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Ezzel a címmel (magyarul: A németek betelepülése Magyarországra. Ada-
lékok a Királyság török kor utáni újjáépítéséhez) jelent meg 2010-ben az a 
tanulmánykötet, mely a 2008. október 2. és 4. között Pécsett rendezett 
nemzetközi konferencia dolgozatait fogja össze. A konferencia célja a 18. 
századi Magyar Királyság újratelepítésének bemutatása volt a Pécsi Tudo-
mányegyetem és a délkelet-európai német kultúra és történelem intézete 
(Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas) együttműkö-
désének keretében. A tanulmánykötet a németek 18. századi betelepítésé-
nek folyamatát, annak szereplőit és hatásait vizsgálja meg a Magyar Király-
ság gazdaságára és társadalmára nézve, mindezt új kutatási szempontok, 
valamint további kutatási lehetőségek felvázolásával. A konferencia egyik 
legfontosabb eredményét Gerhard Seewann professzor ismerteti a könyv 
előszavában, miszerint a németek betelepítése elsősorban gazdasági meg-
gondolásból történt, az agrárkonjunktúra mozdította elő, és egyaránt kel-
lett alkalmazkodnia az országhoz, illetve az uralkodók reformtörekvései-
hez. 

A tíz tanulmányt tartalmazó kötet német, osztrák és magyar történé-
szek kutatási eredményeit ismerteti német nyelven, akik makro- és 
mikrotörténeti síkon vizsgálják meg a betelepítések egy-egy kérdéskörét. 
Helyet kap a betelepítések gazdasági, társadalmi és egyháztörténeti szem-
pontból való vizsgálata is. Szerkezetileg a tanulmányok logikusan épülnek 
egymásra. A betelepítések osztrák és magyar historiográfiai áttekintését két 
közigazgatási, a Habsburg-állam betelepítés politikáját ismertető tanul-
mány követi, majd három gazdaságtörténeti és ugyancsak három igen fon-
tos egyháztörténeti tanulmány, melyek egyben felhívják a figyelmet egy 
eddig hazánkban elhanyagolt, de nagyon jelentős egyháztörténeti forrás-
csoportra. A kötetet végül egy nyelvtörténeti tanulmány zárja.  

Elsőként Spannenberger Norbert tanulmánya a 18. századi betelepíté-
sek interpretációját ismerteti az osztrák és magyar historiográfiában. Elő-
ször a német nyelvű „összosztrák” történelemre vonatkozó munkákat és 
szerzőiket mutatja be három korszakra osztva; a világháborúk előttire, a 
két világháború közöttire és a háborúk utánira. Ezek a művek a német nép 
középkor óta való folyamatos jelenlétét és kultúraközvetítő szerepét hang-
súlyozzák a Kárpát-medencében, mint a német nép legfontosabb küldeté-
sét. A 18. századi betelepítéseket pozitívan értékelik, és fő mozgatójuknak a 
Habsburg uralkodóházat tekintik. Sajnálattal állapítja meg a szerző, hogy a 
két világháború közötti időszaktól kezdve a betelepítések vizsgálata egyre 
inkább háttérbe szorult, és a Bánát területére redukálódott. Ezzel szemben 
a magyar nyelvű historiográfia a betelepítéseket negatívan ítélte meg, az 
ország nemzeti törekvéseivel ellentétes folyamatnak. Spannenberger meg-
állapítja, hogy két ellentétes, egymás mellett létező történeti értelmezése 
volt a 18. századi betelepítéseknek, melyek kétoldalú diskurzusokat nem 
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kezdeményeztek. Csak nemrég kezdődött meg az eddig mindkét oldalról 
elhanyagolt, háttérbe szorított betelepítési politika mélyreható kutatása. 

