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Hunyadi Mátyás 
(1458-90)

◦ Hatalomra kerülés: 1458. január 24.: 
királyválasztó országgyűlés

◦ (előzmény: ligák küzdelme a hatalomért)

Reformok

▪ adóreform

▪ államszervezeti reform

▪ hadsereg átalakítása

▪ Központosítás

Külpolitika

▪ török ellen védekezés

▪ Cseh királyi cím – dinasztikus 
törekvések

Utódlás

Kultúra



Jagellók kora (1490-1526)

1490. júl. 15.: rákosi OGY→ II. Ulászló királlyá választása (1490-1516)

◦ farkashidai ígéret

➢ 1492: pozsonyi béke: Habsburgok trónigény, elismerése arra az esetre, ha nem születne fia

1495: béke a törökkel (keleti hódítások lekötik a török erőket)

➢ 1506: Habsburg – Jagelló örökösödési szerződés (titkos)

➢ 1505: rákosi végzés→ csak magyar születésű királyt választhatnak a rendek (Szapolyai János helyzetét

erősítette)

➢ 1515: ünnepélyes örökösödési szerződés

➢ 1514-es parasztfelkelés - 1514. ogy.:  szabad költözködési jog, ✓ heti 1 nap robot,  fegyverviselési jog

= következmények

II. Lajos uralkodása (1516-26)

◦ Belpolitikai instabilitás

◦ OGY által nagykorúvá nyilvánítás → államhatalom bomlott, déli határvéd költséges volt, Szapolyai hatalma
egyre nőtt



Tripartitum

◦ Werbőczy István országbírói ítélőmester munkája

◦ 1514. három részből álló jogkönyv,  pecséttel 
szentesítés és kihirdetés

◦ szokásjogot rögzíti, nem törvény, de szokásjogi 
úton azzá lesz 

◦ 1. rész.: nemesi kiváltság; 2.r.: nemesi perjog; 
3.r.:városi, jobbágyi, erdélyi jog - közjog, magánjog, 
büntetőjog keverten jelenik meg 

◦ Szent Korona tan: az államhatalmat testesíti meg→ ki 
gyakorolja?  Ez sajátos társadalmi szerződés, mely 
szerint a rendek lemondtak a jogaik egy részéről az 
uralkodó javára, cserébe megmaradt a joguk a szabad 
királyválasztásra és törvényalkotásra. 



Mohácsi csata

◦ I. Szulejmán béke ajánlatának 

visszautasítása

◦ 1521: Nándorfehérvár eleste

◦ Európai események: lengyel-török 

béke, Habsburg – Valois ellentét

◦ kiegyenlítetlen küzdelem: 60 ezer 

25 ezer fő 

◦ 1526. augusztus 29.: mohácsi vereség

◦ 1526. szeptember 9. Buda kifosztása

◦ anarchia,  trónörökös



Az ország három 
részre szakadása

◦ Szapolyai részOGY-t hívott össze →

királynak kiáltotta ki a  székesfehérvári OGY 

(rákos végzés a jogalap) 

◦ 1526. december 17.: Ferdinánd királlyá 

(Pozsony) (1526-64)

◦ 1527. augusztus: Ferdinánd → Buda

◦ Szapolyai a franciákhoz, majd a törökhöz 

fordult támogatásért

◦ 1529.: Buda elfoglalja a török Szapolyainak, 

török Bécs felé, actio radius elmélet

◦ 1532: újabb támadás Bécs ellen, Kőszeg-

Jurisics Miklós, Alsó-Ausztria

◦ 1538. február: váradi egyezség, kölcsönös 

elismerés, Szapolyai halála után Ferdinánd 

alatt egyesülnek a területek → töröknek nem 

érdeke, előttük titokban tartották

◦ 1540: Szapolyai  , DE! fia született: János 

Zsigmond választott király

◦ 1541. augusztus 29. Budát elfoglalta a 

török



Kísérletek az 
egyesítésre

◦ 1541: gyalui egyezmény→ kárpótlás  

János Zsigmondnak a koronáról való 

lemondásért

◦ 1551: Fráter megkezdte a keleti rész 

átadását

◦ 1552- 1568: török hadjárat

◦ 1568: drinápolyi béke (Miksa és II. 

