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Reméljük, hogy tavaly, az ötödik osztályban megkedvelted a történelmet. Sze-
retnénk, ha ebben az évben is szívesen foglalkoznál vele. Idén is nagyon sok 
érdekes dologról fogsz tanulni. 

Megismerheted a leghíresebb magyar uralkodókat, olvashatsz a törökök elleni nagy 
csatákról. Megtudhatod, hogy kik voltak az erdélyi fejedelmek, miért szálltak szem-
be a magyarok a Habsburg-uralkodókkal, és arra is fény derül, hogy miért lehetünk 
büszkék március 15-ére.

Nem csak a magyar történelem tanulságos. Olvashatsz arról, hogyan fedezték fel 
Amerikát. Tanulni fogsz forradalmakról, híres hadvezérekről, meg fognak elevened-
ni előtt ed a múlt szép pillanatai és árnyoldalai is.

A keresztény vallás megújítói, Luther és Kálvin, az uralkodók egyik leghíresebbje, a 
Napkirály, a világtörténelem egyik legnagyobb hódítója, Bonaparte Napóleon a tör-
ténelem különösen érdekes személyiségei. Az idén velük is megismerkedhetsz majd.

Ne felejtsd el, a tanulás mindig azt jelenti, hogy gondolkodnod is kell! Ne felejtsd el 
azt sem, hogy történelmet mindig atlasszal a kézben érdemes tanulni! 

A történelemtanulás úgy érdekes, ha több forrásból tájékozódsz a korról, amellyel 
foglakozol. Tankönyvünk közöl írásos dokumentumokat (sárga alapon levő szö-
veg, piros körben elhelyezett  sorszámmal ➊), tartalmaz térképeket, ábrákat és sok 
képet. Megtanulod majd, hogyan tudhatsz meg minél többet ezekből. A hatodikos 
tankönyvet két rövid képregény is színesíti. Mindkett ővel bepillanthatsz fontos ese-
mények részleteibe.

Egy-egy kérdés, probléma megítélésekor sok tényezőt és szempontot kell fi gyelem-
be venni. Ezt gyakorolhatod a leckék Ahogyan a történészek gondolkodnak című részei 
segítségével.

Ha valami felkeltett e az érdeklődésed, kutass tovább! A könyvtárban vagy az in-
terneten magad is választ találhatsz a kérdéseidre. Ismereteket nagyon sok helyről 
szerezhetsz. A régi dolgokról megkérdezheted a szüleidet, nagyszüleidet, kutat-
hatsz könyvtárban, interneten, múzeumokban vagy akár a lakóhelyed környékén is. 
A tankönyv azzal is ösztönzi a kutatómunkát, hogy minden nagy fejezet projektfel-
adatt al kezdődik. A közösen megoldandó feladatok sok ismerett el, élménnyel gaz-
dagíthatnak titeket. Bízunk abban, hogy az idén is sok örömet találsz a történelem 
tanulásában! 

Jó tanulást és jó jegyeket kívánnak
a tankönyved alkotói

Kedves Hatodikos!
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ÉV ELEJI ISMÉTLÉS

 � Mik láthatók a képen?
 � Milyen célokra használták ezeket a tárgyakat?
 � Melyik korból származnak ezek a tárgyi források?
 � Miért nem maradtak fenn írásos források ebből a korból?
 � Mi jellemezte azoknak a közösségeknek az életét, akik ilyen eszközöket 

használtak?
 � Milyen emlékei maradtak fent Magyarországon ennek a kornak?
 � Kik foglalkoznak az ilyen leletek megtalálásával?

 � Mi látható a képen? Miért különleges ez a lelet?
 � Hogy hívták azt az ókori területet, ahonnét származik?
 � Gyűjtsetek össze olyan személyneveket, földrajzi neveket és fogalmakat, 

amelyek ehhez az ókori területhez kapcsolódnak!
 � Melyek az itt élő népeknek azok a találmányai és felfedezései, amelyeket 

ma is használunk?
 � Hol alakultak még ki az ókorban öntözéses földművelésen alapuló 

kultúrák? Mutassátok meg ezeket a térképen is! 

 � Kik láthatók a képen? 
 � Mit csinálnak?
 � Hol történt mindez?
 � Milyen földrajzi adottság tette lehetővé e terület fejlődését?
 � Melyek a leghíresebb régészeti emlékei e kultúrának?
 � Rajzoljatok le olyan tárgyakat, amelyekről szinte mindenkinek eszébe 

juthat e kultúra neve!

