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6 I. Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon

1. Katolikusok és németek: a svábok

A XVIII. század elején az államhatalom, amelynek élén a Habs-
burg-házbeli III. Károly állt, a török korban elnéptelenedett te-
rületekre adófizető alattvalókat akart telepíteni. A földbirtoko-
soknak is ez volt az érdekük. A Habsburgok a lakatlan területek 
benépesítésekor arra törekedtek, hogy a népességen belül nőjön 

Sváb telepesek érkezése és letelepülése
Hogyan érkezhettek családjaikkal és eszközeikkel? Milyen nehézsé-
gekkel kellett megbirkózniuk? Melyek lehettek az első feladataik? Mi 

történt volna a betelepülőkkel adókedvezmények nélkül?

A svábok betelepítése a XVIII. század-
ban

Azonosítsa, honnan és hová települ-
tek a svábok!

Helyreállított sváb favázas (Fachwerk) 
ház

Hogyan és mely anyagok felhaszná-
lásával épülhetett a ház? A fenti gra-

fika (1.) alapján határozza meg, a ház 
mely részében alkalmaztak újabban elter-
jedt anyagot! Nézzen utána az interneten 
a Fachwerk építészet történetének!
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A sváb betelepülést meghatározó tényezők
Miért volt fontos a dinasztia számára, hogy a sváb 
bevándorlók a Habsburg Birodalmon kívülről érkez-

zenek? Keressen további szempontokat, melyek a telepítés-
ben a dinasztiát vezették!

Ami Baranyának német ajkú népességét illeti, azt igen 
kevés kivétellel, vasszorgalmáról mindenki dicséri és 
legvagyonosabbnak ismeri el a megyének népessége 
közt. Házai sokkal szebbek, tágasabbak, mintsem a ma-
gyarok és a ráczokéi. A takarékossághoz jobban ért a 
német, mintsem a magyar és a rácz, és jobban is táplál-
kozik és ruházza magát, mint amazok. Földjeit jobban 
szorgalmasban míveli, mintsem azok, szóval csaknem 
mindenben fölülhaladja más nyelvű lakótársait.

A német nép életmódja majd minden kivétel nélkül 
a földmívelés. A ház tartására szükséges élelmet mind-
egyik maga termeszt. Úrbéri földjeikkel be nem érik, 
azért a telkes gazdák szinte, mint a kisházosak és házat-
lan zsellérek árendába [bérleti díjért] és felébe [a termés 
feléért] is vesznek föl földeket, ön és más uraságoknál 
sokszor hozzájok messze határban. Ámbár kitanult és 
ügyes mesteremberek, úm. [úgymint] kovács, lakatos, 
asztalos, esztergályos, ács, kőmíves, bodnár, pintér, var-
ga, szabó, takács (ez majd minden háznál) többen vagy-
nak, mégis többnyire földmívelést űznek, sokan pedig 
mesterségeikről egészen lemondanak és parasztokká 
lesznek; nyomasztó a mesteremberekre nézve az, hogy 
robotjokat az uraság pénzzel megváltani nem engedi.

A német leginkább kitűnő tulajdona a szorgalma-
tosság; ő jó alattvaló; engedelmes jobbágy, sokszor igaz, 
inkább félelemből, mint lelkiismeretből.

Hol most németek laknak, ott a török elűzése után 
többnyire ráczok, vagyis szerbek laktak. Letelepedvén 
a németek, mivel iparkodók voltak, egymás után meg-
vették a ráczok telkeit, úgyhogy a németek mindinkább 
szaporodtak, a ráczok meg fogytak, így Ráczpetrén haj-
dan mind rácz lakott, ma pedig ott rácznak híre sincs. 
Történik pedig a német terjeszkedése ekképp: A német 
telkes gazdák gyermekeik közt föl nem osztják telkeiket, 
hanem idősbik figyermeköknek adják át azon föltétel-

lel, hogy testvéreit kifizesse. Illy kifizetett német elmegy 
rácz faluba lakni, és ott először házatlan, aztán házas 
zsellér lesz, és mivel atyai örökségét pénzben kapta ki, 
először megveszi a rácznak szántóföldjét vagy rétjét, ki 
– szorultságban lévén – meg is szántja neki, sőt ha kí-
vánja, meg is trágyázza. Ebből következik, hogy jövőre 
nincs a rácznak kenyere, és így kénytelen megint egy 
telekrészt a németnek zálogba adni, míg végre egész tel-
ke német kézre kerül. Méltán félhetni, ha nem lesz már 
tájunkon kiszorítani való tunya rácz, a magyarra is elkö-
vetkezik a sor, és 50-100 év múlva a czifra magyar gatya 
helyett csak szűk sváb nadrág lesz látható. […] Cso-
dálatos szorgalmuk a nyári éjeket gyakran nappalokká 
változtatja, azaz éjjel is kaszál, kapál és arat a német; 
szénáját nem hagyja hetenkint, mint a magyar és rácz 
több helyütt szokta, kitéve az idő viszontagságainak, ha 
száraz, azonnal hazaviszi és pajtájába takarja. Ritka né-
met, kinek lóherése nem volna. Aratás után két héttel 
nincs német, kinek gabonája ki nem volna nyomtatva. 
Kitűnő szorgalommal űzi a német a szőlőmívelést. Va-
lóban álmélkodik az ember, ha azt a szőlőt, mit tegnap 
még szedetlen látott, ma már bekapálva szemléli. Ritka 
német, ki írni, még ritkább, ki olvasni nem tudna.

Hölbling Miksa: Baranya vármegyének orvosi helyirata, 1845

Határozza meg a forrás alapján a svábok társa-
dalmi helyzetét (vagyon, foglalkozás)! A forrás 

három népcsoportot említ. Jellemezze ezeket egy-egy 
mondattal a forrás alapján! Gyűjtse össze azokat a jel-
legzetességeket, melyek a németeket megkülönböztetik 
más etnikai csoportoktól! Gyűjtse ki a füzetébe a forrás-
ban szereplő foglalkozásokat, és írja melléjük, hogy mi-
lyen termékek jellemzők ezekre! (Használja a Magyar 
értelmező kéziszótárt!) Gyűjtse ki a forrásból a korsze-
rű mezőgazdaságra utaló részleteket!

a katolikusok és a németek aránya. Emiatt a Német-
római Birodalom déli, katolikus, de nem a Habsburg 
Birodalomhoz tartozó területeiről toboroztak betele-
pülőket Magyarországra. Közülük a legtöbben Sváb-
földről érkeztek, ezért a XVIII. századi bevándorló 
német parasztokat Magyarországon sváboknak ne-
vezték.