Szelim)

◦ 1570: speyeri béke (János Zsigmond 

és Miksa): János Zsigmond Erdély 

és Partium fejedelme, jogi 

széttagoltság



Török berendezkedés – a Hódoltság 

◦ mezővárosok khász birtokként a szultán tulajdonát képezték 

◦ nem folyt szervezett telepítés→ adóalap, mindvégig katonai terület maradt 

◦ magyar lakosság saját önkormányzata= parasztvármegye

◦ közigazgatás: vilajet (beglerbég) → szandzsák (bégek) 

◦ budai pasa áll a hódoltság élén: közvetlenül szultáni udvarból nevezték ki 

(145 év alatt 99 pasa! )

◦ Tisztviselők: díván defterháné, kádi

◦ Kettős adóztatás rendszere!



Gazdaság és 
társadalom

◦ általános pusztulás - kb. 12%-os a 

népességcsökkenés 

◦ létbizonytalanság

◦ árforradalom→ keleti nyersanyagnak piac 

nyugaton →szarvasmarha, állatbőr, gabona 

(növelték az allódium területét a nemesek), 

agrárkonjunktúra, DE! fejletlen kézműipar, 

céhes keretek (kivétel: ötvösök) 

◦ mohácsi vész után átalakult a 

főméltóságok névsora 

◦ nagybirtokok várak köré szervezték, nőtt az 

ingóságok jelentősége is, Erdélyben nem 

alakultak ki hatalmas birtokok

◦ nem kedvezett  városfejlődésnek, szabad 

királyi városok száma csökkent

◦ bányavárosok, Erdély: fejedelmi 

monopólium



Királyi Magyarország Kormányzata

◦ Adriától Erdélyig félkörben húzódó terület

◦ új végvári vonalat építettek ki

◦ központi kormányszervek 

◦ helytartó és tanácsa Pozsonyban ( kvázi kormány) Magyar Tanács tagjai részt vehettek ülésein , had, 
pénz, és külügyek felett nem rendelkezhetett

◦ írásbeli ügyek: Magyar Kancellária intézte

◦ pénzügyigazgatás: Magyar Kamara →királytól függött

◦ Udvari Haditanács: egész Habsburg birodalomra kiterjedő központi szerv volt (1556) 

◦ érvényesült a rendi dualizmus rendszere

◦ nádor: Báthori István haláláig→ nádori helytartó→ 1554: Nádasdy Tamás halála után betöltetlen 

◦ bíráskodás: nádori, helytartói, országbírói, személynöki, tárnokmesteri DE! hűtlenségi perek OGY 

◦ helyi igazgatás: vármegyei, szabad királyi városok és bányavárosok önkormányzata, alispán: megyei 
köznemesség, főispán: király, vármegyei közgyűlés

◦ városi igazgatás: tanács→ esküdtek, elnöke: bíró

◦ Horvátország és Szlavónia élén: bán → határőrvidék: Habsburg hercegek



Reformáció 

◦ Lutheri reformáció

→német szabad királyi városok és szabad városok ; 

→ Dévai Bíró Mátyás, Kálmáncsehi Sánta Márton, 

Sztárai Mihály, Szegedi Kis István, nagybirtokosok 

körében is, felvidéki lakosság 

→ Nádasdy Tamás sárvári udvarában: Sylvester 

János Újszövetség magyar nyelvű fordítása  

◦ Kálvini tanítások

→mezővárosok, falvak, és végvári katonák, Méliusz

Juhász Péter, Debrecen 

→ uralkodóval való szembeszállás jogának 

elismerése közel áll a rendi gondolkodáshoz

◦ Károli Gáspár: vizsolyi Biblia – magyar nyelvre 

fordította a Bibliát 

◦ kibontakozott az anyanyelvi kapcsolat a 

szétszakadt területek között, nyomda, református 

főiskolák: Gyulafehérvár, Kolozsvár, Várad, 

Debrecen, Sárospatak 

◦ Ellenreformáció vezéralakja: Oláh Miklós 

esztergomi érsek 



Katolikus megújulás a XVII. században

◦ 16. század: a katolikus vallás visszaszorult 

◦ a dinasztia támogatta, a rendek ellenséget láttak benne, a bécsi abszolutizmus 

támogatóját

◦ nyugat-magyarországi nemesség körében Pázmány Péter jelentős sikereket ért 

el, kiállt a rendi jogokért 

◦ oktatásnak kiemelt szerepet szánt: Bécs – Pazmanaeum és nagyszombati 

egyetem (1635) 

