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I.  

A Habsburg Monarchia és Magyarország történetét kutató hadtörté-

nészek munkájukkal tisztázták az Oszmán Birodalom elleni védelmi 

rendszer működését, és részletekbe menően feltárták a Habsburgok 

nyugati és török elleni hadjáratainak körülményeit. Magyar és oszt-

rák kutatók ezt a feldolgozó munkát már a 19. század végén elkezd-

ték; gondoljunk csak a bécsi Hadilevéltár által szerkesztett, Savoyai 

Jenő korát feltáró monumentális kiadványsorozatra (Feldzüge des 

Prinzen Eugen von Savoyen), vagy az Osztrák Örökösödési háborút 

bemutatóra (Criste, Oscar: Österreichischer Erbfolge-Krieg). Kiváló 

magyar történészek generációi foglalkoztak a végvári rendszer kiala-

kulásával és fejlődésével, akiknek a névsora is oldalakat tölthetne 

meg. 

 A Rákóczi-szabadságharc történetével, a kuruc hadsereg 

felépítésével kapcsolatban szintén könyvtárnyi irodalom áll az érdek-

lődők rendelkezésére. A szatmári béke megkötése utáni békeidőszak 

hadellátási kérdései mindeddig feltáratlanok maradtak, jóllehet a 

hadsereg jelenléte a falvakban és városokban, elszállásolásuk a pa-

rasztok és polgárok házaiban a mindennapi élet fontos részét képez-

ték. A probléma jelentősége azonban nem lebecsülendő. II. Rákóczi 

Ferenc ugyanis maga is úgy vélte, hogy az országra nehezedő adóte-

her mellett a császári hadsereg vérlázító magatartása teremtette meg 

a szabadságharc széles társadalmi támogatottságát. Ennek ellenére a 

katonaság és a civil lakosság együttélését csak kevesen vizsgálták. 

Ezért a Habsburg Monarchia fegyveres erőinek magyarországi tevé-

kenységéről csupán sablonos, ismeretekkel rendelkezünk. 
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Néhány történész nevét azonban nem szabad elhallgatni, 

akik úttörő munkát végeztek a hiányosságok pótlása területén. 

Timon Béla munkáit kell elsőként megemlíteni, aki e kérdés szem-

pontjából döntő jelentőségű uralkodói rendeletek egyes elemeit is-

mertette. Zachar József a 18. századi katonai tárgyú törvényekről és 

az országgyűlési tárgyalásokról tett közzé hiánypótló tanulmányt. A 

katonák Somogy megyei elszállásolásáról Taubert Ernő jelentett meg 

egy rövid értekezést. A benyújtott doktori disszertáció tehát a min-

dennapi élet egy kevéssé vizsgált területére próbál meg fényt vetni. 

 

II. 

A katonaság eltartásával kapcsolatos kérdések helyes megválaszolá-

sa összetett kutatást igényel. Ismerni kell mindenekelőtt a kortársak a 

katonaság elszállásolásával és élelmezésével összefüggő gondolatait, 

a feltárt problémák megoldására tette javaslatait. Ezeket a 17. és 18. 

század fordulóján élt udvari főtisztviselők és a magyar nemesség 

egyes képviselői időről-időre papírra vetették, nem egyszer egy az 

egész ország életét átfogó berendezkedési terv keretében. E javaslat-

csomagok szolgáltak a megalkotandó jogszabályok szellemi háttere-

ként. 

 A fegyveresek és a polgári népesség együttélését törvények 

és regulamentum néven emlegetett uralkodói rendeletek szabályoz-

ták, amelyek a mindennapi élet számos területét érintették. A disz-

szertáció ezért az 1683 és 1751 közötti évtizedek tucatnyi szabályza-

tát részletekbe menően ismerteteti. 
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 A regulamentumok megalkotását, az országgyűlési tárgya-

lások éppúgy befolyásolták, mint a fent említett tervezetek. A diétai 

egyeztetésekkel ezért külön fejezet foglalkozik a doktori dolgozat-

ban. 

