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Várospolitika új utakon: az abszolutista jellegű 
Várospolitika jellemzői a magyar királyságban 

a 17–18. század fordulóján*

Bevezetés

a szekció a Folyamatosság és újjászületés – Városfejlődés a felszabaduló hó-
doltsági területeken címet viseli, elsődlegesen annak emlékére, hogy a főváros 
visszafoglalására 325 éve került sor. az évforduló kapcsán érdemes e témát 
éppen most jobban körüljárni, mivel az utóbbi években erről az időszakról, tá-
gabban értelmezve a 17–18. század fordulójáról több, az eseményeket és ezzel 
együtt a városok fejlődését befolyásoló tényezőket újraértékelő munka szüle-
tett, e témakörben új kutatások kezdődtek meg.1 az alábbiakban éppen azért ér-
telmezem tágabban a témát, hiszen a konferencia e szekciójának munkája nem 
korlátozódott a felszabadult buda és pest, valamint az oszmán fennhatóság 
alól ebben az időszakban kikerülő szabad királyi és mezővárosokra. a város-
politikai változásokra ugyanis jóval korábban, a 17. század folyamán, erőtelje-
sebben a század utolsó harmadától került sor. a változások döntően a városok 
(szabad királyi városok) valamint az uralkodó, az állam viszonyában álltak be, 
és mértékük igen jelentős volt, hiszen alapjában változtatták meg e viszonyt. a 
tanulmányban azt a keretet mutatom be, amelyet nem csupán a Habsburg fenn-
hatóság alatt álló szabad királyi városok, hanem a frissen visszafoglalt, kamarai 
igazgatás alá került, egyben általában teljesen megújuló városok tekintetében 
is érvényesnek vélek. 

európai tendenciák

e változások korántsem magyarországi sajátosságként, a bécsi udvar elnyomó 
intézkedéseként jelentek meg a 17. század közepétől. a várospolitika európai 
tendenciái ugyanis már a 16. század végétől abba az irányba mutattak, hogy a 

* jelen tanulmány a t 034847 otka pályázat, valamint a Habsburg történeti intézet támoga-
tásával valósult meg.

1 Czigány 2004.; Pálffy 2010.; OrOss 2011.
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városok, és általában minden olyan terület, amely a kialakuló központosított 
államberendezkedésű, majd később az abszolutista jellegű államok bevételeit 
volt hivatott szavatolni, állami ellenőrzés vagy állami irányítás alá kerüljenek. 
az európai államok igénye a mindennapok befolyásolására döntő részben a 
nagy létszámú hadseregek kialakulásával hozható összefüggésbe. a kora újkori 
modern hadsereg és a hadügy irányítása, fejlesztése és finanszírozása ugyanis 
immáron nem a hűbéri rendszertől függő ügy volt, hanem – a hatalom újszerű 
gyakorlásával összefüggésben – az államhatalom más területein (pl. adóigaz-
gatás, bíráskodási gyakorlat, az egyes közigazgatási egységekhez kötött fel-
adatok stb.) tapasztalható központosítás – ide értve a kereskedelem irányítását 
is – keretében az abszolút uralkodó fennhatósága alatt kiépült és az uralkodó 
legitimációjával megerősített államigazgatás feladatává vált.2 

a városok rendi alapokon álló önkormányzata e jelenségek következtében 
fontos változásokon ment keresztül. miután a városok a rendi európa szinte 
összes államában – eleinte az itáliai államok és később a holland tartományok 
képeztek kivételt ez alól – az uralkodótól sokkal inkább függő helyzetben vol-
tak, mint a többi rend, ezért ezek az intézkedések eleinte őket érintették legin-
kább. a német-római birodalom tartományi városai kapcsán a szakirodalom 
a 17. századot tekintve kifejezetten azok állami bürokratizálásáról, a városok 
állami közigazgatásba való betagozódásáról, kissé szélsőségesen fogalmazva a 
városok „államosításáról” beszél.3 a porosz állam városainak irányítása kapcsán 
a 18. század első negyedében már erősen központosított, nem önkormányzati, 
hanem állami irányítású várospolitikáról beszélhetünk. a Francia királyság vá-
rosaiban hasonló jelenségekre figyelhetünk fel, hiszen a 17. századra a városi 
vezetők már leginkább az államigazgatás résztvevőiként és nem a városok sza-
badon választott tisztségviselőiként jelentek meg.4 

2 asCh–DUChharDt 1996.; asCh 1999.; DUChharDt 1994.; heinriCh 1981.; henshall 
1992.; vierhaUs 1978.; hansChmiDt 2000.

3 a városok „államosításáról”: blasChke 1991. 139–140. p.; hUbatsCh 1983. az euró-
pai tendenciákról összefoglalóan lásd: németh 2004. 1. köt. 45–70. p., ill. tilly 1994.; 
COwan 1998.; slaCk 1978.; frieDriChs 2000.; nash 1973.; COUrt 1972.; hart 1994.; 
ChéDeville 1980.; Chartier 1981.; Chevalier 1982.; barnavi 1978.; mOUsnier 
1974.; Orest 1973.; ChittOlini 1988.; ChittOlini 1994.; brUnner 1963.; braDy 1985.; 
heUvel 1991.; ennen 1981.; gemeinde und staat im alten europa 1998.; interaktion und 
Herrschaft 2004.