 � Mit látsz a képen?
 � Ki e bibliai történet főszereplője?
 � Gyűjtsetek még olyan szereplőket, akiknek az alakját az Ószövetségből 

(Héber Bibliából) ismerjük!
 � Mely nép történetéről szól ez a könyv?
 � Sorold fel e nép vallásának a jellemzőit!
 � Játsszátok el a Dávid és Góliát küzdelméről szóló történetet! 

 � Melyik ókori városállam látható a képen? Mutassátok meg a térképen!
 � Mi jellemezte e terület földrajzi adottságait?
 � Milyen hatással volt ez az itt élő nép életére?
 � Melyik volt e kultúra másik nagyon híres városállama?
 � Miben különbözött e két városállam életmódja?
 � Mikor és kik ellen fogtak össze? Meséljétek el e háború legfontosabb 

eseményeit!
 � Kik voltak ők: Homérosz, Hérodotosz, Themisztoklész, Periklész?
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 � Melyik nép hajójával csap össze a római hadihajó a képen?
 � Miért volt nehéz a rómaiaknak legyőzni ezt a népet?
 � Gyűjtsetek össze minél több híres rómait! Néhány mondatban azt is 

mondjátok el, hogy miről váltak híressé!
 � Mutassátok meg a térképen a Római Birodalom területét!
 � Hogy hívták a hazánk mai területén létesült római provinciát?
 � Meséljétek el, mi jellemezte e provincia életét! Miért kellett védvonalat 

építeni a provincia határán?
 � Mikor és miért bukott el a Nyugatrómai Birodalom?

 � Jézus életének mely eseményei kapcsolódnak a térképen megjelölt 
helyekhez?

 � Melyik birodalom fennhatósága alatt állt ez a terület Jézus korában?
 � A Biblia mely része mutatja be Jézus tevékenységét?
 � Kik voltak az apostolok?
 � Hogyan és miért végezték ki Jézust?
 � Kik körében terjedtek el először Jézus tanításai?
 � Mi volt Pál apostol és Nagy Konstantin császár szerepe a keresztény 

vallás elterjedésében?

 � Melyik birodalom példájára szerveződtek meg a középkori keresztény 
királyságok? 

 � Mi biztosította a királyi hatalom erejét a középkorban?
 � Kik láthatók a képen?
 � Mutassátok be röviden e három társadalmi réteg helyzetét és szerepét 

a középkorban! Melyek voltak életük legjellemzőbb helyszínei és 
eseményei?

 � Mely társadalmi réteg hiányzik a képről? Ők hol éltek, és mivel 
foglalkoztak?

 � Mi jellemezte a magyarok életét a vándorlás időszakában?
 � A magyar történelem melyik eseménye látható a képen?
 � Mikor történt az esemény? 
 � Miért volt az esemény fordulópont népünk életében? Gyűjtsetek minél 

több érvet ennek alátámasztásául!

 � Milyen változások köthetők Géza fejeledelem és I. (Szent) István király 
uralkodásához?

 � Kikkel szemben kellett megvédeniük az országot az első magyar 
királyoknak?

 � Miért nevezzük IV. Bélát „második honalapítónak”?
 � A fenti három kérdés közül melyikhez kapcsolódik a mellékelt kép? 

Fogalmazd meg a kapcsolat lényegét!

Jeruzsálem
Betlehem
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I. fejezet
A középkori Magyar Királyság 
virágkora és hanyatlása

Buda ábrázolása egy krónikában (15. század vége) 
és Mátyás király aranyforintja
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1301 ÉS 1526  KÖZÖTT  fejlődésnek indultak a magyar városok, virágzott a kultúra. A korszak első fe-
lében Magyarország Európa legjelentősebb államai közé tartozott. Uralkodóink közül Nagy Lajos len-
gyel király is lett, és hadjáratot vezetett Nápoly ellen, Luxemburgi Zsigmond pedig a cseh trónig és 
a német-római császári címig jutott. A korszak második fele a törökkel való harcok jegyében telt. 
Hunyadi János, a törökverő hadvezér sikeresen védte meg az ország déli határát. Mátyás király 
reneszánsz udvarát messze földön csodálták. Az erőskezű uralkodó halála után azonban a középkori magyar 
királyság egyre kevésbé tudott ellenállni a terjeszkedő Oszmán (Török) Birodalomnak.

Ebből a fejezetből megtudhatod,
�  miért indított Nagy Lajos hadjáratot Nápolyba.
�  mi jellemezte a középkori nemesség és jobbágyság életét.
�  hogyan verte vissza Hunyadi János a törököket Nándorfehérvárnál.
�  milyen uralkodó volt Mátyás király.

