/1790. (Nyitra megye felirata.)
MOL A 39. Acta generalia 2352/1790. (A hiányzó resolutio helye.)
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MOL A 45. Acta praesidialia 14. csomó, 27. szám. (A kancellária jelentése.) 
Ugyan itt található a rendeleteket visszavonó császári resolutio szövege is. 
(Magyarul: Marczali Henrik: A forradalom és Napóleon kora. Nagy Képes Világ-
történet. Szerk. Marczali Henrik, X. k. Bp., é. n.)

MOL A 45 Acta praesidialia 14. cs. 46. sz. 
Haus- Hof- und Staatsarchiv, Wien, Staatskanzlei, Vorträge F. 220. Resolution 

über das Concertationsprotokoll, 28. Jan. 1790.
Hajdú-Bihar megyei levéltár, Debrecen IV. A. I/b. Bihar vármegye nemesi köz-

gyűlésének iratai 200. csomó, V. Fasc. 21. szám. Haller József kerületi biztos 
levele Bihar megye alispánjának, 1790. február 14.

Das Wienerblättchen, Wiener Zeitung, Hadi és más nevezetes történetek, Magyar Kurír bécsi 
újságok 1790. januári és februári számai.

Az erdélyi diaeták és országos végzések foglalatja 1691–1791. III. k. Kolozsvár, 1837.
Czövek István: Második József  császár élete és tettei. I. Pest, 1816.
Farádi Vörös Ignác: Visszaemlékezései 1778–1822. Bp., 1927
Hajnóczy József. Válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Poór János. Bp., 1998.
Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. Bp., 1879.
Mályusz Elemér: Sándor Lipót főherceg nádor iratai 1790–1795. Bp., 1926.
Pétzeli József: Ama jószívű s embereket szerető második József  életének rövid leírása. Komá-

rom, 1790.
Keresztesi József Naplója. Pest, 1868. 
Rettegi György: Emlékezetre méltó dolgok. Közzéteszi Jakó Zsigmond. Bukarest, 

1970.

Irodalmi művek
Ányos Pál Versei. Bp., 1907. Császár Elemér utószavával.
Ismeretlen szerző: József  császár (Madách Imre utolsó drámája?) A drámát sajtó 

alá rendezte, a magyarázó jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Bene Kál-
mán. Szeged, 2003.

Kisfaludy Károly: Hűség próbája. Vígjáték egy felvonásban (1827). In: Kisfaludy 
Károly minden munkái. Sajtó alá rendezte Bánóczi József. III. kötet. 7Bp., 
1893. 401–434.

Németh László: II. József. In: Németh László: Szerettem az igazságot. Drámák 
1931–1955. Bp., 1971. 525–613.

Szomory Dezső: II. József  császár. Színmű négy fölvonásban (1918). In: Szomory 
Dezső: Színház. Válogatta, a szöveget gondozta és az utószavakat írta Réz 
Pál. Bp., 1973. 461–573.
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XII.

A KÉPEK JEGYZÉKE

 A forrásként megjelent művek:
A. saját Könyveim:
Kétfejű sas: A kétfejű sas árnyékában. Az abszolutizmustól a felvilágosodásig 

1711–1790. Gondolat Kiadó, Bp., 1984.
Helikon: A kétfejű sas hatalmában. Első kiadása: Magyar Könyvklub–Helikon 

Könyvkiadó, Bp., 1997. Második, javított kiadása: Helikon Kiadó Kft., Bp., 
2008.

Mária Terézia: Mária Terézia. Gondolat Kiadó, Bp., 1988.
Nevezetes tollvonás: A nevezetes tollvonás. II. József visszavonja rendeleteit. Akadé-

miai Kiadó, Bp., 1978.
Hét koporsó. Hét koporsó. Móra Ferenc Kiadó, Bp., 1981.
B. idegen KönyveK:
Katalógus: Österreich zur Zeit Kaiser Josephus II. Niederösterreichische Lan de s-

ausstellung. Stift Melk. 1980. A kiállítás katalógusa. Kiadta Amt der Nieder-
österreichische Landesregierung, Wien 1980. (Jelölve, hogy képei közül 
me lyek a színesek.)

H. Balázs Éva: Bécs és Pest-Buda a régi századvégen. Magvető Kiadó, Bp., 1987.
Erdély története II. kötet. Szerk. Makkai László–Szász Zoltán. Akadémiai Kiadó, 

Bp., 1986.  

A címlapon: II. József huszártiszti egyenruhában (1772). Pompeo Girolamo 
Batoni festménye. – Katalógus 7. színes kép (kötet végén).

 1. A dédapa: I. Lipót császár és király. Jan Onghers rajza alapján készített 
metszet. – Kétfejű sas 59. lap.

 2. Lipót császárnak és idősebb fiának (a későbbi I. Józsefnek) aláírása az 1703-i 
kölcsönös örökösödési szerződésen. – Kétfejű sas 88. lap.

 3. II. József anyai nagyapja: Habsburg VI. Károly császár (magyar királyként 
III. Károly), a Habsburg dinasztia utolsó férfitagja. Andreas és Joseph 
Schmutzer rézmetszete. – Kétfejű sas 152. lap (ott téves aláírással).
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 4. II. József édesapja: Lotaringiai Ferenc (császárként I. Ferenc). Ifj. John Fa-
ber rézmetszete id. Jonathan Richardson festménye alapján. – Kétfejű sas 101. 
lap.