A sváboknak jelentős kedvezményeket biztosí-
tottak (pl. elengedték az állami adót), sőt a Bánátban 
a XVIII. század második felében felszerelt házak és 
igás állatok várták a jövevényeket. Későbbi jómód-
juk, falvaik példás tisztasága azonban nem ennek, 
hanem a magukkal hozott fejlett munkakultúrának 
volt köszönhető.

A svábokat szétszórtan telepítették le. Így jöt-
tek létre a Buda környéki, a Békés megyei, a Bakony, 
valamint a Vértes vidéki sváb szigetek, és Tolna, Ba-
ranya (a Sváb Törökország = Schwäbische Türkei), 
Bácska, Bánát nagy sváb tömbjei.
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8 I. Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon

2. Az elpusztult ország benépesülése

A török kor háborúit követően 
az ország jelentős része romokban 

hevert. A természetes és az épített 
környezet is leromlott. A hódoltságban és a végvári 
vonal mentén a települések jelentős része a népesség-
gel együtt elpusztult.

A környezet pusztulása messze eltörpül az em-
berveszteség mellett. A hadjáratok, majd az azokat 
követő éhínségek és járványok jelentősen megritkí-
tották a népességet. A Rákóczi-szabadságharc újabb 
harcokat és járványokat hozott – ebben az időszak-
ban a pestis tömegével szedte áldozatait.

A történeti demográfia képviselői vitáznak a 
pusztulás mértékén, de senki sem tagadja, hogy je-
lentős volt. A hosszú háborús időszakban kb. két-
millió ember halt meg. Így Magyarország népessége 
a XVIII. század elején a Mátyás korabeli 3,5-4 millió 
lehetett, vagy annál néhány százezerrel kevesebb. Ez-
zel szemben Európa népessége a XVI–XVII. század-
ban 60%-kal nőtt. Magyarországon tehát elmaradt 
két évszázad népességszaporulata.

AZ  ELPUSZTULT  
ORSZÁG

Magyarország népessége 1500–1800 között
Kövesse nyomon a népességszám alakulását! Vesse 
össze az európai helyzettel! Mely tényezők befolyá-

solták a népességszám alakulását? Hogyan változtak a 
maximális és a minimális becslések az egyes időszakok-
ban? Mi lehet ennek az oka?

A tényleges és az európai átlag alapján elvárható né-
pességszám Magyarországon

Becsülje meg a tényleges és az elvárható népesség 
közötti különbséget! Mely tényezőkre vezethető visz-

sza az eltérés?

Korábban jóval nagyobb népességcsökkenéssel számol-
tak. A XX. század elején készült összefoglaló munkák szerint 
a XVIII. század elején 2,8 millió lakosa volt az országnak. Az 
eltérő eredmények elsősorban a források hiányára, s persze 
eltérő értékelésére vezethetők vissza. Ugyanis egészen más 
eredményre jutunk, ha az adóösszeírások alapján feltételezett 
számú jobbágyportákat négy, öt vagy hat fővel szorozzuk fel, 
aszerint, hogy melyiket vesszük az átlagos családlétszámnak. 
Teljes adóösszeírások sem maradtak fenn, s az adó mértékébe 
számos tényező belejátszhat, még az is, hogy elcsalták az adót, 
s így az érték alapján kisebb lélekszámra következtethetünk.

Ennek nem mond ellent, hogy csodával határos módon a 
mocsaraknak és más szerencsés tényezőknek köszönhetően 
néhány falu megmaradt, így a hadiút közelében fekvő Árpád-
kori település – az eszéki Dráva-átkelés szomszédságában –, 
Szentlászló is.

A pusztulás mértéke nem volt földrajzilag egyen-
letes az ország területén. Leginkább a hadjáratok-
nak folyamatosan kitett, s legrégebben a harcok 
színteréül szolgáló vidékek néptelenedtek el. A Ma-
ros folyó és Pécs között képzeletben húzott egyenes-
től délre a korábbi lakosság szinte egésze elpusztult.

A XVIII. század elejére az ország népsűrűsége 
– mely alatta maradt az európai átlagnak – nemcsak 
a hegyvidékeken (pl. Máramaros vármegye) volt ala-
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Lady Montagu, a beszámolót készítő 
diplomatafeleség

Nincs egy patak, amelynek vize iható lenne, mindenütt a mocsa-
rak, lápok bűzös vize, amit a jószág nem tud meginni. Nincs egy fa, 
amelynek lombja hűs árnnyal várná az arra járót, mindenütt a ma-
gas fű, amelyben a gyalogságnak a lovasság kellett hogy utat törjön. 
Az egész síkon sehol egy barátságos hajlék. Embernek nyoma sincs.

A felszabadító háború egyik résztvevőjének leírása, 1687
•

E róna oly sík, mintha ki volna kövezve, és ami fő, szerfölött termé-
keny, azonban nagyobbrészt puszta, elhagyott és műveletlen. […] 
Nincs a világon szomorúbb, mint Magyarországon utazni, kivált, ha 
meggondoljuk, hogy hajdan a lehető legnagyobb virágzásnak örven-
dett, és ma ily nagy területen embert is alig látni. […]

A Magyarországon lakó kevés nép elég jól él, pénzük ugyan 
nincs, azonban az erdők és mezők bőségesen szolgáltatják az elesé-
get. […] Ruházatuk igen kezdetleges, csupa birkabőrből készül, még 
a sapka és a csizma is.