◦ barokk térhódítása, mint az ellenreformáció eszköze



Erdélyi fejedelemség

◦ eredetileg a magyar király által kinevezett vajda irányította 

◦ speyeri egyezmény - Fejedelemség: János Zsigmond

◦ törökkel hűbéres viszonyban állt, athnamé intézménye

◦ 1437: három nemzet uniója→ tordai megújítás ( 1542 )
◦ magyarság: vármegyerendszerben

◦ románok: szétszórtan, vármegyei fennhatóság alatt álltak

◦ székelyek: széki bíráskodás

◦ szászok: szebeni polgármester az élükön, önigazgatás

◦ Túlsúlyos volt a fejedelmi hatalom

◦ egykamarás OGY működött

◦ Fejedelmi Tanács: kormányzat vezetése; Kancellária: végrehajtás

◦ Kincstartó: gazdasági ügyek

◦ legfelsőbb bíráskodás: Tábla, fellebbezés fejdelemhez

◦ erős hadsereg

◦ Erdély vallási tolerancia, 1568: négy bevett vallás (katolikus, református, 

antitrinitárius, evangélikus) (tordai OGY) 



Báthori István 
(1571-86)

◦ János Zsigmond halála után → őt választották 
fejedelemmé az erdélyi rendek

◦ pénzügyeket rendbetétele

◦ segítette az ellenreformációt, 1571: cenzúra, jezsuita 
rend

◦ 1575: lengyel királlyá választották

◦ távlati cél: az ország újra egyesítése 



Bocskai-felkelés

◦ Tizenöt éves háború(1591-1606)

◦ okok: erőszakos ellenreformáció, felségárulási perek 

◦ saját, Erdély és a magyar rendiség ügyének összekapcsolása

◦ 1605. febr.: fejedelemmé választották az erdélyi rendek , magyar 

fejedelemmé is (szerencsi OGY), török koronát nem tekintette 

felségjelvénynek, csupán ajándéknak 

◦ korporai OGY: békeszövetség kijelölése

◦ hajdúk letelepítése és kollektív nemesítése

◦ 1606. aug. 17.: bécsi béke 

→ büntetlenség, rendi jogok tiszteletben tartása

→ Erdély önállóságának visszaállítása

→ nemesség, polgárság, végvári katonák szabad vallásgyakorlása

◦ 1606. nov. 11.: zsitvatoroki béke törökkel, status quo, a császár évi 

adófizetési kötelezettség megszűnt = 15 éves háborút lezáró béke

◦ Bocskai politikai végrendelete 



Bethlen Gábor fejedelem és a 30 
éves háború

1619 aug.: cseh rendi segítséggel Habsburgok  ellen indult

◦ 1620 pozsonyi OGY.: Bethlent Mo. fejedelmévé 

választották→ Besztercebánya: királlyá választották a 

magyar rendek 

◦ 1620 nov.: csehek fehérhegyi veresége

◦ 1621. nikolsburgi béke: Bethlen lemondott a királyi 

címről, bécsi békét megerősítették → 7 felső-mo.-i 

vármegyét 

1623: Bethlen a császár ellen vonult ismét

◦ 1624: béke a császárral→ Bethlen lemondott az Oppelni

és Ratibori hercegségről, megerősítették a nikolsburgi

békét 

1626: hadjárat

◦ 1626. pozsonyi béke: megerősítették a nikolsburgi béke 

pontjait

◦ I. Rákóczi György (1630-48) fejedelem

◦ 1645: linzi béke, 7 vármegye megtartása, bécsi béke 

megújítása, vallásszabadságot kiterjesztette a jobbágyokra 

is



Zrínyi Miklós

◦ magyar katolikus főnemes 

◦ 1655: OGY→ örökösödési kérdések→ kompromisszum: Lipót megválasztása (1657-
1705) és Mo. felszabadítása → nádorválasztás: Wesselényi Ferenc (nem Zrínyi) 

◦ 1648: horvát bán, saját és vallási érdekeit rendelte alá a politikának

◦ történelem az élet tanítómestere, műveiben: közöny leküzdése, nemzeti sereg, 
abszolutista kormányzati elv, felismerte, hogy a török kiűzésére elérkezett az idő  

◦ II. Rákóczi György vezetésével önálló magyar királyságot képzelt el  (eleinte a 
Habsburgok vezetésével kívánta)  