 Egy adott korszak mindennapi élete nem ismerhető meg 

kizárólag a jogszabályokból, szükséges azok végrehajtását is részle-

tes vizsgálat tárgyává tenni. Átfogó adatgyűjtést a rendkívül bőséges 

forrásbázis nem tesz lehetővé, ezért azt az ország egy megyéjére, 

Pest-Pilis-Soltra korlátoztuk. 

 A doktori disszertáció a berendezkedési tervek kapcsán 

részben a már publikált forrásokra és feldolgozásokra támaszkodott, 

illetve a Magyar Országos Levéltár regnikoláris levéltárára és a bécsi 

Staatsarchiv Ungarische Akten anyagáról készült mikrofilmmásola-

tokra támaszkodott.  

Az uralkodói rendeletek közül már nem egy nyomtatásban 

is napvilágot látott 18. századi jogszabálygyűjteményekben és 19. és 

20. századi forráskiadványokban, illetve azok megtalálhatók az Or-

szágos Levéltár kancelláriai, helytartótanácsi és regnikoláris levéltá-

raiban.  

A disszertáció az országgyűlési tárgyalások menetét illetően 

elsősorban a Magyar Országos Levéltár regnikoláris archívumában 

található fondokra és állagokra támaszkodik, és kiegészítésképpen az 

Országgyűlési Könyvtár Gyurikovits féle országgyűlési kéziratai és 

az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában fellelhető dokumen-

tumai is felhasználásra kerültek. 
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 A katonaság Pest megyei elszállásolására és ellátására vo-

natkozó adatok első sorban a Pest Megyei Levéltárban őrzött Pest-

Pilis-Solt vármegye nemesi közgyűlésének irataiból származnak. 

 

III. 

A doktori értekezés első fejezete összegzi az 1677 és 1758 közötti 80 

esztendőben papírra vetett legalább egy tucat udvari vagy rendi re-

formterv katonai vonatkozású javaslatait, amelyek részben vagy 

teljes terjedelmükben a katonaság és a polgári lakosság közötti súr-

lódások elkerülését tűzték ki célul. Ezek során megállapíthatóvá vált, 

hogy az udvar elsősorban az állami adóalap kímélése és a lázadások 

megelőzése miatt volt érdekelt a kérdés rendezésében, a nemesek 

pedig a földesúri szolgáltatások biztosítása miatt tartották nélkülöz-

hetetlennek a megnyugtató megoldást. 

 Mindkét oldal tervezeteiben hangsúlyosan szerepelt a lovas-

ság kaszárnyákban, a gyalogság erődökben történő elhelyezése és a 

felesleges várak lerombolása. Az 1722. évi Systematica Commissio 

által és egy országgyűlési deputáció által kidolgozott javaslatok 

mindemellett az adóbeszedés kérdéseivel is foglalkoztak. 

 A második fejezet ismerteti a hadsereg elszállásolását befo-

lyásoló jogszabályokat. Minthogy a törvények szűkszavúan nyilat-

koznak egyes kérdésekről, ezért az uralkodói rendeletek részletes 

bemutatása megkerülhetetlen volt. Megállapítható volt, hogy a bécsi 

udvar regulamentumok kibocsájtásának okául legtöbbször a lakosság 

jólétének biztosítását és a belső béke megőrzését jelölte meg. 
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 A 17. és 18. századdal foglalkozó történeti munkák és for-