Lady Mary Montagu, a Magyarországon átutazó  
konstantinápolyi brit követ feleségének leveléből, 1717

Gyűjtse össze a forrásból, mi jellemezte az ország népesedési, 
települési és természeti viszonyait! Elemezze e három tényező 

kölcsönhatásait!

A népességpusztulás területei (5.) és a 
népsűrűség 1720 körül (6.)

Mely területeket érintett elsősorban 
a népességpusztulás? Elemezze a 

népsűrűség területi különbségeit! Hol és 
miért volt alacsony, illetve magasabb?

csony, de az Alföld kitűnő termőföldjeivel rendelkező Bánátban 
is. Ezzel szemben az ország nyugati, török által kevésbé érintett 
területein a népsűrűség jóval magasabb volt.

3 4
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10 I. Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon

A XVIII. század folyamán még mindennaposak voltak a járványok (pes-
tis, vérhas, himlő), de már megkezdődött a védekezés. A hatóságok veszteg-
zárral, fertőtlenítéssel egyre eredményesebben próbáltak gátat szabni terje-
désüknek. A pestis az 1780-as évek után többé nem jelentkezett hazánkban. 
A himlőt az Angliából átvett védőoltással szorították vissza a század végére. 
Ám hamarosan megjelent a kolera (a XIX. század elején).

A demográfiai mélypont 1711-ben volt. 
A háborúk megszűntek, és hosszú ideig az 

ország területét döntően már nem érintették. 
Azonban a XVIII. század első felében a társadalom jelentős része 
még az éhezés határán élt, a higiénia szinte nem létezett, az orvos-
tudomány fejletlen volt. Ezért a természetes szaporulat a magas 
születési arányszám ellenére nem nőtt jelentősen. Ennek oka, 
hogy a halálozások aránya is magas volt. A tartós békeidőszak 
és a termelés beindulása következtében a század közepétől az 
éhezés visszaszorulóban volt. Ebben szerepet játszott, hogy nagy 
mennyiségű, jó minőségű földet vettek ismét művelésbe. Így a 
népszaporulat jelentősen emelkedett. A század végére az or-
szág népessége megkétszereződött (megközelítette a 10 millió 
főt). Ekkora növekedést azonban a népszaporulat önmagában nem 
tudott volna biztosítani; az eredményhez jelentős mértékben hoz-
zájárult a bevándorlás.

A NÉPESSÉG  
REGENERÁLÓDÁSA

Emlékszel? Miért nevezik sváboknak 
a Magyarországra ekkor érkező né-

meteket? Mely területeken alakultak ki 
sváb szigetek, és hol voltak nagy sváb töm-
bök? Mi volt a svábok fő foglalkozása?

A török rabszíjra fűzve hurcolja el a la-
kosságot egy XVI. század közepi met-
szeten

Mekkora szerepet játszhatott a la-
kosság elhurcolása a népességszám 

alakulásában?

45. Mindjárt a közelebb következendő szerdán a Pál nevű fiam daj-
kája megbetegszik pestisbe, de ő azt titkolta, és lévén ágyékában 
nagycsomója, mondotta sérvesnek lenni, s el is hitte, azonban 
csütörtökön a faluban hat háznál a pestis elkezdődött. […]

96. De ó, kimondhatatlan keserűség! Mely engem talála 1731-ik esz-
tendőben, […] tizenhárom napokig tartó vérhasi nyavalya által 
az én szemeimnek egész gyönyörűsége, szívemnek vidámsága, 
kedves Zsigmondom éntőlem elvéteték, életének éppen kilen-
ced-fél esztendejében. Kivel is házamnak tovább való fennma-
radása minden reménységem elmúlék, mert Gábrisom felette 
gyenge lévén, ahhoz reménység éppen nem lehetett.

Bethlen Kata önéletírásából, XVIII. század közepe

Jellemezze a korabeli járványügyi viszonyokat! A járvány mely 
hosszabb távú következménye olvasható ki a forrásból?

A más országokban élők számára Magyaror-
szágon a lakatlan termőföldek jelentettek vonz-

erőt. A bevándorlás két módon valósult meg: 
szervezetten (betelepítés) és öntevékenyen (betelepülés). A szer-
vezett betelepítést az udvar és a nagybirtokosok ösztönözték. 
Az udvart – mint azt a bevezető olvasmányból megismertük – az 
adózók számának növelése és részben a katolikus hit terjesztése, 
a földbirtokosokat a munkáskezek hiánya vezette.

A szervezett betelepítés döntően a Habsburg Birodalmon kí-
vüli katolikus németek (összefoglaló néven svábok) behívását je-
lentette. Nem egy tömbben telepítették le őket, hanem elszórtan 
az elnéptelenedett területeken.

BETELEPÍTÉS ÉS  
BETELEPÜLÉS

87
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A magas Udvari Haditanács kétségtele-
nül eléggé ismeri, hogy Magyarország 
felső részeit isten ostorai, a belső zavar-
gások, a vészt hozó járvány […] sújtot-
ták, annyira, hogy lakosokban és min-
denfajta barmokban hihetetlen mér-
tékben súlyos veszteségeket szenvedtek 
és ezzel a közterhek és kötelezettségek 
vállalására elégtelenek lettek. A kedve-
ző alkalom kínálkozásával nemcsak a 
magam java, de a közjó érdekében is 
szorgalmasan és minden erővel azon 
fáradozom, hogy svábokkal, akik a je-
lenlegi helyzetük következtében ottho-
nukat elhagyni és betevő falatjukat más 
vidéken, különösen ebben az erősen el-
néptelenedett hazában keresni kényte-
lenek, az üres helységeket népessé te-
gyem, és így az említett lakossághiányt 
legalább részben kiegyenlítsem, egyút-
tal pedig a közterhek és kötelezettségek 
ellátásáról gondoskodjam, és ami a leg-
főbb dolog, a katolikus vallás is inkább 
gyarapodhassék.