◦ 1662: OGY, nem volt megegyezés, Habsburg nem akart háborút a törökkel 
(francia háború! )

◦ Zrínyi→ dunántúli erők főparancsnoka → 1663-64: téli hadjárat

◦ 1664. aug. 1.: szentgotthárdi csata→ szövetséges győzelem 

◦ 1664. aug. 10. vasvári béke: 
→20 évre
→ vesztesnek kedvez
→ török kézen hagyta a frissen elfoglalt és az 1660-64 között elesett magyar várakat



Wesselényi-féle rendi szervezkedés

◦ okok: szégyenteljes vasvári béke, Zrínyi halála

◦ francia vagy török szövetség? → török portának ajánlotta Wesselényi hűbérül az 

országot

◦ Wesselényi Ferenc, Lippay György (esztergomi érsek), Nádasdy Ferenc – I. 

összeesküvés

◦ Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc, I. Rákóczi Ferenc - II. összeesküvés

◦ 1671: az uralkodó nem volt elnéző→ megtorlás → fő- és jószágvesztés

◦ I. Rákóczi Ferencet sikerül kiváltani 



Felvilágosult abszolutizmusok I.

A 18. sz. második felében létrehozott, a felvilágosodás eszmerendszerét felhasználó Közép- és 
Kelet Európára, Skandináviára, a Pireneusi-félszigetre, itáliára jellemző kormányforma

Uralkodó az állam első szolgája

Habsburgok dunai monarchiája

Szekularizáció

Centralizált, írásbeliségre és szakszerűségre törekvő közigazgatás

Észjogi kodifikáció



I. Lipót abszolutisztikus törekvései 

elméleti alap: magyarok eljátszották a bizalmat, rendi alkotmányt 
felfüggesztette 

1673: Gubernium: 7 fős kormányzóság ( nádor), idegen katonaság, 
végváriak elbocsátása – kurucok komoly ellenálló erőt jelentettek 

új adórendelet, többszörösére emelte az adókat

Ellenreformáció

elégedetlenség minden téren 



Thököly-féle 
felkelés

◦ magja: Wesselényi felkelés után Erdélybe 
menekült kurucok

◦ I. szakasz: 1672-78→ szervezetlen 

◦ 1678: Thököly is csatlakozott, 
köznemesekre és vitézlő rendre épített

◦ hatására I. Lipót feladta az abszolutista 
törekvéseit

◦ 1681: soproni OGY → Esterházy Pál 
nádor, Magyar Kamara független, 
Gubernium, elv. szabad vallásgyakorlás, 
abszolutizmus, rendi alkotmányt 
visszaállították 

◦ a kurucok elégedetlenek, Kassa központtal 
Thököly vezetésével kuruc fejedelemség 
(1682) → gyakorlatilag 4 részre szakadt az 
ország 



Apafi Mihály 
fejedelem (1661-90) 

◦ utolsó önálló fejdelem 

◦ vallási toleranciát hirdetett és nagy vendégszeretettel fogadta a 
királyi Magyarországról elmenekült tudósokat és politikusokat

◦ felvette a kapcsolatot a bécsi udvarral is, támogatta és befogadta a 
Wesselényi-féle összeesküvésben részt vevő főurakat

◦ szultán hűbéreseként kénytelen volt részt venni az 1663-64-es, 
vasvári békével záruló hadjáratban

◦ Thököly-felkelésbe bekapcsolódott, bár nem támogatta, elítélte a 
4. rész kiszakítása miatt 

◦ 1684 elején titkos egyezménnyel csatlakozott a Szent Ligához

◦ 1687-es nagyharsányi keresztény győzelem hatására a porta 
kivonul Erdélyből, helyette a császári seregek jelentek meg 



Török kiűzése 

1683: török elindult 
Bécs ellen 

1684: Szent Liga: 
XI. Ince pápa, 
lengyel király, 

császár, Velence 
(XIV. Lajos 

fegyverszünetet 20 
évre) 

1686. június 18-án 
ostrom kezdődött 
→ szeptember 02.: 