Eközben azt is megtanulhatod, miként lehet

� összefoglalni az új ismeretek lényegét. 
� bemutatni, hogy mi változott meg  egy-

egy király uralkodása idején.
� érdekes információkat gyűjteni a korabeli 

írásos és tárgyi források felhasználásával.
� egyes uralkodók történelmi jelentőségét 

összehasonlítani és értékelni a tetteik és a 
róluk szóló források alapján.

� következtetéseket megfogalmazni a törté-
nelmi személyek döntéseinek és tetteinek 
céljairól és következményeiről.

� összehasonlítani a középkori és mai élet-
mód egyes jellegzetességeit.

� történelmi térképek segítségével infor-
mációkat keresni és következtetéseket 
levonni.
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I. Projektfeladat
A középkori magyar királyok emlékezete – 
kiállítás készítése

Mit tanulunk meg a projekt során? 
 � Ismereteket gyűjteni témánkról a könyvtárban, interneten, múzeu-

mokban. 
 � Megtervezni és megvalósítani egy közös feladatot.
 � Minél érdekesebben bemutatni egy történelmi témát.

Mit fogunk csinálni?
 � 4-5 fős csoportokat alakítunk. 
 � Kiválasztjuk, hogy a mi csoportunk melyik királyról gyűjt anyagot.
 � Információkat keresünk. Megpróbálunk minél többet megtudni 

a kiválasztott király emlékének megőrzéséről. 
 Például:
 •  Milyen ábrázolások maradtak fenn róluk a saját korukból?
 •  Milyen módon ábrázolták őket a későbbi korok?
 •  Milyen festmények, irodalmi művek vagy egyéb alkotások készül-

tek róluk?
 •  Hol, mikor és milyen alkalom kapcsán állítottak fel szobrokat az 

emléküknek?
 •  Hol találhatók a róluk elnevezett leghíresebb terek és utcák? 

Ezeken a helyeken található-e valamilyen emléktábla vagy 
szobor?

 •  Melyek azok a várak és múzeumok, amelyek nagyon sok hozzájuk 
kötődő tárgyi emléket mutatnak be?

 � Megszervezzük a munkát. Megválasztjuk az egyes tevékenységek 
felelőseit: vezető, anyaggyűjtő, grafi kai tervező, a kiállításhoz gyűj-
tött anyagok rendszerezője, beszerző, kreatív ötletek összegyűjtője 

stb. A csoport munkájáról munkanaplót vezetünk.
 �  Megtervezzük a kiállításunkat, a kiállítandó tárgyak listáját, 
képét, érdekes információs szövegeket írunk, lerajzoljuk 
a kiállítás alaprajzát.
� Elkészítjük a kiállítást.

Cél: Összegyűjtjük és bemutatjuk egymásnak a Nagy Lajos király, Zsigmond 
király és  Mátyás király emlékét megőrző képzőművészeti alkotásokat, 
irodalmi műveket és egyéb alkotásokat. 

Mire keressük a választ a közös munka során? 
 � Hogyan őrizte meg a történelmi emlékezet e három híres, középkori uralkodó alakját és tetteit? 

tortenelem_6_2016_redesign.indd   10 2017. 03. 22.   16:10



11

Tevékenység Eszközök, nyersanyagok Felelős
Határ-

idő
Kész

1. Anyaggyűjtés a királyról fenn-
maradt képekről, művekről, 
emlékhelyekről.

tankönyv, albumok, 
könyvek, internetes 
honlapok, múzeumok

2. Rendszerezzük az összegyűjtött 
képeket és információkat.

papír, írószer vagy 
PC, laptop

3. Megtervezzük a kiállításunk fő 
témáit és kiválasztjuk az ahhoz 
tartozó képeinket.

papír, írószer vagy 
PC, laptop

4. Megtervezzük a kiállításunk 
tablóit és egyéb látványelemeit.

papír, írószer vagy 
PC, laptop

5. Elkészítjük a kiállítást, megírjuk 
a képekhez kapcsolódó címeket 
és szövegeket.

papír, írószer, olló, 
ragasztó vagy laptop

6. Értékelés Értékelőlapok

ragasztó vagy laptop

KészKész
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1. A királyi hatalom megerősítése I. Károly idején