[…] ezért a magam és a többiek 
nevében alázatosan kérem, hogy […] 
Magyarországon és más örökös tarto-
mányokban kinevezett helyi parancs-
nokok támogatásával minden további 
fizetségtől, a harmincadosok és vám-
szedők részéről jövő zaklatástól men-
tesen, szabadon és késleltetés nélkül 
utazzanak, továbbá letelepedési helyü-
kön néhány évig a közterhek alól men-
tesüljenek, […] és az említett módon 
a király és az ország javáról haszonnal 
gondoskodni méltóztassék.

Károlyi Sándor folyamodványa, 1712

Idézze fel, mit tanultunk a folya-
modvány írójáról! A bevándor-

lás mely formájával találkozunk a for-
rásban? Milyen okokkal magyarázza 
Károlyi a népességcsökkenést? Mivel 
indokolja a betelepítést? Mennyiben 
befolyásolja érveit, hogy kinek írta a 
levelet! Milyen kedvezményeket kí-
vánt elérni? Miért volt erre szüksége?

„Ulmi hajón” érkező sváb telepesek
Milyen következményei lehettek an-
nak, hogy a legnagyobb számban ér-

kező bevándorlók elszórtan települtek le az 
országban?

Szervezett formában Európa távolibb területeiről is érkeztek telepesek, 
például franciák, olaszok és spanyolok, de számuk eltörpült a németek mel-
lett. A svábok betelepítése állami cél volt – olvastuk az elmúlt évben Kolo-
nich Lipót tervezetét –, s már 1689-ben megjelent az első telepítési rendelet. 
A magyar rendek is támogatták, így az 1722–1723-as országgyűlésen tör-
vényt is hoztak róla.

A telepítésre három nagyobb hullámban került sor (1720-as évek, 1760-
as évek, és az utolsó az 1780-as években). A telepítést a katonai parancsnokok 
és a kamara intézték. Kiemelt terület volt az Oszmán Birodalomtól 1718-ban 
visszaszerzett Bánát, melyet 1778-ig nem csatoltak vissza Magyarországhoz. 
Magyarok nem települhettek ide, és katonai kormányzói jelentős sváb tele-
pítéseket hajtottak végre. Itt került sor a második, s különösen a harmadik 
hullámban arra, hogy a telepeseket már kész házakkal várták.

Bánáti svábok számára létesítendő falvak és előre megépített házak 
terve. A házakon már kémény is volt

Fogalmazd meg röviden, mi jellemezte a falvak elrendezését! Mi ál-
lapítható meg a házakról?

A szabad földterületek az ország határai mentén élőket is csá-
bították. A szomszédos népek bevándorlása szervezetlen, önte-
vékeny volt. A folyamatot nem az állam ösztönözte, hanem föl-
desurak. A telepítésért pénzt, földet kapó vállalkozók vezetésével, 
vagy a lehetőségről hírt kapva, saját elhatározásból keltek útra 
kisebb közösségek. A Felvidékre lengyelek (beolvadva a szlovák-
ságba), Kárpátaljára ruszinok érkeztek. Havasalföldről és Mold-
vából nagy számban jöttek románok Erdélybe és a Bánátba. Még a 
Rákóczi-szabadságharc előtt települt a Balkánról nagyobb tömegű 
szerb népesség a Határőrvidékre.

9

10

11

2. Az elpusztult ország benépesülése
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12 I. Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon

A románok (korabeli népnevükön oláhok) bevándorlási kedvét az is nö-
velte, hogy a dunai fejedelemségekben a mértéktelen adóztatás következté-
ben rendkívül rosszak voltak az életfeltételek. Ennek oka a fanarióták uralma 
volt. (A fanariótákról a tavalyi tanévben olvastunk a tankönyv [Történelem 
9.] 284. oldalán.)

A Szent György-templom Konstanti-
nápoly Fanar negyedében. 1601-től a 
XIX. századig a konstantinápolyi pát-
riárka és az ott élő görögök vallási köz-
pontja volt

A fanariótákon kívül a románokat 
milyen kulturális és egyéb szálak 

fűzték a görögökhöz?

Népmozgások (migráció) a XVIII. szá-
zadi Magyarországon

Mely területek vonzották a népessé-
get, s honnan érkeztek? Milyen okok-

ra vezethetők vissza a népmozgások? Azo-
nosítsa a háromféle migrációt! Hogyan 
változtatták meg az etnikai viszonyokat 
a népmozgások?

Ő legszentebb felsége jóságosan meg fogja engedni, hogy bármely 
szabad embert, hat éven keresztül, minden közadófizetéstől való 
mentesség feltétele mellett, az országba hívhassanak, és hogy e sza-
badságot országszerte kihirdethessék.

1. §. Hogy pedig ez iránt a nyílt parancsokat a római szent biro-
dalomban s Ő legszentebb felsége szomszéd országaiban és tartomá-
nyaiban is kihirdethessék: ezt az említett szent birodalom s a szom-
széd országok és tartományok rendjeivel kell elhatározni.

1723. évi CIII. törvénycikk az ország benépesítéséről

Mit tartalmaz a törvény? Milyen érdekközösségre utal a törvény 
megszületése?

12

13

14
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13

Magyarország népsűrűsége 1787 körül
Vesse össze a század eleji (6. forrás) 
és a század végi helyzetet! Tárja fel 

a változás okait!

 Népszámlálás
Az államhatalmat mindig érdekelte a népesség száma és 
területi eloszlása. A kíváncsiságnak két alapvető oka volt: 
meg tudják határozni a jövőben várható újoncok létszámát, 
és tervezhessék a várható adóbevételeket. Emiatt a nép-
számlálást a lakosság ellenérzéssel fogadta. Ráadásul na-
gyon költséges volt, hiszen nagy létszámú, írni-olvasni tudó 
embert igényelt. Így hazánkban csak 1784–1787 között ke-
rült sor az első népszámlálásra, amelyben a katonaság is 
közreműködött. Ám a Habsburg Birodalom nyugati felé-
ben is csak 1777-ben kezdődött meg a népesség összeírása.