Budát 
visszafoglalták

1687. évi pozsonyi OGY.: 
rendek lemondanak a szabad 

királyválasztás jogáról, 
Aranybulla ellenállási záradéka

1687: Erdélyt bevétele

balázsfalvi szerződés, Apafi 
hálalát követően I. Lipót lett a 

fejedelem

Erdély betagozódott a 
birodalomba → 1691: 
Diploma Leopoldinum

1699: karlócai béke, 
kétoldalú 

megállapodások, 
status quo 

Habsburgok: 
jogeljátszás 
elmélete , 

visszanyert 
területeket 

külön-külön 
igazgatták 

a volt 
hódoltsági 
területek 

újszerzemény
nek 

minősültek



Rákóczi- szabadságharc 
(1703-11)

◦ Hegyalján megindult a szervezkedés, 1703: Rákóczi Ferencet vezetőnek 

→tiszaháti felkelés 

◦ Cum deo pro patria et libertate, brezáni kiáltvány (rendi sérelmek 

orvoslása és hajdúszabadság) 

◦ 1703. vetési pátens: hajdúszabadság, gyulai pátens

◦ függ: külpolitikai helyzettől és ütőképes hadseregtől: portya és rajtaütés 

ment, a nagyobb csatákban alulmaradtak (Nagyszombat, Zsibó) 

➢ 1700: spanyol örökösödési háború kitörése

➢Miksa Emánuel bajor választófejedelem elmulasztja az 

egyesülést

➢ XIV. Lajos nem vállalja nyíltan a támogatást, Des Alleurs márkit 

küldte támogatónak

➢ höchstadti angol győzelem a franciák felett(1704. aug.) 

➢ trencséni(magyar) és malplaquet-i (francia) vereség

➢ Nagy Péter – varsói szerződés, DE északi háború (poltavai 

csata)

◦ 1705: I. Lipót, I. József  kompromisszumkész volt



◦ 1705. szécsényi OGY.: rendi konföderáció , vezérlő fejedelem (tv. 

szentesítési jog), 24 tagú szenátus, gazdasági tanács, udvari kancellária

◦ 1707. ónodi OGY.: Habs.-ház trónfosztása, adó, melyet a 

nemességnek is fizetni kell

◦ Erdéllyel perszonálunió, marosvásárhelyi OGY Erdély fejdelmévé (1704)

◦ 1708. sárospataki OGY.: harcoló jobbágyok kollektív kiváltságokat 

adományozott

◦ 1708. aug. 3.: trencséni vereség 

◦ 1711. május 11.: majtényi síkon fegyverletétel, kedvező béke, 

alkotmányos különállás, vallási törvények, kompromisszum, rendi 

dualizmus

◦ Szatmári béke: rendi jogok és szabad vallásgyakorlás biztosítása

→ Újszerzeményi Bizottságok megszüntették 

→a szabad királyválasztást és az ellenállási záradékot nem állították vissza



III. Károly (1711-1740)
◦ spanyol örökösödési háború elvesztése → birodalom súlypontja 

áthelyeződik keletre

◦ III. Károly (1711-1740) megtartotta a  szatmári békében foglaltakat 

◦ 1712-15 pozsonyi OGY: adómentesség fejében a rendek 
lemondtak az önálló magyar hadseregállítás jogáról 

◦ 1715: állandó, magyar, Haditanács felügyelete alatt álló 
hadsereg→ újoncozás, hadiadó az OGY joga maradt

◦ ország déli részeinek megtisztítása→ 1718: pozsaveráci béke →
határőrvidék, Erdély külön kormányzás alatt

◦ 1722/23 OGY: újjáépítés, nőági örökösödés = Pragmatica 
Sanctió, az örökös tartományok és Mo. feloszthatatlanul és 
elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz = 
indivisibiliter et inseparatibiliter

◦ 1723: bírósági reformok, Királyi Kúria: Hétszemélyes 
(fellebbviteli, nádor) és Királyi Tábla (személynök), 4 kerületi tábla 
( Nagyszombat, Kőszeg, Eperjes, Debrecen)

◦ 1731: Carolina Resolutio → protestánsok helyzetét rendeletben 
szabályozták (meghatározott helyen és mértékben gyakorolható, 
tilos rá áttérni)



◦ kezdeti jó viszony megromlott 
◦ 1739: belgrádi béke→ 1699 óta elvesztett területeit visszanyeri a török Porta

◦ központi kormányszékek: Magyar Kancellária, Magyar Kamara, Helytartótanács

◦ rendi érdekek képviselete az OGY-n → III. Károly 1729, Mária Terézia 1765 után nem hívta össze