4 rügge 2000.
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Osztrák tartományok

a magyarországi változások természetesen leginkább az osztrák tartományok-
ban folytatott politikával függenek össze. a 16. század utolsó negyedében a 
melchior klesl által megkezdett ellenreformációs tevékenység elsődleges cél-
pontjai a főhercegi városok lettek, ahol ettől az időponttól kezdve a választások 
menetébe és a városok vezetésének összetételébe a kirendelt egyházi biztosok 
erős kézzel avatkoztak be. a ii. mátyás által követett konszolidációt azonban 
a klesl által korábban megkezdett politikája követte, aminek következtében 
Felső-ausztriában 1624–1625, alsó-ausztriában 1627 tájára valamennyi lel-
késznek távoznia kellett. a városok feletti fennhatóság pedig a tartományi kor-
mányzat kezébe került. az osztrák tartományokban így nem egyszerre és nem 
egyfajta intenzitással, de a 17. század közepére már élt az az általános rendszer, 
ami a kammergut elvét alkalmazta általában a városokra. ennek az elvnek az 
volt az alapja, hogy minden olyan birtok, amely uralkodói birtoknak volt minő-
síthető, kammerguttá, kamarai birtokká vált. leegyszerűsítve azt mondhatjuk 
el, hogy e birtokokon az uralkodó nevében eljáró kamarai szervek kvázi föl-
desúrként léptek fel akár a gazdálkodással, akár az önkormányzati vagy más 
jogokkal és ügyekkel kapcsolatban is. a dolog pikantériája az, hogy ezek a 
települések korábban országrendiséggel rendelkeztek, vagyis részt vettek a tar-
tományi gyűléseken, oda követeket küldhettek és szavazati joguk volt. ebben 
az esetben tehát az a jelenség figyelhető meg, hogy egy rendi jogokkal rendel-
kező, vagyis önálló rendként fellépő entitás hogyan vált az állam alá vont, az 
állami igazgatás által ellenőrzött és irányított, rendi jogait jórészt elvesztett ön-
kormányzattá. ez a folyamat hosszas küzdelmeket követően alsó-ausztriában 
ii. Ferdinánd központosító törekvései és a rekatolizáció erősítésére bevezetett 
intézkedések hatására a 17. század húszas éveire végbement. az alsó-ausztri-
ai városok mindegyike kammerguttá vált, vagyis a városok önkormányzata, 
igazgatása és gazdálkodása egyaránt kamarai, állami irányítás és ellenőrzés alá 
került.5 

A fennhatóság kérdése

a magyar királyság szabad királyi városaiban ez a folyamat ugyanakkor jelent 
meg, amikor az alsó-ausztriai városokban már lényegi változásokra került sor. 
a 17. század első harmadától kezdve a kamara folyamatosan igyekezett beavat-

5 sCheUtz 2006a.; sCheUtz 2006b.; németh 2008c.
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kozni a városok belügyeibe. kezdeti lépésként az 1603-ban és 1613-ban sorra 
kerülő kamarai ellenőrzéseket számíthatjuk ezek közé, amikor a szabad királyi 
városokba kirendelt biztosok nem csupán a városok rekatolizációjára (főként 
1603-ban), hanem a városok gazdálkodására és a tanács összetételére is nagy 
figyelemmel voltak.6 a kamarai szervek a 17. század közepétől egyre nagyobb 
figyelemmel fordultak a szabad királyi városok felé, aminek gazdasági jellegű 
okait később fogjuk részletesebben bemutatni. a gazdasági okok mellett fontos 
politikai momentumokra is felfigyelhetünk. ezek jelentős részben a városok 
feletti fennhatóság kérdésköréhez tartoztak, és legfontosabb beavatkozási terü-
letük a városi tisztújítás területe, illetve – a rekatolizációval szoros összefüg-
gésben – a város kegyúri jogainak gyakorlása volt. a kegyúri jog elvitatásával 
ugyanis a város felekezetisége meghatározható.7 az 1672-től, majd az 1690-
től egységes utasításokkal kiküldött kamarai biztosok tevékenysége a 17. szá-
zad eleji ellenőrzések szellemében folytatódott, persze a megváltozott politi-
kai viszonyok miatt jóval nagyobb hatásfokkal. az államnak a városok felé 
megnyilvánuló igénye elsődlegesen a fennhatóság kérdése felől jelentkezett. a 
kammergut-elv alapján ugyanis a szabad királyi városok is az uralkodó birto-
kainak számítottak. a 17. században ez oly módon jelent meg a magyar király-
ságban, hogy a városok a szent korona birtokaiként szerepeltek az uralkodói és 
a városi érvelésekben egyaránt, csak persze más értelemben, majd a 17. század 
utolsó harmadától már az uralkodó birtokainak mondták őket. a fennhatóság 
így a látszólagos felügyelet értelmétől eltávolodva a tényleges birtoklás irányá-
ba mozdult el, és a 18. században már ebben az értelemben is használták.8 az 
uralkodó/állam így valójában minden olyan joggal rendelkezett, ami alapján 
beavatkozhatott a városok belügyeibe. ennek természetesen különböző perió-
dusai voltak. elsőként az ellenőrzés, a rekatolizáció kiterjesztése volt az állam 
fő tevékenysége, majd ezt követően a 18. század első évtizedeitől kezdve a 
mind nagyobb beavatkozás és szabályozás valósult meg. mik voltak ennek a 
konkrét okai, és ily módon mi jellemezte a 17–18. század fordulójának város-
politikáját?