A következő tanulmány Hans Dieter Petritsch munkája, amely a 
Habsburg állam szerepét mutatja be a betelepítések folyamatában VI. (III.) 
Károlytól Mária Teréziáig. A szöveg I. Lipót császár 1689-ben kiadott bete-
lepítési pátensével kezdődik, majd külön pontokba szedve ismerteti a bete-
lepülőknek nyújtott kedvezményeket. Először a Habsburgok magyarországi 
betelepítés politikáját vizsgálja meg, majd röviden bemutatja az Erdélybe 
történő áttelepülések folyamatát is kronologikusan haladva. A Habsburgok 
betelepítési politikája I. Lipót pátensével kezdődött meg, és az utolsó né-
met bevándorlás II. Ferdinánd alatt ért végett. A szerző bemutatja a nagy 
bevándorlási hullámokat, illetve hogy ezeket az állam milyen rendeletek-
kel, intézményekkel igyekezett megszervezni és kontrollálni. Különösen 
nagy hangsúlyt kap a Bánát területe mint önálló közigazgatási egység, mely 
a betelepítések célállomása volt. Megismerheti az olvasó, hogy a Habsburg 
uralkodóknak milyen nehézségekkel, költségekkel kellett megbirkózniuk a 
betelepítéseknél, illetve hogyan próbálták a betelepítéseket népszerűsíteni 
a nép körében, milyen szerepet kapott a katolikus  és  az evangélikus vallás 
az Erdélybe történő áttelepítéseknél. Az eddig ismert tények mellett új 
adatokkal is szolgál a tanulmány olvasói számára, mindezt német nyelvű 
szakirodalomra támaszkodva. 

Fata Márta írása a magyarországi bevándorlások okait vizsgálja meg 
II. József uralkodása végéig, ezzel folytatva az előző tanulmány gondolat-
menetét. Továbbá felveti azt a kérdést, hogy a migráció modernizációs 
tényező-e. Hangsúlyozza, hogy ezt a kérdéskört sem a magyar, sem a né-
met historiográfiában nem kutatták intenzíven. Fata is az állami betelepí-
tés politikai okait és céljait vizsgálja meg kritikusan, amely a 18. századi 
betelepítések tényleges irányítója volt. Először ismerteti a „Raabisierung” 
fogalmát és folyamatát, amely Franz Anton von Raab udvari tanácsos ter-
vezete volt, és az államnak nagyobb jövedelmet hozott. Ezen felül hatására 
létrejött a Cseh Királyságon belüli migráció, vagyis a parasztok parcellákba 
való költözése, amely a mezőgazdasági termelékenység intenzivitását 
eredményezte, és egyben modernizáló lépés is volt. A helyzet ezzel ellentét-
ben a Magyar Királyságban és Galíciában másként alakult. Itt az uralkodó a 
betelepülő németekkel akarta fellendíteni az agrárszektort. Ugyanakkor az 
országon belüli áttelepülések is jelen maradtak kisebb mértékben. Fata 
számadatokkal közli a betelepítések mértékét és megállapítja, hogy ennek 
következménye az ország intenzívebb tulajdonba vétele volt. Egyaránt 
támaszkodik magyar és német nyelvű szakirodalomra, továbbá a Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és az Österreichisches Staatsarchiv 
forrásait használja fel. 

A következő tanulmányban Kurucz György a 18. századi magyar me-
zőgazdasággal és a betelepítésekkel foglalkozó ismereteinket tekinti át a 
magyar kutatások jelenlegi állapota alapján. A németek betelepítése mel-
lett ír a szerbekéről is, mely az állam részéről politikai és stratégiai okokból 
történt. Továbbá a Magyar Királyság északi részeiről délre települő szlová-
kokról, illetve kisszámú francia, olasz és spanyol bevándorlókról is. Akár-
csak Petritsch, ő is megemlíti, hogy a német betelepülők között voltak bű-
nözők, rabok és prostituáltak is, akiket a Bánát területére telepített le a 
Habsburg állam. A betelepítéseket követően rátér a Magyar Királyság me-
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zőgazdasági helyzetének ismertetésére. Adatközléseit táblázatokkal teszi 
érthetőbbé és átláthatóbbá az olvasók számára. Tanulmánya végén megál-
lapítja, hogy a mezőgazdaság újjáépítése a 18. század alatt sikeresen ment 
végbe a bécsi udvar vezetése alatt, az ország exportjövedelme pedig végig 
jelentős maradt. Munkájában a 18. századi gazdaságra vonatkozó klasszi-
kus műveket használja fel, mint például Wellmann Imre vagy Ember Győ-
ző munkáit. 