ráskiadványok rendszeresen szólnak arról, hogy a Magyarországon 

állomásozó fegyveres erők fosztogatták a vidéki lakosságot, és az 

elszállásolt katonák a megengedettnél lényegesen több élelmiszert és 

készpénzt követeltek maguknak. Mindeddig azonban nem volt isme-

retes a gyalogosok és lovasok számára megállapított fizetés pontos 

mértéke. Ez az 1683 és 1751 közötti évtizedekben gyakran váltako-

zott. Fontos megemlíteni, hogy a katonák a rendeletben szereplő 

összeget nem kapták meg hiánytalanul, hanem annak egy részét 

visszatartották az egyenruháik elkészítésre. Emiatt a Magyarorszá-

gon állomásozó csapatok készpénzellátása nem fedezte minden eset-

ben megélhetési költségeiket. Ezért a lakosság a katonáknak az 1683 

és 1698, valamint az 1711 és 1723 közötti időszakban kenyér és hús 

ellátmányt, 1699 és 1711, valamint 1723 és 1751 között kizárólag 

kenyeret adott az elszállásoltaknak. Ugyanezen ok miatt a magyar 

várakban szolgáló helyőrségek számára az 1715 és 1720 között ki-

adott rendeletek nagyobb értékű ellátmányt biztosítottak, amelyet a 

lakosoknak egészen 1729-ig fizetniük kellett. 

 A rendeletek az elszállásolás rendjét is meghatározták, mi-

szerint az országba vezényelt csapatok számáról az uralkodó hozott 

döntést. A fegyveres erők országon belüli elhelyezése már a magyar 

rendek kezébe került. E kérdéssel az adókivetéssel foglalkozó rendi 

gyűlések, a concursusok, és a Helytartótanács foglalkozott. Az egyes 

megyékbe küldött egységek elhelyezéséről a megyei közgyűlés, a 

falvak és városokba kerülő katonákéról pedig a helyi bíró döntött. 
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 A polgári népesség házaiban állomásozó katonák számára 

szolgáltatott élelmiszer árát az adózók levonhatták adótartozásukból, 

de nem a piaci áron, hanem egy kényszerárfolyamon. Ínséges évek-

ben, mint például III. Károly első török háborújának idején, ez a 

falusiak számára számottevő bevételkiesést eredményezett. Ennek 

mértéke azonban évről évre és vidékről vidékre eltérő volt. Sőt 1723 

után szerencsés esetben ez az árfolyam meghaladta a piaci árakat. 

 A lakosságot és állatállományát súlyosan megterhelte a 

katonaság számára történő fuvarozás. Ennek egyre részletesebb sza-

bályai a rendeletek fontos részét képezték. A 18. század első felében 

a fuvarozó falusiak nem kaptak fizetséget a szállításokért cserébe, 

1751-től is csupán minimális térítésben részesültek. 

 A fegyelem hiánya és az alulfizetettség miatt a katonák 

rendszeresen megszegték a szolgálati szabályokat. A katonák feletti 

ítélkezés mindvégig megmaradt a fegyveres erők hatáskörében, de a 

rendeletek mind nagyobb szerepet biztosítottak a civil hatóságoknak 

az egyes szabálysértések körülményeinek tisztázásában. 

 A falusiak a kihágások és a szállítási feladatok miatt gyak-

ran késtek az adó befizetésével a 17–18. század fordulóján. A kato-

nai hatóságok ilyen esetekben erőszakos eszközökkel hajtották be a 

hátralékot. A végrehajtásokat azonban 1711-től a megyés ispánok 

kezdeményezték, és ez mérsékelte a terhet. 

 A magyar és a cseh-osztrák területeken alkalmazott szabá-

lyok összevetése után nyilvánvalóvá vált, hogy a szabály egy része 

megegyezett a Habsburg Monarchia két felében, mint például az 

elszállásolt katonáknak járó szálláshelyekkel szemben támasztott 
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elvárások. Más tekintetben a magyar lakosság kénytelen volt na-

gyobb terhet viselni, mint nyugati szomszédjai. A cseh és osztrák 

területeken ugyanis a 18. század első felében sok helyen laktanyák 

épültek a katonák számára és a hadsereg számára történő szállításo-

kért a vizsgált korszak egészében fizetést kaptak, amelynek mértéke 

1751 után is csaknem duplája volt a magyarországi értéknek.  

 Az uralkodói rendeletek utalnak arra, hogy kiadásukat or-

szággyűlési tárgyalások előzték meg. Ennek során a nemesség né-

hány ponton gyorsan tudott változtatni a szabályzatokon, mint pél-

dául a katonáknak járó húsellátás eltörlése 1698-ban, vagy az elszál-

lásolás alól mentesülő építmények körének bővítése 1723-ban. Az 

országgyűléseken alkotott törvények sikeresen korlátozták a tisztek, 

illetve szüntették meg a közkatonák vadászati jogát. 