Gazdasági, financiális okok

annak ellenére, hogy az 1603. évi bizottság fő tevékenysége a templomok el-
vétele és a rekatolizáció elindítása volt, a biztosok utasításába foglalt kérdő-

6 németh 2004. 1. köt. 478–495. p.
7 Felhő 1946.; SzűcS 1963.
8 németh 2004. 1. köt. 495–520. p.
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pontok között már jelentős részben jelentek meg a városok gazdálkodását firta-
tó kérdések. 1613-ban már ezek a kérdőpontok jelentették a vizsgálandó témák 
döntő többségét. az 1672-ben és 1690-ben kiadott utasítások jellemzője a tiszt-
újítás ellenőrzése és a katolikus polgárság előnyben részesítése mellett éppen 
a városok gazdasági helyzetének felülvizsgálata, a városok adóztathatóságának 
növelése volt.9 a két korábbi vizsgálat is mutatta, hogy a városokkal szemben 
az állam bevételi elvárásai egyre nagyobbá váltak, és ez már előre jelezte azt a 
korszakot, amikor a városi adóterhek növekedését figyelhetjük meg, ami együtt 
járt azzal a tendenciával, amit a városok adófizetési képességének gyengülése, 
a városi adóhátralékok növekedése jellemzett. 

a 17. század kezdetétől az országgyűlésen megszavazott hadiadót a váro-
sokra már két, vagy három évre előre állapították meg, ami egyértelműen azt 
jelentette, hogy a taxa rendkívüli adóból szinte állandóan fizetendő adónemmé 
változott. annak ellenére tehát, hogy a tizenöt éves háború végéig a városoknak 
nem volt jelentős hátralékuk, a 17. századtól kezdve a restanciák rohamosan 
nőttek, a század utolsó harmadára pedig tetemessé váltak. a század utolsó har-
madától az accisa és a repartíció bevezetése a városok adóztatását állandóvá 
tette. a korábbi hátralékok és az új adó beszedésének módja – a helyi katonaság 
szedte azt be – tovább növelte a városok financiális problémáit, eladósodásuk 
egyre nőtt. előfordult, hogy 2000–3000 fős lélekszámú kisvárosok a század vé-
gére már 50 000 forint hátralékkal küzdöttek. nagyszombat 1662-ben mintegy 
7000 forintos adóssága 1702-re 27 000 forintra emelkedett, kassa adósságai 
pedig 70 év alatt többszörösére emelkedtek: 1672-es 18 000 forintról 1752-re 
közel 51 000 forintra.10 a városok vezetése ebben a helyzetben nem tudott más 
tenni, mint azt, hogy egyre-másra vett fel hiteleket, zálogosította el a város 
birtokait.11 

9 németh 2004. 1. köt. 519–528. p.; németh 2003.; németh 2007. az utasítások néhány 
példánya: Österreichisches staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, Hoffinanz ungarn 
(= Hka HFu) rn 360. 1693. december fol. 365–372. 1690. december 15., archív Hlavneho 
mesta bratislavy, spisovy material lad. 35. nr. 143/k. bécs, 1691. március 15., Štátny ar-
chív v banskej bystrici, pobočka banská bystrica, magistrat mesta banskej bystrici, spisy 
Fasc. 280. no. 93. bécs, 1690. december 15. az egy állam – egy vallás abszolutista alapel-
véről: Hinrichs 1996. Vö.: asCh–DUChharDt 1996.; vierhaUs 1988.; vierhaUs 1990. 
15–38. p.; DUChharDt 1994.

10 nagyszombatra lásd: németh 2008a.; németh 2008b. kassa: magyar országos levéltár, 
kincstári szervek, magyar kamara archivuma miscellaena (e 210) Civitatensia 15. t. 9. sz. 
pozsony, 1672. június 28., Hka Civitatensia rn 3 1756. január 5.

11 németh 2004. 1. köt. 244–280. p.
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1. ábra. Városi adósságok forintban (1692–1699)

a közölt diagram adataiból is kitűnik, hogy sopron esetében például a mint-
egy 120 000 forintos átlagértékű adósság alig néhány év elteltével majd 200 000 
forintra nőtt. a felvett hitelek azonban csak tovább rontották a városi büdzsé 
helyzetét, hiszen a zálogba adott birtokokból nem várhattak további jövedel-
meket, a felvett hiteleket pedig kamat terhelte. Ha sopron esetében a számított 
kamat összegét a repartíció összegéhez hasonlítjuk, akkor végeredményként 
azt kapjuk, hogy a kamat összege az adott év portiójának 33–48 százaléka kö-
zött mozgott, vagyis a teljes adó harmada és közel fele között volt! a sopronnál 
sokkal kisebb ruszt esetében is relatíve igen nagy összegekkel számolhatunk, 
átlag 2300–2400 forinttal. Ha a Fertő-parti városkára rótt hadiadó mértékéhez 
hasonlítjuk ezt az összeget, akkor a kamatok a teljes adó 15–22 százalékát tet-
ték ki, ami átlagosan a katonai kiadások egynegyede volt! az arányok és a 
kamatokra kiszámított összegek mindkét esetben megdöbbentőek, hiszen ruszt 
17. századi országgyűlésenként kiszabott taxaterhelése nagyjából azonos nagy-
ságú volt az adósságok után fizetendő kamat összegével.12 

a lakosság adó-terhelhetősége is igen alacsony nívóra csökkent. az már a 
fenti adatokból is sejthető, hogy a városok adófizetési hajlandósága igencsak 
lecsökkent. történt ez annak ellenére, hogy a török elleni hosszú háború végéig 
a szabad királyi városok mindegyike befizette az összes rájuk kirótt adót, sőt, 
bizonyos időszakokban nagy összegű kölcsönökkel igyekeztek fenntartani a 
kamarai szervek időnkénti pénzhiányát. a városokra tehát általában nem volt 