Kaposi Zoltán Kurucz György mezőgazdasági elemzését kitágítva a be-
telepítések gazdasági hatásait vizsgálja a Magyar Királyságra nézve. Hang-
súlyozza tanulmánya elején, hogy nem minden aspektusát érinti a gazda-
sági folyamatoknak, hanem csak a legfontosabbakat, különös tekintettel a 
Dunántúl déli részére. Először a demográfiai tényezőket és a gazdasági 
fejlődést vizsgálja meg, melyben fontos szerepe volt a népességnövekedés-
nek, amit a betelepítések eredményeztek. Statisztikai adatok közlésével 
ismerteti a bevándorlások következményeit a népesség összetételére. Ezt 
követően rátér a betelepítések költségeire, valamint megállapítja, hogy az 
állami és a földesúri adóbevételek gyorsan növekedtek a betelepítések ha-
tására, vagyis hosszú távon a németek bevándorlása kifizetődő befektetés-
nek bizonyult. Megvizsgálja a mezőgazdasági termelés sokoldalúbbá és 
intenzívebbé válásának okait is. Végül rátér a kézműipar és a kereskedelem 
elemzésére, a városi élet tanulmányozására, ahol szintén megnyilvánult a 
németek befolyása. Végkövetkeztetésként megállapítja, hogy a német be-
vándorlók hatása hozzájárult a magyar gazdaság modernizálásához. 

Karl Peter-Krauss tanulmányában a pénzátáramlást vizsgálja meg a 
Habsburg Birodalomból Magyarországra a betelepülők tükrében. Munká-
ját tíz kisebb fejezetre osztja fel. Magyarországon az a történeti kép terjedt 
el, hogy a német bevándorlók koldus és szegény emberek voltak. A tanul-
mányban erre vonatkozóan is választ kap az olvasó. Peter-Krauss elsőként 
a kutatási helyeket és forrásokat ismerteti ebben a témában, majd rátér a 
pénzmozgás vizsgálatára az állami rendeletek és szerződések tükrében. 
Konkrét példákon keresztül bemutatja, hogy honnan, milyen módon és 
mekkora összegben hoztak magukkal vagyont a német telepesek, illetve 
hogyan jutottak hozzá az országon kívüli örökségükhöz. Továbbá ezekben a 
folyamatokban az állami hatóságok szerepét is ismerteti. Hangsúlyozza, 
hogy gazdasági szempontból a tőkeerős bevándorlókat részesítették előny-
ben a betelepítéseknél. Megvizsgálja, hogy a külföldről érkező örökség 
mennyiben járult hozzá egy-egy letelepült gazdasági vagy szociális felemel-
kedéséhez. Egy konkrét és érdekes mikrotörténeti rekonstrukción keresztül 
pedig bemutatja az örökség pénz formájában történő átutalásának nehéz-
ségeit. Végül tanulmányát egy latin és német nyelvű forrásdokumentum-
mal zárja, melyből Jakob Stemmler örökségének története bontakozik ki. 

Csepregi Zoltán egy Dunántúlra települt 18. századi evangélikus pré-
dikátoron keresztül mutatja be a pietizmus magyarországi terjedését és az 
evangélikus felekezet Tolna megyei helyzetét. Bárány György az első evan-
gélikus prédikátor volt „Sváb-Törökországban” (Schwäbische Türkei), 
vagyis Tolna és Baranya területén. Munkásságán és életén keresztül a terü-
let vallásos életébe tekinthet bele az olvasó. Egy ritka és igen jelentős for-
rásból indul ki Csepregi, egy listából, melyet 1742-ben Bárány készített a 
tolnai-baranyai-somogyi esperességhez tartozó egyházközösségekről és a 
lelkészekről. A lista a tanulmány végén szereplő függelékben megtalálható. 
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Ebből kiderül, hogy a német lelkipásztorok többsége a Magyar Királyság 
területén született, kevesebben a Habsburg Birodalomból betelepültek, 
valamint mindegyik prédikátor legalább két vagy három nyelven beszélt, 
melyet a terület etnikai sokszínűsége meg is követelt. Kiderül továbbá az is, 
hogy a prédikátorok többsége Halleban tanult, amely a pietizmus egyik 
központjának számított. Ezen kívül Csepregi ismerteti az itt letelepült kö-
zösségek külföldi pártfogóit, akik elsősorban anyagilag támogatták a lelké-
szeket. Ez a tanulmány azért fontos, mert eddig a név szerint ismert prédi-
kátorok a betelepítés történetének kutatásában általában háttérbe 
szorultak. 