 5. Mária Terézia bemutatja fiát a pozsonyi országgyűlésen. 1741. szeptember 
21. Karl Mayer metszete. – Nevezetes tollvonás 2. kép.

 6. Trónörökösi idill. Az Aranygyapjas rend láncával játszadozó gyermek Jó-
zsef. Jacobus Houbraken metszete Martin van Meytens festménye nyomán. 
– Nevezetes tollvonás 3. kép.

 7. A fiatal József öccsével, Lipóttal. – Nevezetes tollvonás 4. kép.
 8. József első felesége, a Bourbon-házból származó Mária Izabella pármai her-

cegnő. – Katalógus 8. színes kép.
 9. József látogatást tesz felesége gyermekágyánál. – Katalógus 333. lap.
 10. A Habsburg Monarchia fővárosa, Bécs a 18. sz. végén. Belvárosi tér, háttér-

ben a Stephansdom. – Hét koporsó 144. lap.
 11. II. József császár és II. Frigyes porosz király találkozása (1770). Christian 

Gottlieb Geyser rézmetszete Daniel Nikolaus rajza után. – Mária Terézia 
199. lap.

 12. A császár szánt (1769). Johann Martin Will rézmetszete. – Nevezetes tollvonás 
6. kép.

 13. A királynő emlékezete. Mária Terézia egykori lovasszobra Pozsonyban, 
Fadrusz János alkotása. (A szobrot a monarchia felbomlása után a Pozsonyt 
elfoglaló csehek elpusztították.) – Kétfejű sas 45. lap.

 14. József és hivatalnokai kérvényeket szednek be. Franz Schams litográfiája. 
– Nevezetes tollvonás 7. kép.

 15. A Habsburg Birodalom 1780-ban, térkép. – Nevezetes tollvonás 30–31. lap kö-
zött.

 16. A magyar társadalom két alapvető rétege: jobbágy és földesura a 18. század 
végén. – Helikon 37. lap.

 17. Horea és Closca, az 1784-i erdélyi román parasztfelkelés vezetői hadinépük 
élén. Ismeretlen német mester rézkarca. – Erdély története II. 324. kép (az 
1076. lapot követő képblokkban).

 18. II. József koronázása. Ismeretlen mester metszete. (Egy élelmes vállalkozó 
előre megrendelte a koronázás rajzát. Mivel az elmaradt, József fejét utólag 
kivakarták a képről.) – Nevezetes tollvonás hátsó külső borítóján.

 19. A türelmi rendeletet hírül adó nyomtatott körlevél első oldala. – H. Balázs 
209. lap.

 20. VI. Pius pápa és II. József találkozása. – Nevezetes tollvonás 17. kép.
 21. Magyarország fővárosa, a magyar országgyűlések színhelye, Pozsony 1787-

ben. A város fölött a királyi vár látható, attól jobbra a Szent Márton székes-
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egyház tornya. Ebben a templomban koronázták Habsburg királyaink 
többségét. Josef és Peter Schaffer rézkarca. – Nevezetes tollvonás 1. kép.

 22. Buda látképe a Duna felől (1777). Bal oldalon a királyi palota, középen a 
Nagyboldog asszony- (közismert nevén Mátyás-) templom, jobb oldalon a 
Mária Magdolna-templom tornya. – Kétfejű sas 177. lap.

 23. Bécs a 18. század végén. A József által 1784-ben megnyitott közkórház. Jo-
sef és Peter Schaffer metszete. – Nevezetes tollvonás 13. kép.

 24. A császár és vezérkara Zimony előtt (1788. május). Ismeretlen német mes-
ter rézmetszete. – Nevezetes tollvonás 18. kép.

 25. A magyar kancellária épülete Bécsben. Ismeretlen osztrák mester színezett 
rézkarca. – Nevezetes tollvonás 10. kép.

 26. Pálffy Károly magyar-erdélyi kancellár. – Hét koporsó 18. lap.
 27. Pászthory Sándor, a „kancellária esze”. Friedrich John rézmetszete Vincenz 

Georg Kininger nyomán. – Nevezetes tollvonás 11. kép.
 28. József betegségében kedvenc tartózkodási helye, a Bécs melletti laxenburgi 

kastély. Ismeretlen osztrák mester metszete Lorenz Janscha és Johann Zieg-
ler képe nyomán. – Nevezetes tollvonás 8. kép.

 29. A császár utolsó lakhelye, a bécsi Hofburg Lipót-féle szárnya. Sebastian 
Mansfeld metszete. – Nevezetes tollvonás 9. kép.

 30. A hazatérő koronát a megyei bandériumok hosszú menete kíséri. – Helikon 
77. lap.

 31. II. József a halálos ágyon. Löschenkohl színezett rézmetszete. – Nevezetes 
tollvonás 23. kép.

 32. A császár a ravatalon. – Katalógus 680. lap.
 33. József lovasszobra Bécsben a róla elnevezett Josefsplatzon. Franz Zauner 

alkotása Jakob Merz rézmetszetén. – Nevezetes tollvonás 24. kép.
 34. II. József megérkezik az Elysiumba. Allegorikus kép. – Katalógus 45. színes 

kép.
 35. Buda és Pest látképe 1787-ben. A két várost hajóhíd kötötte össze. A budai 

vár fölé emelkedő toronyban csillagvizsgáló működött. A várban kapott 
helyet az 1777-ben Budára költöztetett egyetem. – Helikon 41. lap.

 36. A hagyományokat és pompát megvető József ábrázolása a császári koroná-
val. – Katalógus.
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