12 mol e 34 (prot. rest. civ.) pag. 69–70., 101., 195., 213–215., 248–250., 338–340., 389–390., 
411., 486., 495–496., 537–538.; mol a 20 (litt. Cam. Hung.) 1702. nr. 28.; Hka HFu rn 
316. 1687. szeptember fol. 142–146. bécs, 1687. szeptember 10.
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jellemző az, hogy nem akarták volna befizetni adóikat, így a 17. században az 
előzőekben bemutatott folyamat mögött

 a városi polgárság adófizetési képességének változása állhat. ennek bizo-
nyítására nagyszombat esetében van módunk, ahol a város adófizetői által be 
nem fizetett hátralékokról külön elszámolásokat vezettek. jellemző az is, hogy 
ezt a külön számadás-sorozatot éppen 1605-től kezdve vezették! az elszámolá-
sok szerint az adófizetési morál általános tendenciája az volt, hogy az első négy 
évben befizetett összegen túl újabb, jelentős törlesztésekre már nem lehetett 
számítani, így a továbbiakban ezt tartva szem előtt mutatjuk be a tendenciákat. 
a 17. század első harmadában az első évben közel 70% be nem fizetett adóösz-
szegről tudunk, amely az első négy évben mintegy 25%-ra csökkent. az 1660. 
és 1676. évi elszámolások szerint ez még rosszabbá vált: az első évben mind-
össze a hátralékok egytizedét, vagy még annyit sem tudtak behajtani, és nyolc 
év elteltével sem sikerült ezt az arányt a fennmaradt összeg fele alá csökkente-
ni, vagyis az adóztatható lakosság a város által kirótt összeg alig felét fizette be, 
azt is csak nagy késésekkel.

2. ábra. Nagyszombat hátralékfizetési morálja 
a behajtást követő négy évre vetítve
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a 17–18. század fordulóján − ahogy azt korábban láthattuk − eleinte ugyan 
magas adót vetettek ki, de ez a tendencia, felismerve azt, hogy az adók nem 
hajthatók be, megfordult, és egyre alacsonyabb összegeket róttak ki a városokra 
általában. nagyszombat esetében ez az alábbiak szerint alakult:

3. ábra. Nagyszombat adóterhei forintban (1695–1711)

ennek ellenére az adófizetési képesség a korábbiaknál is rosszabb képet 
mutatott. az évről évre fennmaradt elszámolások szerint a hátralékok összege 
egyre nőtt, volt olyan év, amikor a 90 százalékot is meghaladta, átlaga pedig 
több mint 40 százalék volt. az adatokból kiszámolt trend szerint a város átlagos 
eladósodása e szűk két évtized alatt 25 százalékról 60 százalék fölé nőtt, ami 
egyértelműen alátámasztja a városokról készült narratív források tudósításait.13

13 németh 2008a.; németh 2008b.; mmtr, Daňe iiib/71., iiid/598–600.
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4. ábra. Nagyszombat hátralékai (1695–1711)

Az eladósodás folyamata

a kamarai biztosok által bevezetett intézkedések e helyzet megváltoztatását 
tűzték ki célul. a szakszerű, általában jogi végzettséggel rendelkező városveze-
tők kiválasztásában persze szerepet játszott a római katolikus egyház erősítése 
is, de a számadáskönyvek vezetése, azok ellenőrzésének szabályozása, a városi 
birtokok elzálogosításának, további hitelek felvételének tiltása, a városi tisztvi-
selők visszaéléseinek megszüntetése helyes, a bürokratizálódás megfelelő útjá-
nak tekinthető.14 ezt még akkor is kijelenthetjük, ha tudjuk: ezek a célok ekkor 
még nem valósultak meg, a visszafoglaló háborúk és a rákóczi-szabadságharc 
viszonyai között nem is valósulhattak még meg. a megvalósulás első jelei a 
magyar királyságban is a 18. század első harmadától mutatkoznak.

a rákóczi-szabadságharc nem csupán a tekintetben volt káros a magyaror-
szági városok összességére, hogy a városok a felkelők ellen bevetendő katona-
ságot kénytelenek voltak ellátni. a közel egy évtizedig tartó hadakozás éppen 
az oszmánok elleni felszabadító háborút követte, így a majd két évtizedig tartó, 
mezei seregeket mozgató hadjáratokat követően nem volt idő arra, hogy ezt a 
traumát a városok gazdasága, a kereskedelem és az ipar kiheverje. a 17. száza-

14 Vö. németh 2007.
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di tendenciák felerősödtek, és nem csupán azokban a városokban, amelyekre 
az eladósodás és az adóhátralékok felhalmozása jellemző volt, hanem a többi 
szabad királyi városban, valamint az oszmánok alól felszabadult, kamarai szer-
vek fennhatósága alá kerülő egykori szabad királyi városokban és mezőváro-
sokban is. sopron, buda és kismarton esetei mind arra mutatnak, hogy legyen 
az régi szabad királyi város, a 17. században e rangot elnyerő település, vagy 
az oszmán fennhatóság alól felszabadult újjátelepült város, mindegyik esetben 
több mint 100 000 forintos adósság halmozódott fel a 18. század első évtizedei-
re.15 a városok eladósodása egyben veszélyeztette azokat a bevételeket is, ame-
lyek az abszolutista állam alappilléreit jelentették, ezért a 18. század elejétől a 
tisztújításokra kiküldött kamarai biztosok elsődleges feladatává vált a városok 
pénzügyi stabilitásának helyreállítása, a gazdálkodás hatékonyságának, szak-
szerűségének és a visszaélésektől mentes működtetésének biztosítása. ennek 
érdekében a biztosok már az ellenőrzés korai szakaszában tettek olyan javasla-
tokat, és hoztak olyan intézkedéseket, amelyek ezt a célt szolgálták. a legfon-
tosabb feladat a felhalmozódott adósságok féken tartása, a kamatok kifizetése 
volt, de – ha ezt lehetségesnek találták a kirendelt kamarai alkalmazottak – a 
tőkeösszeg visszafizetését is megkísérelték. az adósságokkal összefüggésben, 
valamint az abszolutista-központosított államokra jellemző, alapvető feladat 
a katonaság ellátása, a beszállásoltak megfelelő fizetése, élelmiszerellátásuk 
biztosítása, illetve az adó befizetése volt. mindezekkel összefüggésben a város 
gazdálkodásának javításával, a gazdálkodás modernizálásával, a város vezetői 
részére eddig juttatott kiváltságok, pénzben és természetben kapott járandósá-
guk, visszaéléseik csökkentésével vagy megszüntetésével igyekeztek növelni 
a város jövedelmeit, javítani a város lakosságának fizetőképességét. ekkorra 
ugyanis már felismerték, hogy hiába követelnek több adót a városoktól, ha 
azok lakosai immáron valóban elérkeztek fizetőképességük határáig. a korai 
és később a felvilágosult abszolutizmusra jellemző módon így az alattvalók 
gazdálkodásának modernizációjával, a belső kereslet fellendítésével, a város 
jövedelmeinek és jövedelemszerzési forrásainak szélesítésével próbálták az 
adózás mértékét növelni.16

