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Mutassa be a források, az előre megadott szakirodalom és ismeretei alapján a Mátyás korabeli jobbágyság helyzetét a magyar társadalomban!
Írásában szerepeljen:
—
—
—
—
—

a XV. századi magyar társadalom (röviden);
a paraszti társadalom rétegződése, mobilitása;
a jobbágyság életének jogi szabályozói;
a jobbágyterhek;
a jobbágyság helyzetének változása Mátyás uralkodása alatt.

Építsen be válaszába minél több információt a versenyre megadott szakirodalomból!
Ügyeljen arra, hogy válasza felépített, kerek fogalmazás legyen!

„a fizetés portánként legyen, mégpedig úgy, hogy ha egész telken vagy ülésen – hozzáértve azt a
földet, mely ehhez az egy telekhez tartozik – egy portán belül csak egy család lakik, az fizessen
húsz dénárt. Ha pedig ketten kapnának egy telket és egy telek földjét egy portán belül, mindkettőjük fizessen egy és egy fél porta szerint. Ha pedig még többen lennének, értsd: hárman, akkor
is egy és egy fél porta szerint fizessenek, ha négyen, akkor kettő szerint, és így tovább...”
(Mátyás 1467-es dekrétuma)
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BEVÉTEL
Kincstári adó és segély (egyszeri kivetés esetén)
Szászok adója
Szabad királyi városok adója
Zsidók adója
Ötvened adó (erdélyi románok)
Sójövedelem haszna
Pénzverő- és bányakamarák
Koronavám
Összesen
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FORINT
250 000
25 000
22 000
4 000
2 000
80 000
60 000
50 000
493 000

A királyi kincstár bevételei Mátyás uralkodása idején

„Nagyságos és félelmetes urunk! Fogadja engedelmességünket és örök hűségünket! Jelen soraink rendjében Nagyságod parancsának megfelelően – amennyire csak tudjuk – feltárjuk azokat a
felette súlyos elnyomatásainkat, sérelmeinket, illetve üldöztetéseinket és kárainkat, melyeket
semmiképpen sem tűrhetünk tovább, hacsak Nagyságod kegyelmesen figyelmére nem méltatja
és nem orvosolja őket...” [Az 1483-ban megfogalmazott oklevél húsz pontban sorolja fel a jobbágyokat ért méltatlanságokat, majd így folytatja:] „Mindez csak a nagyobbja a minket ért sanyargatásoknak, sérelmeknek és károknak. Az apróbbaknak száma végtelen, s egyenkénti felsorolásuk igen messzire nyúlna. ...”
(A Tolna megyei jobbágyok által urukhoz, lévai Vajdafy János hoz írt panaszos levél)