A hatalom megszerzése

III. András halála után hárman szálltak harcba a magyar tró-
nért. A Nápolyból Magyarországra érkező Anjou (anzsu) Ká-
rolyt már 1301-ben uralkodóvá emelték, de csak 1308-ban  lett  
I. Károly néven Magyarország sokak által elfogadott  kirá-
lya. Addigra sikerült legyőznie két ellenfelét a trónért folyta-
tott  harcban. ➊ Az időszakban alakult ki az a felfogás, hogy 
csak az az uralkodó számít törvényes királynak, akit az esz-
tergomi érsek a Szent Koronával a székesfehérvári bazi-
likában koronáz meg. Károlyt háromszor koronázták meg 
(1301, 1308, 1310), de csak a harmadik szertartást végezték a 
Szent Koronával. Uralkodását megnehezített e, hogy egész or-
szágrészeken kiskirályoknak nevezett  főurak uralkodtak.

A kiskirályok hatalmas birtokaiknak és váraiknak kö-
szönhetően függetlenedtek a királyi hatalomtól. Saját had-
sereget tartott ak fenn, és igyekeztek minél több területet 
befolyásuk alá vonni. Tevékenységük már-már az ország 
szétesésével fenyegetett . Az ország leghatalmasabb kiski-
rálya Csák Máté volt, aki saját pénzt is veretett . 

 � Milyen körülmények között lépett trónra I. Károly?

 � Sorolj fel Árpád-házi magyar kirá-
lyokat és királynékat!

 � Melyik királyunk építtette újjá az 
országot a tatárjárás után?

 � Melyek a magyar koronázási jelvé-
nyek?

 � Kik álltak a vármegyék élén? N
É

M
E

T
- R

Ó
M

A

I  
B I R O D A L O M

H A L I C S I  F E J E D E L E M
S É G

H A V A S A L F Ö L D

S Z E R B  F E J E D E L E M S É G

C S Á K  M ÁT É

Á K O S

I S T VÁ N
A B A  A M Á D É

R ÁTÓTO K

K Ő S Z E G I
M I K LÓ S

K Ő S Z E G I
J Á N O S

B O R S A  
K O PA S Z

P Ó K
M I K LÓ S

K Á N  L Á S Z LÓ

C S Á K  U G R I NB A B O N I C S
I S T VÁ N

F R A N G E PÁ N
D U I M

S U B I C S  PÁ L

Kapronca

Sárvár

Újlak

Déva

Adorján

Trencsén

Gönc

KISLENGYELORSZÁGI
FEJEDELEMSÉG

Rozgony
1312

Visegrád

Zára

A R A N
Y  H

O
R D

A

Kassa
Körmöcbánya

Beszterce-
bánya

Selmecbánya

Buda
Duna

Duna

Ti
sz

a

Dráva

Száva

Maros

Adr ia i - t enge r  
Fontos ütközet a kiskirályokkal
Kiskirályok székhelye

I. Károly címere, 
amelyen az Anjo-
uk híres jelképe, a 
liliom látható. A 
királyt a magyar 
történetírás so-
káig az olasz neve 
(Caroberto) alapján 
Károly Róbert néven 
emlegette, miközben az 
uralkodó hivatalosan csak a Károly névalakot 
használta. Miután IV. Béla lányunokáját behá-
zasították a nápolyi Anjou-dinasztiába, az ő 
unokája, I. Károly az Árpád-ház nőági leszárma-
zottjaként tartott igényt a magyar trónra. 
� Milyen rokonságban állt IV. Béla és I. Károly? 
Milyen esemény kapcsán tanultunk IV. Bélá-
ról? Nézz utána, mire utalnak a piros és ezüst 
színű sávok! 

➊ Trónkövetelők harca 
a hatalomért

1301-ben nemcsak I. Károly nyújtotta be 
igényét a magyar trónra, hanem Vencel 
cseh herceg is, akinek dédanyja IV. Béla 
lánya volt. Vencel nem tudott tekintélyt 
szerezni magának, majd amikor cseh ki-
rállyá koronázták, lemondott a magyar 
trónról. A Szent Koronát azonban roko-
nának, Ottó bajor hercegnek adta át, aki 
IV. Béla unokája volt. Ottó támogatók nél-
kül érkezett az országba, végül az egyik 
kiskirály fogságba ejtette. Az esemény 
Ottó bukását eredményezte.  

1301-ben férfi ágon kihalt az Árpád-ház. Az országban három trónkövetelő is harcolt a magyar koronáért.  
Mindhárman Árpád-házi királyok leányági leszármazottai voltak. Ebben a leckében arról fogunk tanulni, 
hogyan lett a magyarok királya I. Károly, és milyen intézkedéseket hozott uralkodása alatt.