A következő tanulmány Gőzsy Zoltáné, aki a pécsi egyházmegyében 
készült canonica visitatiók forrásértékét vizsgálja a betelepítések szem-
pontjából. A vizitációs jegyzőkönyvek igen fontos források, mivel informál-
nak a közösség felekezeti és etnikai összetételéről, valamint az egyházi 
szervezet szerkezetéről is. Ezenkívül kiderül belőlük a lelkészek tevékeny-
ségi köre és viszonya az adott közösséggel. Ebből adódóan a vizitációs jegy-
zőkönyvek a legfontosabb források, nem csak az egyháztörténetre, hanem a 
történeti demográfiára, a közigazgatásra, gazdaságra, kultúr- és helytörté-
netre nézve is. Megmutatják, hogy egy történeti korszakban hogyan éltek 
az emberek egy közösségben, milyen stratégiák szerint szervezték meg 
közösségüket, és mely értékeket részesítettek előnyben. Ezért fontos a 
canonica visitatiók szisztematikus feldolgozása és publikálása, hangsúlyoz-
za Gőzsy. Ezt követően ismerteti a kérdés hazai kutatásának történetét, 
valamint jelenlegi helyzetét. Röviden felvázolja a katolikus vallás megúju-
lásának folyamatát a trienti határozatok alapján, majd megvizsgálja, hogy a 
vizitációs jegyzőkönyvek milyen képeket közvetítenek a század közepén 
letelepített németekről. Részletesen kitér a plébános, az iskolamester és a 
bába szerepkörére, igen érdekes megállapításokat téve. 

A harmadik, kifejezetten egyháztörténeti vonatkozású tanulmány 
Barna Gábortól a 18. századi búcsújárások nemzetiségi összetevőit vizsgál-
ja meg a Magyar Királyságban. Bemutatja a kegyhelyek hálózatának hely-
zetét a török megszállás után. Hangsúlyozza, hogy az egyházi és világi igaz-
gatás újjászervezése a 18. században zajlott le, ezért ez az 
egyházszervezések évszázada. Fontos szerepet játszott a zarándoklat for-
máinak kialakulásánál a migrációs folyamat. Az újra helyreállított közép-
kori vagy az újonnan létrehozott zarándokhelyekre nem csak magyarok 
zarándokoltak, hanem a kegyhelyek közelében letelepült katolikus nemze-
tiségek is, így például a németek. Az országba érkező bevándorlók új vallá-
sos kultúrát vezettek be a kegyhelyeknél. A vallásosságban jelentős maradt 
a Mária-kultusz és a magyar szentek tisztelete. A regionális jelentőségű 
kegyhelyek az összetartozás fontos központjai voltak. 

A kötet záró tanulmánya Katharina Wildtől a nyelvkeveredési folya-
matokat vizsgálja meg a dunai sváb dialektusokban a betelepítésektől a 
jelenkorig. Általános összefoglalást és áttekintést nyújt a nyelvek fejlődésé-
ről, melyek következménye a ma is létező dunai sváb nyelvszigetek kialaku-
lása. Bemutatja a dunai sváb nyelvjárások kutatásának történetét, jelenlegi 
helyzetét, valamint hogy melyek a nyelvtudomány kutatásának kedvelt 
területei. Megállapítja, hogy a telepesek közép-nyugat és dél-német terüle-
tekről érkeztek, és különféle nyelvjárásokat hoztak magukkal, mint például 
a sváb, bajor vagy felnémet. Ezek a nyelvjárások végig fennmaradtak, nem 
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történt kiegyenlítődés, ugyanis például a sváboknak erős származási tuda-
tuk volt, ezért kevés kapcsolatuk volt a közép-német szomszédaikkal. Wild 
hangsúlyozza, hogy ma már csak a legidősebb generáció beszéli ezeket a 
dialektusokat, ezért fontos és szükséges a kutatásuk. 

A tanulmánykötet a németek betelepítését sokféle irányból és történe-
ti szempontból közelíti meg, ezért minden érdeklődő, illetve a témában 
kutató talál a maga számára hasznos és új információkat. A kötet nem csak 
a magyar, hanem a német és osztrák történészek legújabb kutatási ered-
ményeit is magában foglalja, ezért az olvasó számára mind a hazai, mind a 
külföldi tudományos eredmények megismerhetővé válnak a téma kapcsán. 
A tanulmánykötet tudományos nyelvezete ellenére jól olvasható. A forrás-
közlések és az ezekből megismert egyedi történetek pedig még színesebbé 
és élvezhetőbbé teszik a kötetet. 

(ism.: Kasuba Judit) 



 

 