a biztosok tevékenysége e téren néha kifejezetten hasznosnak bizonyult, 
mivel sopron esetében például az adósság megfékezését, sőt, kis fokú csök-
kenését figyelhetjük meg. talán részben az évente a városba látogató bizto-
soknak és az uralkodói parancsleveleknek is betudhatjuk, hogy a város nem 
került bele abba az adósságspirálba, amelybe a felső-magyarországi városok 

15 mol a 20 (litt. Cam. Hung.) 1710. nr. 45. ill. thirring 1937. 167. p.
16 lásd erre nagy 1957. 90–94., 118. p.; mol e 23 (litt. cam. scep.) 1721. december 3., 10., 

1723. október 5., 1724. október 27., e 210 (misc.) Civ. 8. t. 12. sz.
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közül sokan, mivel nem vetette zálogba jövedelmeinek nagy részét. a 18. szá-
zad első harmadában összeállított kimutatás szerint a tanács valóban úgy járt 
el, hogy a felvett hiteleket újabb hitelekkel igyekezett visszafizetni, és eközben 
valamelyest csökkenteni a teljes tőkeösszeget.17 buda esetében sajnos egyre nö-
vekvő adósságokról értesülhetünk. itt a biztosok eleinte csak fékezni tudták azt 
a folyamatot, ami végül az 1737. évi nagy kivizsgáláshoz és a teljes városve-
zető elit elbocsájtásához vezetett. az azt követő vezetés esetében tudjuk, hogy 
igyekeztek az adósságokat csökkenteni, és törekvéseik, ha lassan is, de ahhoz 
vezettek, hogy a város eladósodása lelassult, majd megállt.18 

A hadiadó beszedése, biztosítása

a hadiadó beszedésének, maradéktalan befizetésének, valamint a hátralékok 
behajtásának a korszak várospolitikai intézkedéseiben kiemelt szerep jutott, 
hiszen legfontosabb állami bevételként, lényegében minden intézkedés ezeket 
a célokat szolgálta. a század első negyedében a kamara számára elsődlege-
sen fontos volt, hogy a hadiadó kezelése gördülékenyen és átlátható módon 
történjen, mindenképpen szerették volna megakadályozni, hogy a városok a 
16–17. századhoz hasonlóan mintegy saját jövedelmükként kezeljék azt, és be-
fizetésével kapcsolatban akár más jövedelmeik felhasználásával vagy – mint 
az sokszor megesett – hitelek felvételével is manipulálhassanak. alapvetően 
fontosnak tartották, hogy a hadiadó-pénztárat a város saját bevételeitől és ki-
adásaitól teljesen külön kezeljék, hiszen így az állam által legfontosabb szem-
pontként elvárt állami adó kifizetése jóval biztonságosabbá vált volna.19 Emiatt 
a hadiadópénztár városi kiadásokra történő felhasználását is nagymértékben 
akadályozták. a gazdálkodás belső ellenőrzése is nagyobb mérvűvé vált, hi-
szen a polgármester és a szószóló felügyelete alatt lévő pénzügyeket immáron 
két ember ellenőrizte, egy a belső tanácsból, egy pedig a választott községből. 
a kamara szándékai szerint a hadiadó beszedésének rendjét még szigorúbbá 
tették volna. a befizetés napját mindenképpen betartatták volna, és az ellen-
őrök bevonásával az adószedők és a belső tanács feletti kontrollt hoztak volna 
 

17 mol e 34 (prot. rest. civ.) pag. 248–250., mol a 20 (litt. cam. Hung.) 1734. no. 4.; sVl 
lad. Xi. et l. Fasc. ii. no. 93.