 Más esetekben az uralkodó nem, vagy csak hosszú évtize-

dek elteltével tett engedményeket a lakosság számára. Ezek között 

kell megemlíteni a várak által igényelhető ingyenmunka eltörlését. 

Ezt a szolgáltatást a török hódoltság alatti országgyűlések írták elő, 

de az az Oszmánok kiűzésével idejétmúlttá vált. A nemesség már 

1715-ben a szolgáltatás eltörlését kezdeményezte, de azt III. Károly 

csak 1729. évi országgyűlésen hagyta jóvá. 

 A nemesség az 1715. évi országgyűlésen felvetette már az 

ingyenes szállítási kötelezettség megszüntetését is, de ezt csak az 

1751. évi diétán szentesítette az uralkodó. A magyar rendiség az 

1698 és 1751 közötti fél évszázadban a regulamentumok egy-egy 

pontjának megváltoztatását sokszor évtizedek munkájával vívta ki, 

másokét azonnal. Úgy tűnik, hogy az udvar azon szabályok módosí-
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tását fogadta el gyorsan, amelyeknek költségvonzatuk nem volt, 

vagy ez elhanyagolható összeget tett ki. 

 A jogszabályok és keletkezési körülményeik ismeretében 

megkerülhetetlen azok végrehajtását vizsgálni egy szűkebb területen, 

jelen esetben Pest-Pilis-Solt megyében. 

 
1. térkép: Az 1723-ban megalakult tartományi biztosságok határai 
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2. térkép: Pest-Pilis-Solt megye az 1730-as években 
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E törvényhatóság nagy kiterjedése, és központi elhelyezkedése miatt 

a hadsereggel kapcsolatos problémák vizsgálatát lehetővé teszi. A 

katonaság eltartását szabályozó rendeletek végrehajtása itt első sor-

ban a magisztrátus, alispán, adószedő és megyei biztos kezében 

nyugodott, amelynek tagjai kötelesek voltak gondoskodni télen a 

hadsereg elszállásolásáról, az év egészében pedig a szükséges szállí-

tási feladatok teljesítéséről, és az ingyenmunka elvégzéséhez szüksé-

ges személyek kirendeléséről.  

 A katonaság eltartása igen súlyos terhet jelentett a vidéken 

élő emberek számára. A viták megelőzése érdekében a megye nem 

egy esetben szerződést kötött a katonaság tisztikarával, amelyek a 

fegyveres erőknek bőségesebb ellátást biztosítottak, mint a királyi 

rendeletek. 

 A szerződésekre és a többletjuttatásokon keresztül megvásá-

rolt nyugalomra szükség lett volna, ugyanis a fegyveres erők a 18. 

század első felében eltekintve egy-két várostól még nem kaszár-

nyákban tartózkodtak béke idején, hanem a lakosságnál. Pest me-

gyében az 1720-as évektől figyelhetők meg arra irányuló törekvések, 

hogy a tiszteket erre célra épített kvártélyos házakban helyezzék el. 

Az építési munkálatok megkezdődtek, és 1766-ra már legalább 103 

kész és 7 épülőfélben lévő épület fogadta a katonákat. 

 Békeévekben nem egyszer táborozott nagyobb létszámú 

egység Pest megyében vagy a közelében, amelynek során a fegyve-

resek ellátását részben vagy egészben az itteni lakosságnak kellett 

biztosítania. 
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 Az elszállásolással vetekedő mértékű teher volt a fegyveres 

erők számára nyújtandó fuvarozás. A katonák sokszor önkényesen 

vételezték a szállító járműveket, és az igavonó állatokat sem kímél-

ték. Azokban az esetekben, amikor fizetség járt a szállítmányozásért, 

a hadsereg méltatlanul alacsony árat kínált. A két török háború alatt 

száz vagy akár ezerszám kirendelt szekerek mellől bizonyára számos 

állat elhullott a rossz bánásmód és a járványok miatt. Az 1717. évi 

adatok azonban azt mutatják, hogy az országos plénum előtt a vesz-

teségeket szándékosan messze eltúlozva mutatták be. 