II. József (1780–1790) rendelte el a népszámlálást, kora-
beli latin elnevezéssel a conscriptiót. A megyei hivatalnokok 
a katonaság segítségével összeírták a népesség számán túl 
azt is, hogy ki milyen felekezethez tartozott és mi volt a fog-
lalkozása. Ezután még többször tettek kísérletet népszám-
lálásra (1805, 1820, 1838, 1850), de ezek nem voltak olyan 
átfogóak, mint az első. A statisztika szabályait követő teljes 
népszámlálásokra csak 1870-től kezdve került sor, tízévente.

Terület Magyarország Erdély Horvátország Összesen/Átlagosan

Népesség 6,5 millió 1,5 millió 0,65 millió 8,65 millió

Népsűrűség (fő/km²) 31 24 34

Nemesség száma (férfiak) 155 000 32 000 10 000 197 000

1711-re az ország elérte a demográfiai mélypontot. A háborús korszak lezárultával megkezdődött 
a népesség regenerálódása. A népességnövekedésnek két forrása volt: a népszaporulat és a népes-

ségvándorlás (öntevékeny betelepülés, szervezett betelepítés, belső vándorlás). A telepítéseket az állam és 
a földbirtokosok szervezték, elsősorban gazdasági okokból (adózás, munkaerő). Emellett az állam a német 
lakosság és a katolikus vallásúak arányának növelésére törekedett. A XVIII. század végére az ország la-
kosságszáma elérte a tízmilliót, népsűrűsége pedig megközelítette a térségre jellemző értéket.

A pusztítások elsősorban az ország közép-
ső területeit érintették. Emiatt a népsűrűség a 

peremterületeken – a rosszabb minőségű termő-
földek ellenére – magasabb volt, mint az Alföldön. Ez a különb-
ség – a munkaerőhiánnyal küzdő földbirtokosok támogatásával –  
jelentős belső vándorlást (migráció) eredményezett. A perem-
területek völgyeinek és hegyvidékeinek magyar, szlovák, ruszin 
és román lakossága megindult az ország belső területei felé. 
A külső és belső vándorlás összefüggött. A belső területekre távo-
zó népesség helyére sokszor a határon túlról érkeztek bevándor-
lók, ami jelentős mértékben hozzájárult a térség újratelepüléséhez.

BELSŐ  
VÁNDORLÁS

15

16

2. Az elpusztult ország benépesülése

Az 1784–1787-es népszámlálás adatai
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14 I. Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon

Magyarország egy évszázad alatt ki-
heverte a török kor népességvesztesé-

gét. Mivel a török időkben elsősorban a 
magyar lakosság száma csökkent, a bevándorlás következtében 
jelentősen megváltoztak az ország etnikai viszonyai. A becslések 
szerint a magyarság aránya a XV. századi 75–80%-ról 40–45%-ra 
esett vissza. Az ország soknemzetiségű lett.

A belső vándorlás jellemzője, hogy a peremterületek magyarsá-
ga az ország központi területeire költözött. Így az ország középső 
részén a magyarság megőrizte többségét. A magyarok és a nem-
zetiségek közötti etnikai határ beljebb került. Az etnikai határok 
azonban nem voltak élesek, hiszen a peremterületeken (a Kárpá-
tok övezetében) is maradtak magyar szigetek, és a nemzetiségek 
is részt vettek az Alföld újranépesítésében, de a svábok is sziget-
szerűen települtek le. Magyarország kevert nemzetiségűvé vált.

A nagy etnikai tömbök határa egymásba mosódott, és etnikai szigeteket 
zártak magukba. Sőt, a belső és külső vándorlás eredményeként egy faluban 
is élhetett együtt két vagy akár három nemzetiség is. Emiatt a szinte lakat-
lan Bánát benépesítése eredményezte a legtarkább képet. A Bánátba a közel 
azonos arányú magyar, román, szerb és német népesség mellett csehek, szlo-
vákok, olaszok, franciák és ruszinok is bevándoroltak.

SOKNEMZETISÉGŰ, KEVERT 
LAKOSSÁGÚ ORSZÁG

3. A soknemzetiségű ország:  
németek és szlovákok

Buda környékének etnikai változásai
Vegye számba a változásokat! Mely 
folyamatok eredménye a kialakult 

helyzet? Hasonlítsa össze a Buda környé-
két bemutató térkép és az ország egészének 
etnikai összetételét bemutató térkép (3.) 
ábrázolásmódját! Melyik ad pontosabb 
képet a helyzetről?

A lakosság etnikai összetételének változása Magyarországon (becslés)
Vegye számba a változásokat!

1

2
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Magyarország nemzetiségi (etnikai) viszonyai a XVIII. század végén
Azonosítsa az egyes népek települési területeit! Vesse össze ezt a török idők 
előtti állapottal! Értelmezze a térkép segítségével az alábbi megállapításokat: 

Magyarország soknemzetiségű és kevert nemzetiségű országgá vált! Nézzen utána 
az interneten a csángók eredetének, s elemezze, miért nem vettek részt az ország 
újranépesítésében!

Midőn Istenben boldogult báró Harruckern az 1716-os 
esztendőben elkezdé ezt az 1685-től fogva majd pusz-
tán és üresen álló jószágot [birtokot] megszállítani, te-
hát itt eleintén senki sem akart lakos lenni, mivel az 
ember a mindenkori háborúságnak vérengzésétül félt. 
De ez a békességes tűrő úr tudott utat s módot találni, 
hogy Magyarországnak minden tartományiból, sőt még 
némely idegen országokból is, úgymint Németország 
Sváb, Frank és Rajna kerületeiből is ide embereket hí-
vott. A vallásnak szabad gyakorlása megengedtetvén az 
új lakóknak; mindenféle nemzet, magyar, német, tót, 
rác, és oláh barátságosan fel- s bevétetett. […]

Ez az úr igen kevés adót s robotot kívánt tőlük; el-
lenben az ő szerető jobbágyinak víg kedvvel tett szüksé-
ges szolgálatjokat örömmel szemlélte. Az uraság részére 
tartozandó adónak s dolognak készpénzbeli fizetését 
önnönmagokra bízván, az Ő jószágán szállott új lakóit 
a kifizetés és gyarapodás eránt oly erős fundamentomra 
helyeztette, mely még mai napig is fennáll. […]

Ezáltal, […] a jobbágyok majd oly állapotban helyez-
tettek (leginkább a megszállott igen szegény emberek), 
hogy minden uraság részére tartozandó adót, robotot, 
tizedet és jószágbéli bért készpénzzel kifizethették;

És kevés esztendők alatt a puszta üres felfogott jó-
szágon tizenöt majd egészen új helységek épültek fel, 
mely azoknak hihetetlenül tetszik, akik azokat nem lát-

ták volt. Ott, hol azelőtt ötven-hatvan esztendőkkel egy 
füstös gulyáskunyhó, valami törökfürdő, örmények szál-
lása s majorja állott, ott mostanság 500, 600, 800 és 1000 
házakból álló helységek vannak, melyek 5000, 6000 és 
8000 lakókkal is bővelkednek. Ezelőtt ötven esztendők-
kel alig egynehány ezer ember helyett most 60-70 ezer 
ember is él ezen a Harruckern jószágon.