18 nagy 1957. 114–119. p.
19 gárDOnyi 1945. 211–212., 216–220. p.; mol a 20 (litt. cam. Hung.) 1716. no. 29., e 23 

(litt. cam. scep.) 1721. december 3., 10., 1723. október 5., 1724. október 27., e 210 (misc.) 
Civ. 8. t. 12. sz.
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létre. a legnagyobb figyelmet a hátralékoknak szentelték, mivel ezek egyrészt 
a városok gazdasági helyzetét rontották, másrészt pedig az adósok fizetőképes-
ségét.20

A beszállásolás problémája

a városok nagy része számára a 17. század végéig ismeretlenek voltak azok a 
problémák, amelyeket a helyben állomásozó katonaság okozott. a városokba 
áramló nagy létszámú helyőrségek jelenléte okozta az első problémát, mivel 
számukra szállást és ellátást kellett biztosítani. kassa vagy Varasd számára ezek 
a problémák nem voltak újak, de az összes szabad királyi város számára igen. 
a beszállásolt katona közvetlenül szállásadóitól szerezte be a neki járó hadi-
adóban elszámolt élelmiszert, valamint a beszállásolással együtt járó ellátást: a 
szálláson kívül ágyat, ágyneműt, fát, sót, gyertyát és élelmet, valamint konyhai 
eszközöket kellett adni. a katonaság és azok lovainak ellátását szintúgy a vá-
rosnak kellett biztosítania, és ennek legegyszerűbb és legolcsóbb módja az volt, 
ha a város birtokain termelték meg az ehhez szükséges gabonát, húst és bort.21 
a kamarai biztosok ezért különleges figyelmet szenteltek a katonaság részé-
re lefoglalt legelőknek és réteknek, valamint a szántók és szőlők állapotának, 
amelyek így különösen fontossá váltak. a kamara igyekezett tovább bővíteni 
azon jövedelmek körét is, amelyeket a házipénztár helyett a hadiadópénztárba 
kellett fizetni.22 

A városi gazdálkodás szakszerűsítése, ellenőrzése

a városi gazdálkodás állami felügyeletének legkarakterisztikusabb eleme két-
ségtelenül a városi számadások felülvizsgálata, majd ezt követően olyan igaz-
gatási struktúra és számviteli fegyelem kialakítása volt, amely során a gazdál-
kodás egyes elemeit a kamarai tanácsosok igyekeztek korszakuk gazdaságel-
méleteihez is igazítva szabályozni.23 lényegében nem történt más, mint hogy 

20 gárDOnyi 1945.; nagy 1956.; nagy 1957.
21 nagy 1956. 37–45., 48–49. p.; németh 2008d.; németh 2009.
22 mol a 20 (litt. cam. Hung.) 1716. no. 29., 1734. no. 4.
23 a német és az osztrák tartományi városok tendenciáiról lásd: aUmüller 1950. 15–18. p.; 

brUnner 1955. 7–35. p.; gUtkas 1965. 59–76. p.; kellenbenz 1965.; mOhnhaUPt 
1965.; siglOCh 1977. 118–119. p.; QUarthal 1980. 117–219. p.; gerteis 1986. 73–
80. p.



H. németh istván: Várospolitika új utakon… 295

az állam – saját érdekeit szem előtt tartva – szakszerűbb, modernebb gazda-
ságirányítást, gazdálkodást igyekezett meghonosítani az általa ellenőrzés alatt 
tartott városokban. miután a felsőbb hatóságok (kamarák, helytartótanács, kan-
cellária) számára az összehasonlítás is fontos volt, ezért ez a folyamat egy-
ben a városi gazdálkodás, számvitel szabványosításával is járt. a 17. század 
végén kiadott utasítások gazdasági ellenőrzésre vonatkozó tartalma éppen 
ezért mindig fontos részét alkotta a kiküldött biztosok munkájának. a váro-
sok gazdasági állapotáról és a gazdálkodás irányításáról a biztosnak kimerítően 
részletes jelentést kellett nyújtania, és ellenőriznie kellett minden számadást.24 
a számadások központi ellenőrzésére ezen túl a 18. század első évtizedeitől 
kezdve szinte évtizedenként újabb és újabb akciót kezdeményezett a kamara 
és a kancellária, illetve – létrehozásától kezdve – a helytartótanács tagjai közül 
kiválasztott bizottság.25 az állandó bizottság felállításáról 1733-ban döntöttek, 
de az egyes városokról benyújtott jelentéseket már korábban is e három hivatal 
tisztviselői értékelték. ezt megelőzően a kiküldött biztosok állapították meg, 
hogy a városnak mely területeken kell megváltoztatnia gazdálkodását, illetve 
az ehhez kapcsolódó ügyintézést. a 18. században ez még jobban összefonó-
dott a hivatalok munkájával, és egyrészt egységes rend alapján igyekeztek a vá-
rosi számadásokat bekérni és azokat felülvizsgálni, másrészt a kamarai biztos 
intézkedéseit még inkább kombinálták a központi hivatalok intézkedéseivel. 
a városi gazdálkodás ekkor megkezdett általános felülvizsgálata csak nagyon 
lassan haladhatott, a városok nagy része képtelen volt hiánytalanul benyújtania 
számadásait. az állandó városi vegyes bizottság létrejöttével egyidejűleg (1733) 
a bécsi udvar arra törekedett, hogy a városok gazdálkodása átlátható legyen. a 
normatív jellegű várospolitika bevezetése érdekében a városok felülvizsgála-
ta is úgy történt, hogy egységes kérdőív alapján kellett a városok helyzetét, 
gazdálkodását és igazgatási helyzetét felülvizsgálni. mindezek együttesen azt 
a célt szolgálták, hogy a várospolitika addig eseti jellegű intézése még hivatal-
szerűbb, a modern államigazgatási alapelvekhez igazodó módon történjen meg, 
és így az állam számára oly fontos adóbevételek is jóval felmérhetőbbekké és 
tervezhetőbbekké váljanak. a városi bizottság valóban a kiadott norma szerint 
vizsgálta felül az összegyűjtött számadásokat, és értékelte a városok gazdálko-
dását. az így elvégzett vizsgálat során összehasonlíthatókká váltak a városok, 
illetve a városi gazdálkodás azon pontjai, amelyeken az udvari kamara utasí-

24 Hka HFu rn 232. 1671. január fol. 105-108. 1671. január 16.; mmbbr, spisy Fasc. 291. 
nr. 25. körmöcbánya, 1672. január 20.; aHmbr, spis. mat. lad. 35. nr. 146/a. 1675. június 
19., nr. 146/b. 1675. július 15., nr. 146/c. 1675. szeptember 27.