◦ helyi igazgatás és jogszabályalkotás szervei vármegyék, egyes privilegizált területek nem tartoztak alá

Nemesi vármegye = állam az államban 
➢ élén: főispán állt

➢ tényleges vezető: alispán > megyei közgyűlés választotta 

➢közgyűlés: minden megyei nemes személyesen szavazati joggal bírt 

➢rendi OGY-be a követek a közgyűlés választotta → követutasítás (nem szabad 

mandátum: közgyűlés véleményét képviselte, visszahívhatták) 

Török kor mérlege: 

➢hatalmas emberveszteség, leromlott környezet, kisjégkorszak, járványok, éhínség

➢1711: demográfiai mélypont 

➢18.század: népességnövekedés →szervezett és öntevékeny betelepülés

➢magyarság aránya csökkent: 40% körüli értékre > soknemzetiségű ország

➢nemzetiségek csonka társadalmakat alkottak (papság és polgárság), vallásilag 

különböztek 



Mária Terézia 
(1740-80) 

◦ osztrák örökösödési háború ( II. Nagy Frigyes porosz 
uralkodó elfoglalta Sziléziát)  

◦ 1741. évi pozsonyi ogy.: rendek → vitam et sanquinem

◦ 1751: magyar nemesség visszautasította az adófizetést 

◦ 1754: merkantilista vámrendelet, kettős vámrendszer

◦ 1765. OGY.: sem nemesi adó, sem jobbágyi viszonyok 
változtatása

◦ 1767: úrbéri pátens (Úrbárium) → jobbágyok terhei, jogai és 
telek nagysága, faizás és nádlás joga, földbér, subsidium, 
hadiadó, házadó, kilenced, tized, robot,  úriszéktől 
fellebbezési jog 

◦ 1777: Ratio Educationis: felvilágosodás szellemében→
egységes iskolarendszer, államilag előírt tantervek, még nem 
volt általános tankötelezettség 



II. József (1780-90)

◦ jozefinizmus

◦ türelmetlen, egyedül hozott reform döntések, nem kötötte a 

rendi

◦ 1781: cenzúra rendelet, szekularizáció, szerzetesrendek 

feloszlatása (kivéve a tanítással és betegápolással foglalkozókat) 

→ fordított Canossa-járás VI. Pius pápa 

◦ 1781: türelmi rendelet→ evangélikusok, reformátusok, 

ortodoxok szabadabb vallásgyakorlása 

◦ 1784: nyelvrendelet, német a hivatalos nyelv → anyanyelvi 

mozgalmak 

◦ 1784: népszámlálás és birtokösszeírás (nemesség 

megadóztatását készítette elő) 

◦ 1785: jobbágyrendelet → megszűnt a röghöz kötés, 

mesterséget tanulhattak, házassághoz nem kell földesúri 

engedély, ingóságaival szabadon rendelkezhetett  

◦ közigazgatási reformok: 10 kerület a vármegyék helyett 

(rendi jogok védelmező bástyáját támadta) 

◦ betegágyán türelmi és jobbágyi rendeletei kivételével mindet 

visszavonta



II. Lipót (1790-92) 

◦ 1790/91. évi OGY.: kompromisszum a 
rendekkel, megkoronáztatta magát 

◦ magyar nyelv középiskolai tanítása 

◦ rendi dualizmus helyreállítója 

◦ francia forradalom radikalizálódása → óvatos 
politikára intette 

◦ titkosrendőrséget működtetett 

◦ közigazgatást és igazságszolgáltatást elválasztotta

◦ önkormányzatokat támogatta

◦ hatott rá: Quesnay, Turgot, Montesuieu

◦ Toscana, halálbüntetés első eltörlője 



I. Ferenc (1792-
1835)

◦ tart a forradalom exportjától - merev politika

◦ Napóleon függetlenség ígéretével próbálta a 
magyar nemességet szembefordítani a 
Habsburgokkal (a nemesség megszavazza a 
szükséges adókat és újoncozást) 
→ nemesi felkelést hirdettek a franciákkal 
szemben
→ győri csatában vereséget szenvedtek ( 1809. 
június 14. )
→ háborúk miatt fellendült a mezőgazdaság, 
konjunktúra 
→ háború vége-→bankjegyek gyorsan 
inflálódtak, devalválta kormányzat az értéküket 



Köszönöm a figyelmet! ☺
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