Ama török és keresztény vértül imitt-amott meghí-
zott és száz esztendőktől fogva nyugodalomban állott 
föld csak csekély munka és fáradsággal is a legszebb ga-
bonát termette; a paraszt csak egyszer szántott, mégis 
a legszebb búzát aratta. Marhája olyatén fűben legelt, 
melyből a magyarországi ökörnek, ha azok százszámra 
együtt feküdtek, nyugodtak, csak a szépen kinőtt szar-
vaknak hegyek látszott ki. A paraszt, kivált a megszál-
lásnak elein, szánthatott és kaszálhatott, hol neki a leg-
jobban tetszett; mert szántóföld, rét és mező elég volt.

Tessedik Sámuel: A parasztember Magyarországon, 1784

Mi vezette a telepítésben a birtokost? Hogyan ala-
kultak át a terület demográfiai és etnikai viszo-

nyai? Sorolja fel azokat a tényeket, amelyekkel a szerző 
bizonyítja, hogy a telepítés sikeres volt! Rendszerezze 
azokat a tényezőket, amelyek hozzájárultak az eredmé-
nyekhez! Milyen szempontokat állapítana meg a rend-
szerezéshez?

3

3. A soknemzetiségű ország: németek és szlovákok

4

5
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16 I. Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon

A magyarországi nemzetiségek 
– a horvátokat kivéve – csonka 

társadalmat alkottak, vagyis nem 
rendelkeztek nemességgel. A vezető réteg szerepét – korlátozott 
mértékben – papságuk vagy vékony polgárságuk és értelmiségük 
vette át. Így a nemzetiségek a társadalom különböző rétegeiben 
eltérő arányt képviseltek, s az ország vezetésében csekély szerepet 
játszottak társadalmi helyzetüknél fogva.

A magyar nemesség etnikai értelemben nem volt egységes. A „natio 
hungarica” a kiváltságokkal rendelkezőket jelentette, s a XVIII. században 
sok külföldi emelkedett e réteg soraiba. Ezek magyar nemességét az ország-
gyűlésnek is el kellett fogadnia. A kisnemesség egy része nem is volt minden 
esetben magyar anyanyelvű. A nemzetiségi területeken a jobbágyság körében 
élő kisnemesek környezetük nyelvét használták. De nem szlovák vagy román, 
hanem magyar nemesnek tartották magukat. Csak korszakunk végén vált el 
nemzeti identitásuk. Zömük a magyarsághoz, kisebb csoportjaik a nemze-
tiségekhez csatlakoztak.

A magyarországi társadalom rétegei-
nek nemzetiségi összetétele

Magyarázza meg az ábra segítségé-
vel a csonka és a teljes társadalom 

fogalmát! Hogyan viszonyult egymáshoz 
az etnikai és a társadalmi összetétel?

Magyarországi népviseletek Weber 
Henrik XIX. századi magyar festő al-
kotásán: románok, magyarok, szlová-
kok és németek

Mely társadalmi réteghez tartoznak 
a képen ábrázolt személyek? Állapít-

son meg hasonlóságokat a népviseletekben 
(pl. a ruhák szabása, színei, díszítőmotí-
vumok)!

A NEMZETISÉGEK TÁRSADALMI 
ÉS POLITIKAI HELYZETE

Korszakunkban az emberek identitásában (éntudatában, ön-
azonosság-tudatában) a nemzeti kötődés még nem került az első 
helyre. Jelentősebb volt – mint láttuk – a társadalmi hovatartozás, 
a vagyoni és a jogi helyzet, a valláshoz tartozás. A XVIII. század 
közepétől azonban Magyarországon is megjelent, s egyre erősö-
dött a nemzeti azonosságtudat (identitás). Kezdetben ez csak a 
társadalom felsőbb, műveltebb rétegeit érintette, s a következő szá-
zadban kezdett az alsóbb néprétegekre hatást gyakorolni.

A nemzeti nyelv, a kultúra ápolása, a nemzeteszme alapjait 
képző nemzeti ideológiák kialakítása a XVIII. század közepétől 
egyre fontosabbá vált. A folyamat a társadalom felső rétegeiből in-
dult ki. A zömében csonka társadalmú nemzetiségek életében, 
így a nemzeti identitás kialakításában is, az egyházak megha-
tározó szerepet játszottak.

A nemzetiségek helyzetét meghatározó tényezők
Vegye számba, és értelmezze az egyes tényezőket! Keressen példákat 
a felsorolt szempontokra!

7
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 A hungarus tudat
A modern nemzettudat kialakulása előtt a nemességnél a rendi jogok-
hoz való kötődés erősebb volt a nyelvi-etnikai szálaknál. Az országhoz, 
a magyar államhoz való ragaszkodás, a hungarus tudat független volt az 
etnikai hovatartozástól. Tanulmányaink során több olyan történelmi sze-
méllyel ismerkedtünk meg, akit ma több nemzet vall a magáénak, sokszor 
vitát is folytatva arról, hogy e személy melyik etnikumhoz tartozik. A vita 
azonban történelmietlen, hiszen a kortársak számára a magyarsághoz való 
tartozás még nem etnikai kérdés volt. Példaként elemezzük ebből a szem-
pontból a Zrínyi Péterről tanultakat! Zrínyi Miklós öccse kiváló hadvezér, 
a Wesselényi-féle összeesküvés egyik vezetője, akit Bécsújhelyen kivégez-
tek. Ő fordította le bátyja művét, a Szigeti veszedelmet horvátra. Leánya, 
Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc édesanyja. Horvát vagy magyar volt Zrínyi 
Péter? Mindkét nemzethez szoros szálak fűzték, de számára ez a probléma 
valószínűleg nem merült fel.