 A török időktől kezdve az adózókat kötelezték, hogy a vég-

várak karbantartási munkáiban részt vegyenek. Pest megye esetében 

ez a kötelezettség nem enyészett el a nagy várrombolási hullámot 

követően, mivel Buda vára épen maradt, és ott az ország egyik leg-

nagyobb helyőrsége állomásozott. A gratuitus labornak nevezett 

szolgáltatást készpénzben is meg lehetett váltani, de ebben az eset-

ben a hadsereg jóval többet kért, mint amennyit a 17. századi törvé-

nyek előírtak. Az 1720-as években már az is előfordult, hogy rabokat 

rendeltek a munka teljesítésére, és hasonló esetek megtörténtek a 

következő évtizedben is; tehát ez nem jelentett később konfliktusfor-

rást a megye és a várparancsnok között. 

 A katonaság jelenléte egyet jelentett Pest megyében is a 

katonai kihágások folyamatos ismétlődésével. Ennek hátterében az 

állhatott, hogy a harctérről visszatérő csapatok legyengült, kiéhezett 

állapotban foglalták el téli szálláshelyüket. A katonák gyakran önké-

nyesen változtatták a szállásukat, alkalmasint pedig nem adtak nyug-

tát az elfogyasztott élelmiszerekről. Mindehhez járult egyes tisztvise-
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lők magatartása, akik flegmán fogadták a bepanaszolásukra vonatko-

zó megjegyzéseket. A falvak ezért igyekeztek kihúzni magukat a 

különböző szolgáltatások alól, és lehetőleg a szomszédokra terhelni a 

kellemetlen feladatokat. 

 A polgári népesség és a katonaság kárára elkövetett számta-

lan visszaélés miatt a sértett felek jogorvoslati fórumhoz fordulhat-

tak. Az igazságos ítélkezést azonban legtöbbször meggátolta, hogy 

sem a civilek, sem a katonák nem vallottak társaik ellen. 

 A katonaság eltartásának tényleges anyagi terhei 1699 és 

1751 között csökkentek. Ennek az egy adózóra vetített értéke a kor-

szak végén a század eleji viszonyokhoz képest akár a 60 %-ot is 

elérhette. Noha a katonaság az élelmiszerek értékét még a 1751-ben 

is a 18. század eleji áron számította be az adóba, ami jelentős anyagi 

veszteséget okozott a vidéken élőknek. Feltehetően azonban még 

ezek figyelembevételével is csökkent a lakosság anyagi megterhelé-

se, amelyet az alábbi táblázat mutat. 

Év Igásállat 

(marha és 

ló)/adózó 

Borter-

més/adózó 

(akóban) 

Hadi-

adó/adózó 

(Ft-ban) 

Összes adó-

teher/adózó 

(Ft-ban) 

1699 2.32 2.52 9,42 9,42 

1703 2.83 2.72 7,34 7,34 

1715 - - 21,34 21,34 

1728 2.03 4.64 5,41 6,04 

1744 2,17 6.08 3,08 4,12 

Az egy adózóra eső vagyontárgyak és adóteher változása 1699 és 

1744 között 
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 A fentebb vázolt nehézségeket természetesen az országos 

rendi gyűléseken is hangoztatták a megye követei, akiknek legfonto-

sabb feladata – a korszak gyakorlatának megfelelően – a sérelmek 

orvoslásának elérése és a megyei adóteher mérséklése volt, de e 

tekintetben nem értek el említésre méltó sikereket. 

 

IV. 

Tanulmányok 

Einige Neue Aspekte zur Problematik der fünf Regiones 

Transtigritanae. In: Specimina Nova XIX-XX. 2005-2006. 

Schramek László Péter: A Pest Megyei Közgyűlés kapcsolata a csá-

szári hadsereggel III. Károly első török háborújának éveiben. In: 

Tanulmányok Pest megye múltjából. Szerkesztette: Halász Csilla, 

Tóth Judit (Pest Megye Múltjából 11., Sorozatszerkesztő: Héjjas 

Pál), Budapest, 2006. 9-49. o. 