25 mol e 23 (litt. cam. scep.) 1716. november 4., 1717. október 13., ill. Felhő–VöröS 1961. 
19–23., 157–158. p.; nagy 1971. 91–92. p.; PaUlinyi 1963. 34–35. p.
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tása szerint a városoknak változtatniuk kellett. az általános kontrollt követően 
a bizottság vált a tisztújításokat követően benyújtott biztosi jelentések gyűjtő és 
elemző testületévé, valamint a városok működésével kapcsolatban benyújtott 
kérvények és panaszok kivizsgálásával is itt foglalkoztak.26 

Városi tisztviselő helyett hivatalnok – a juttatások rendszere

a városi gazdálkodás és igazgatás szakszerűbbé, hivatalszerűbbé változtatásá-
nak fontos lépcsőjét jelentette, hogy a város tisztviselői nem tiszteletbeli, hanem 
hivatalnoki megbízásokat kapjanak.27 ez együtt járt azzal, hogy a város minden 
egyes tisztviselője számára megfelelő ellenszolgáltatásként fizetést nyújtottak, 
de azzal is, hogy az addigi tiszteletbeliségből fakadó privilégiumokat szép las-
san elvesztették. ez kiterjedt a városvezető elit kvártélymentességére, valamint 
a természetben kapott fizetségek mind inkább háttérbe szorítására is.28 az első 
esetben csak a 18. század első negyedére sikerült elérni azt, hogy a kvártély-
mentesség csak és kizárólag a hivatalt vállaló lakóházára terjedjen ki, más in-
gatlanára ne.29 a természetben kapott fizetségek felszámolása még nehezebben 
ment, hiszen óriási visszaélésekre adhatott alkalmat az, hogy a tisztviselők a 
város birtokairól szinte számolatlanul, vagy egymással összejátszva jutottak in-
gyen fához, legelőhöz, borhoz vagy ingyen jobbágymunkához. a nekik juttatott 
termények nehéz elszámolása mellett az e termékek eladásából származó jöve-
delem kiesését nehezményezték leginkább az ellenőrzések, azét a jövedelemét, 
amelyet leginkább az adók kifizetésére vagy az adósságok törlesztésére lehetett 
volna fordítani. a biztosok érvelése szerint a város vezetői fizetést húztak, így 
nem jogosultak ezekre a juttatásokra, amelyek abból az időszakból származ-
nak, amikor még fizetésük nem volt.30 

26 paulinyi 1963. 34–37. p.; mol e 23 (litt. cam. scep.) 1730. augusztus 16.; Hka HFu 
rn 662. 1732. december fol. 333–336. 1732. december 13., rn 664. 1733. március fol. 
1367–1513. 1733. március 22.

27 Cjs ii/2. 170–171., 181., 193., 197., 228–230.; mol (prot. rest. civ.) pag. 1–13. selmecbá-
nya, 1692.; bFl, bVt iV. 1002 ee, tisztújítási iratok, 1723. október 2., mol e 23 (litt. 
cam. scep.) 1730. augusztus 16., Hka HFÖ protokolle r 1733 bd. 1156. fol. 11. 1733. ja-
nuár 16., fol. 136. 1733. március 26., fol. 240. 1733. május 15., protokolle r 1734 bd. 1160. 
fol. 20. 1734. január 16., protokolle r 1737 bd. 1172. fol. 739. 1737. december 23.

28 a németországi hasonló gyakorlatra lásd: Pröve 1995.
29 Štbr, mmtr magistrátne protokoly ii/9. fol. 65–66. 1689. március 30.; mol a 20 (litt. 

cam. Hung.) 1716. no. 29.; sVl lad. iii. Fasc. 1. no. 43. 1720 körül, mol a 20 (litt. cam. 
Hung.) 1733. no. 10.

30 nagy 1957. 110–111. p., ill. mol a 20 (litt. cam. Hung.) 1716. no. 29., 1733. no. 10.



H. németh istván: Várospolitika új utakon… 297

Független városgazdálkodás, az összeférhetetlenség kérdése

a városigazgatás szakszerűbbé tételének igen fontos tényezője volt, hogy a 
kiválasztott igazgatási rendszer minden összeférhetetlenségtől és rokoni kap-
csolattól mentes legyen. ez a tényező a városi gazdálkodás szempontjából min-
denképpen üdvös volt, hiszen a visszaélések ezzel csökkenthetők voltak. Éppen 
ezért már a 17. század utolsó harmadától szigorúan tilos volt a tanácstagok 
vagy a kamarások közötti rokoni kapcsolat. az összeférhetetlenség azonban 
nem csupán a rokoni kapcsolatokon keresztül valósulhatott meg, hanem oly 
módon is, ha az elit tagjai a tanácsosi tiszt mellett a városi gazdálkodás egyéb 
területein is tisztséget vállaltak. a 16–17. században teljesen bevett és egyér-
telmű gyakorlat volt minden városban, hogy a tanácsosok (részben fizetésük 
kiváltása miatt is) kezelték a város birtokait, ők voltak az ún. falugrófok, vagy 
a város más bevételeit is ők kezelték.31 a kamarai biztosok javaslatára az összes 
szabad királyi városban is erőltetett módszer szerint a városok gazdálkodását 
jóval hozzáértőbb, a város vezetőitől függetlenebb személyre kívánták bízni. 
az oeconomus tisztének különállását a polgármesteri tiszt bevezetésével, il-
letve városgazda kinevezésével kívánták elérni, akit a kamarai biztos nevezett 
volna ki, és elmozdítására csak valóban különleges esetben került volna sor. a 
kamara javaslatai szerint a gazdasági teendőket az oeconomusnak kellett el-
látnia. másrészt a városgazda számadásait külön kellett kezelni, alkalmazva 
az állandó városi bizottság által kidolgozott táblázatokat. De a legfontosabb 
változás, amit a kamara javaslatai között láthatunk, hogy minden egyes gaz-
dálkodási egységről külön kellett számadásokat vezetni, a jövedelmeket pedig 
nem lehetett azonnal valamilyen kifizetésre fordítani. mindezek együtt nagy 
hatékonysággal szolgálták azt a célt, hogy a különféle bevételek és kiadások 
ellenőrizhető formában kerüljenek be a városi házipénztárba, továbbá ki on-
nan, és a kamarás által készített számadásokhoz olyan specifikus számadások 
kerüljenek megfelelően csatolt számlákkal együtt, amelyek a visszaéléseket és 
sikkasztásokat a lehető legkisebb mértékűre szorították vissza.32 