Vagynak ezen magyar tudósok seregében némelyek erdélyi szász és 
magyarországi tót nemzetből valók is: de azok mind olyanok, akik-
től nem lehet sajnálni a magyar nevezetet. Ugyanis azok magok is 
magyaroknak vallották az idegen országokban magukat; írásaik által 
is nagy ékességére voltanak a magyar nemzetnek, az idegen ország-
béliektől is magyaroknak tartattak. Megmutatták azt szorgalmatos 
fáradságokkal, hogy ők méltán megérdemlik, hogy a haza fiainak 
neveztessenek.

Bod Péter Magyar Athenas című művéből, 1766

Hogyan látja a magyarországi etnikumok viszonyát a szerző?  
A szöveg segítségével fogalmazza meg a hungarus tudat jellem-

zőit!

Bél Mátyás (1684–1749) tudós po-
lihisztor

Nézzen utána az interneten tevé-
kenységének! Melyik nemzethez 

tartozónak tekinthetjük Bél Mátyást?

Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc 
búcsúja Madarász Viktor festmé-
nyén

Elevenítse fel a képen szereplő ese-
ményt!

10

9
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3. A soknemzetiségű ország: németek és szlovákok

Bod Péter: Magyar Athenas című könyve
Értelmezze a címoldal hosszú szövegét!

12
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18 I. Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon

Anton Bernolák (1762–1815). Felvidéki katolikus kisnemesi család 
gyermekeként katolikus papi pályára lépett. Élete jelentős részében 
plébános volt egy felvidéki faluban, Cseklészen. Nyelvészettel fog-
lalkozott, s a szlovák nyelv fejlesztésén dolgozott. Ő kezdeményezte 
a szlovák nyelv elkülönítését a cseh nyelvtől

A zömében a Felvidéken élő szlovákok (régi 
magyar népnevükön tótok) szintén csonka 

társadalmat alkottak, többségük jobbágy volt. 
A XVIII. században Felvidék nemessége – akiknek egy része be-
szélt szlovákul is – a magyar nemességhez tartozónak tekintette 
magát, s később a magyar nemzethez csatlakozott. A szlovákok 
kis része iparos volt, főleg javításokat végzett (drótos, üveges) és 
a kispolgársághoz tartozott. Ők „műhelyüket” a hátukon cipelve, 
a munka reményében bejárták az egész országot.

A viszonylag kis számú szlovák értelmiség (főleg evangélikus 
és katolikus papok) a nyugatszlovák nyelvjáráshoz közelálló, na-
gyobb hagyományokkal rendelkező cseh nyelvet használta, és a 
szlovákot a cseh egyik nyelvjárásának tekintette. Csak a XVIII. 
század végén kezdték önálló nyelvként kezelni a szlovákot. Eb-
ben nagy szerepe volt Anton Bernolák tevékenységének. Berno-

A svábok megérkezésével a magyarorszá-
gi németek már három nagyobb csoportot 

alkottak. A legkorábban, a XII. századtól ér-
kező szászok (Erdély, Szepesség) városlakó polgárok és szabad, 
gazdálkodó parasztok voltak. Területi autonómiájuk segítette kü-
lönállásukat, s ebben erősítette őket a német nyelvű evangélikus 
egyház, melyben vezető szerepet játszottak. A kereskedelemben és 
a kézműiparban elfoglalt fontos szerepük révén komoly gazdasá-
gi súlyt képviseltek. Az erdélyi szászok egy tömbben elkülönülve, 
míg a szepességiek Szepes vármegye településein éltek.

Az ország egyéb területein lévő városokban élő németek kü-
lönböző időszakban érkeztek hazánkba. Evangélikus és katolikus 
vallásúak voltak, és az ország kereskedelmében, kézműiparában 
játszottak jelentős szerepet. Iskolázottságuk révén sokan közülük 
hivatalnoki állásokat töltöttek be.

A XVIII. században érkező svábok paraszti társadalmat al-
kottak, zömük katolikus felekezetű volt. Az országban szórtan 
települtek le.

A MAGYARORSZÁGI  
NÉMETEK

A SZLOVÁKOK

A nemzeti kultúra kialakítása és megtartása szempontjából 
azonban jelentős volt bármely kiváltsággal vagy nagy gazdasági 
erővel rendelkező társadalmi csoport, hiszen ezek érdekérvénye-
sítő képessége is erős volt.

A magyarországi németek csoportjai
A németség mely csoportjait mutatja 
be az ábra? Melyek az egyes csopor-

tok fő jellemzői? Milyen okok játszottak 
szerepet ezek kialakulásában?

13

14

Kedvező volt, ha a nemzetiség egyháza külön szervezettel rendelkezett, 
így vagyonát és szervezetét maradéktalanul a nemzetiség megtartásának 
szolgálatába tudta állítani (pl. a szerbeknél vagy a románoknál a görögkeleti 
egyház). Ha az egyház főpapsága más etnikum soraiból került ki (pl. a római 
katolikusoknál), akkor csak az alsópapság válhatott – nyilvánvalóan kisebb 
hatásfokkal – a későbbi nemzeti mozgalmak támogatójává. Különösen ked-
vezőtlennek számított ebből a szempontból, ha a nemzetiségi közösség több 
felekezethez tartozott, és mindegyikben alárendelt szerepet játszott.
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Jan Kollár (1793–1852) kispolgári származású evan-
gélikus lelkész. A szlovák anyanyelvű értelmiségi cseh 
nyelven írta műveit. Élete jelentős részét Pesten töl-
tötte lelkészként. Alapvető gondolata a szláv népek 
összetartozását hirdető pánszlávizmus volt

Milyen szerepet játszhatott egy kis népnél egy nagy 
nép- és nyelvcsaládhoz való tartozás gondolata?