A szobi és a váci járási települések 1956-os adattárának összeállítása. 

In: 1956 Pest megyében. I. kötet. Szerkesztette: Balázs Gábor, Bor-

bély Rita Katalin, Kiss Anita (Pest Megye Múltjából 10., Sorozat-

szerkesztő: Héjjas Pál), Budapest, 2006. 

Schramek László Péter: A veresegyházi plébánia településeinek 

demográfiai viszonyai 1731-ben. In: Tanulmányok Pest megye múlt-

jából II. Szerkesztette: Halász Csilla, Tóth Judit (Pest Megye Múlt-

jából 13., Sorozatszerkesztő: Héjjas Pál), Budapest, 2007. 9-44. o. 

Schramek László Péter: Batthyányak a Rákóczi-szabadságharcban. 

In. Hadtörténelmi Közlemények. CXXII. évf. (2009) 2. szám 357-

391.o. 
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Schramek László Péter: Adalékok a megyei adókezelés 18. századi 

történetéhez. In. Levéltári Közlemények LXXX. évf. (2009) 1. szám. 

31-64. o.  

Schramek László Péter: Adalékok a megyei adóalap-meghatározás 

17-18. századi történetéhez. In: Tanulmányok Pest megye múltjából 

III. Szerkesztette: Halász Csilla, Tóth Judit (Pest Megye Múltjából 

14., Sorozatszerkesztő: Héjjas Pál), Budapest, 2009. 9-48. o. 

 

Forráskiadások és fordítások 

Váci végrendeletek I. 1706-1750 (-1754). A latin végrendeletek 

fordította: Schramek László Péter, Vác, 2006. 

Kiss Anita – Schramek László Péter: Pest-Pilis-Solt vármegye köz-

gyűlési iratainak regesztái. Kiegészítő kötet (1625-1715; 1728). 

Szerkesztette: Kiss Anita – Schramek László Péter – Ujj György 

(Pest Megyei Levéltári Füzetek 37., Sorozatszerkesztő: Héjjas Pál), 

Budapest, 2006. 

 

Szerkesztett kötetek 

1956 Pest megyében. II. kötet. Szerkesztette: Halász Csilla, 

Schramek László Péter, Tóth Judit. (Pest Megye Múltjából 10., So-

rozatszerkesztő: Héjjas Pál), Budapest, 2006. 

Kiss Anita: Mohács előtti oklevelek a Pest Megyei Levéltárban. 

Átiratok és regeszták. Szerkesztette: Balázs Gábor, Kiss Anita, 

Schramek László Péter. Budapest, 2007. 
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Konferencia előadások 

Rendi sérelmek, császári katonák Pest megyében a Rákóczi–

szabadságharc leverése után 

Konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudo-

mányi Kar; Történettudományi Doktori Iskola; Koraújkori Életmód–

történeti Műhely szervezésében, Piliscsaba, 2006. november 10. 

Jobbágyi panaszok a pesti nemesi közgyűlés napirendjén az 1710–es 

években 

Pest Megyei Levéltár levéltárnapi tudományos ülése, Budapest, 

2006. november 30. 

A veresegyházi plébánia településeinek demográfiai viszonyai 1731–

ben 

Pest Megyei Levéltár levéltárnapi tudományos ülése, Budapest, 

2007. november 29. 

Adalékok a megyei adókezelés XVII–XVIII. századi történetéhez 

Pest Megyei Levéltár levéltárnapi tudományos ülése, Budapest, 

2008. november 28. 

Megyei közgyűlési jegyzőkönyvek regesztázása a Pest Megyei Le-

véltárban. 30 év és ami utána következik.   Magyar Levéltáros Egye-

sület vándorgyűlése, Sopron, 2009. augusztus 18.  

Egy évforduló apropóján (Balassa Imre és Wesselényi Ferenc Pest 

megyei főispáni kinevezése) Pest Megyei Levéltár levéltárnapi tu-

dományos ülése, Budapest, 2009. november 26. 

 

 