31 laDOmérszky 1943.; tirnitz 1971. 65. p.
32 mol e 23 (litt. cam. scep.) 1716. november 4., mol a 20 (litt. cam. Hung.) 1733. no. 10., 

1734. no. 4. Vö.: nagy 1971. 92. p. az osztrák tartományokkal való párhuzamra legújabban 
lásd: sCheUtz, 2011. 81–84. p.
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Új gazdálkodási alapelvek, új mechanizmus, 
új szakszerű városvezetés

a kamara az ellenőrzésen és a gazdálkodáshoz kapcsolódó ügyintézésen túl 
konkrét közgazdasági javaslatokat is tett. a szakszerűség egyik mutatója volt, 
hogy a különféle adókat objektív szempontok alapján, osztályokba sorolva kel-
lett kivetni, és a beszállásolásnál sem szemre, hanem az adott ház használható 
helyiségeit pontosan lemérve kellett a beszállásolandók létszámát meghatá-
rozni.33 a számadások vitelére egységes táblázatokat szerkesztettek, amelye-
ket minden városban kötelezővé tettek, valamint minden módon igyekeztek 
a jövedelmeket növelni.34 az olyan igazgatási vagy gazdasági tevékenységet, 
ami után eddig nem kértek illetéket vagy adót, azon nyomban illetékkötelessé 
tették, a város benefíciumainak és birtokainak egyes gazdálkodási ágaira külön 
javaslatokat fogalmaztak meg a kamarai biztosok, illetve esetenként új bevételi 
forrásokat igyekeztek létrehozni, mint például egyes csomópontoknál kocsmák 
és vendégfogadók létesítésével.35 ezen túl természetesen a városi gazdálkodás 
modern működését megfelelően képzett emberekkel kellett biztosítani. ezzel 
a kérdéskörrel visszakanyarodhatunk a tanulmány elejére, vagyis a városi elit 
kiválasztódásának kérdésköréhez. a kamarai biztosnak ugyanis azon túl, hogy 
lehetőleg erősíteni kellett a katolikus felekezetűek arányát, a legnagyobb fi-
gyelemmel kellett lennie a szakszerű, modern közgazdasági vagy jogi ismere-
tekkel rendelkező, az elit tagjai közé adoptálható személyekre. ezt szintén egy 
másik, európa-szerte megfigyelhető tendencia nyomaiként figyelhettük meg, 
miután az osztrák tartományok városainak tisztviselői közé is csak megfelelő 
tanulmányokkal lehetett bejutni, a 17. század második felében a képzés szint-
je már sokkal fontosabb volt, mint a birtok. a német-római birodalom váro- 
saiban jóval korábban elterjedt ez a tendencia, a német városokban ugyanis a 
jogászok szerepe már a 16–17. században sokkal nagyobb lett a korábbiaknál, 
egyes tisztségeket már a 17. században jogi vagy közgazdasági végzettséghez 
kötöttek. a fejlődés vonalát jól mutatja, hogy a 18. században tanácsosi hely 
ügyvédi vizsga, vagy egyetem elvégzése nélkül már nem volt vállalható.36 a 
magyar királyságban ez az elvárás a századfordulón jelentkezett, de ténylege-

33  mol a 20 (litt. cam. Hung.) 1716. no. 29.
34  mol a 20 (litt. cam. Hung.) 1716. no. 29.
35  mol a 20 (litt. cam. Hung.) 1717. no. 10., 1733. no. 10.
36  bécsre lásd: skODa, 1974. 110–111. p. a többi országra: brUnner 1963. 347–355. p.; 

ewalD 1954.; CzOk 1981. 31–33. p.; ChittOlini 1989.; kleinheyer–sChröDer 1989.; 
jahns 1995.; raPP 1995. 48–51. p.; müller, 1996.; rügge 2000.
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sen csak a 18. század első negyedére valósulhatott meg az, hogy a városi elit 
tagjai immáron valóban döntően az egyetemet végzettek közül kerültek ki.37 
a fenti rövid áttekintés az átalakuló magyarországi várospolitika főbb tenden-
ciáit volt hivatott bemutatni. arra igyekeztem rámutatni, hogy az állam szere-
pének növekedésével – ami európai tendencia is volt egyben – hogyan változott 
a városi önkormányzatok  államhoz és uralkodóhoz fűződő szerepe, viszonya, 
milyen érdekek játszottak közre abban, hogy az állam igen kemény fellépésével 
a kora újkori városi igazgatást mind inkább a szakszerűség elemeinek átvéte-
lére kényszerítse, az állami kontroll bevezetésével az állami igazgatás részévé 
tegye. 
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