A háborús korszakot követő benépesítés során Magyarország soknemzetiségű országgá vált, ahol a 
nemzetiségi tömbök mellett kevert nemzetiségű területek is voltak. Az ország nemzetiségei – a hor-

vátokat leszámítva – csonka társadalmakat alkottak. A hiányzó nemességet részben a papság pótolta. 
A korszakban nem jellemzőek a nemzetiségi ellentétek, mert még csak kibontakozóban volt a nemzeti 
ébredés. A magyarországi németeknek három nagyobb csoportja volt: a kiváltságos területen élő város-
lakó szászok, a városokban szórtan lakó németek és a falvakban élő földműves svábok. A szlovákok több-
sége szintén földműveléssel foglalkozott, s a nemzetté válás kezdetét az önálló szlovák irodalmi nyelv 
kialakulása jelentette.

A szláv népek összetartozásának gondolata már a XVI. 
században megjelent, de hatása csak a XVIII. század végétől 
figyelhető meg. A szlávoknál a népes nyelvcsaládhoz való 
tartozás erőt, biztonságot jelentett. Emiatt a pánszlávizmus 
elsősorban a kisebb, nehezebb helyzetben lévő szláv népek 
körében volt népszerű. A XVIII. század végén a szláv népek 
– Oroszország kivételével – nem rendelkeztek nemzetállam-
mal, ezért a pánszlávizmus képviselői a hatalmas erőt jelentő 
Oroszország felé tekintettek. Az orosz propaganda többször 
felhasználta céljai elérésére a pánszlávizmust. Az oroszokra 
megszállóként tekintő lengyelek viszont nem szimpatizáltak 
a pánszlávizmussal.

A szlovákok társadalmi és felekezeti viszonyai
Tekintse át a szlovákok társadalmi, felekezeti és tele-
pülési viszonyait! Milyen hatásai lehettek nemzeti 

fejlődésükre?

16

3. A soknemzetiségű ország: németek és szlovákok

lák is a nyugatszlovák nyelvjárást alkalmazta, de hi-
ányosságainak pótlására nyelvújítóként új szavakat 
alkotott. Bár e szavak többsége nem terjedt el, Ber-
nolák azon törekvése, hogy a szlovák önálló nyelv 
legyen, a szlovák értelmiség körében a század végé-
re elfogadást nyert. Ez Közép-Európában az önálló 
nemzeti lét igényének megfogalmazását is jelentette.

15
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20 I. Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon

A Kárpátalja hegyvidékeit lakó 
ruszinok (kárpátukránok) a keleti 

szlávok egy csoportja. Szepes várme-
gyétől Máramaros megye déli határáig a hegyeket és 
a folyók felső völgyeit lakták évszázadok óta. A török 
idők pusztításai őket nem érintették, ezért település-
területük az Alföld felé tolódott, s az Alföld messzi 
déli területein is kialakult néhány szigetszerű cso-
portjuk. Csonka társadalomban éltek. Csak a XVIII. 
század elején vette kezdetét papi vezető rétegük ki-
alakulása, miután az ortodox (görögkeleti) ruszinok 
a görögkatolikus egyházhoz csatlakoztak. Több-
ségük jobbágyként pásztorkodással foglalkozott, és 
nagy szegénységben élt a hegyvidékeken.

A románok (régi magyar népnevük: 
oláh) – folytatva a török kori betele-

pülésüket – a XVIII. században több-
ségbe kerültek Erdélyben. Térhódításuk főleg a ma-
gyar vármegyékben, részben a Szászföldön, s legke-
vésbé a Székelyföldön jellemző.

Betelepülésüket elsősorban a munkáskezek hiá-
nya tette kívánatossá. A földbirtokosok szívesebben 
telepítettek le birtokaikra román jobbágyokat, mint 
magyarokat, mert bár munkakultúrájuk kezdetlege-
sebb volt, kevésbé követeltek kedvezményeket.

Nagyon sok vegyes lakosságú település alakult 
ki, ahol a románok kezdetben kisebbségben voltak. 
Azonban a magyarság népszaporulata kisebb volt a 
románságénál, így az arányok fokozatosan megvál-
toztak.

A ruszin népnév a keleti szlávok viking eredetű elneve-
zéséből származik. Mivel identitásuk csak később erősödött 
meg, vannak, akik az ukránokkal azonosítják őket. Egységes 
nyelvük sem alakult ki még a XVIII. századra. Több néprajzi 
csoportot alkottak. Közülük legismertebbek a huculok, akik a 
XVI–XVIII. században vándoroltak Máramaros vidékére, és 
pásztorkodásukról, lótartásukról nevezetesek.

RUSZINOK

ROMÁNOK

4. A soknemzetiségű ország: ruszinok, 
románok, szerbek, romák és zsidók

A ruszinok társadalmi és felekezeti viszonyai
Elemezzük a ruszinok társadalmi, felekezeti és tele-
pülési viszonyait! Következtessünk ezekből nemzeti 

fejlődésükre!

A románok társadalmi és felekezeti viszonyai
Az ábra alapján ismertessük a románok társadalmi, 
felekezeti és települési viszonyait! Elemezzük ezek 

hatásait nemzeti fejlődésükre!

1

2
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Melyik kormány adta ki ezt a papírpénzt? Ki volt e kormány pénz-
ügyminisztere? Mi volt a papírpénz fedezete kezdetben, s mi később?

Kinek a hőstettét ábrázolja a festmény? Hol, és mely országok seregei 
vívták a csatát?

Kit ábrázol a kép? Milyen techniká-
val készült? Mutassa be az ábrázolt 

személy történelmi szerepét!

Mit ábrázol a kép? Mely városban 
történt az esemény, és mikor? Mit 

jelképezett az esemény?

320 Felismered-e?

16 18

Hol található az emlékmű? Mely ese-
ményt idézi meg? Mikor történt ez 

az esemény, és mi váltotta ki? 

17
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