A kiskirályok országrészei � Melyik kiskirálynak volt a legnagyobb területe? Mi-
ért volt fenyegető a királyi hatalomra nézve a tartományurak megerősödése?
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A rozgonyi csata ábrázolása a Képes króniká-
ban � Milyen fegyvereket és viseletet látha-
tunk az ábrázoláson? Mi jellemezte a közép-
kori hadviselést?

Zách Felicián: eredetileg Záhnak írták  
a család nevét, de ha a Zách formát választ-
juk, ami az irodalmi művekben használatos, 
akkor azt zácsnak kell ejteni.

1312-ben a felvidéki Aba nemzetség Kassa város kirablására indult, 
azonban Rozgony mellett szembe találták magukat a király seregé-
vel. A Csák Máté által is támogatott lázadók erőfölényben érezték 
magukat, ezért megpróbálták egyetlen rohammal elsöpörni a ki-
rály csapatait. Az Abáknak sikerült megszerezniük a királyi lobogót, 
de az uralkodó seregének harci kedvét ez nem törte meg, továbbra 
is kitartottak a túlerővel szemben. A csatát végül a kassai és szepe-
si polgárok bátor rohama döntötte el, amellyel oldalba támadták 
az Abák seregét. Életét vesztette az Aba család két tagja, csapataik 
zöme pedig elmenekült a csatatérről. 

 � Kik között zajlott a csata? Mi döntötte el a küzdelmet?

A rozgonyi csata tekintélyt szerzett a királynak, aki ezt 
követően fokozatosan legyőzte az ellene fellépő főurakat. 
Az uralkodó a kiskirályoktól visszahódított várakat és 
földbirtokokat a leghűségesebb híveinek adományozta. 
Az ország legfontosabb tisztségeit is I. Károlyhoz hű embe-
rek kapták meg. 

Már-már elültek a testvérháborúk, amikor egy főnemes, Zách Felicián* 
kivont karddal rontott a királyi családra. A karjával védekező királynénak 
négy ujját kardja lemetszette, a királyi gyermekeket pedig megölte vol-
na, ha a csapásokat a nevelők saját fejükkel föl nem fogják. A támadót 
végül az őrálló vitézek lekaszabolták. 

Zách Felicián korábban Csák Máté hívei közé tartozott, de tetté-
nek oka egy olasz krónikás elbeszélése szerint nem ez volt. A király-
né öccse, Kázmér herceg – a későbbi Nagy Kázmér lengyel király 
– ekkoriban a visegrádi udvarban tartózkodott. Olthatatlan vágy tá-
madt benne a királyné legszebb udvarhölgye, Felicián lánya, Klára 
iránt, és az udvari pletyka szerint a lányt elcsábította. Felicián őrjön-
gését ez váltotta ki. A korabeli kegyetlen törvények szerint meg-
torlásul Zách Felicián csaknem teljes nemzetségét kiirtották vagy 
megcsonkították. 

 � Miért támadt Zách Felicián a királyi családra?
 � Milyen sérüléseket okozott a merénylő? Hogyan menekültek meg a 

király gyermekei?

I. Károly intézkedései

A sokévi háborúskodás kimerítette a királyi kincstárat, ezért 
I. Károly szerette volna megnövelni a bevételeit. Az ország 
északi részén Európa legnagyobb aranybányái és hatalmas 
ezüstbányák voltak. Körmöcbánya, Selmecbánya és Besz-
tercebánya városai a nemesfém-kitermelés központjai let-
tek. Az uralkodó elrendelte, hogy a kibányászott aranyat és 
ezüstöt a bánya birtokosainak vert érmékre kell váltaniuk 
a kincstárnál. A pénzverés joga egyedül az uralkodót il-
lette meg, aki ezáltal hatalmas bevételre tett szert, ráadásul 
még bányabért is szedett, bevezette ezenkívül a kapuadót* 
és a harmincadvámot* is.

kapuadó: jobbágyok által fizetett adó, 
amelyet a jobbágytelkekre vetettek ki. A ka-
puadót azoktól szedték be, akik telekkel ren-
delkeztek, és az utcára nyíló kapujukon átfért 
egy szénával megrakott szekér.
harmincadvám: az áru értékének harmin-
cad részét jelentő vám, amelyet az országba 
behozott áruk után fizettek a kereskedők.
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➋ A visegrádi királytalálkozó 
Thuróczy János krónikájában

„Az Úr ezerháromszázharmincötödik évé-
ben, Szent Márton ünnepe körül János 
cseh király és fi a, Károly, meg a lengyelek 
királya Magyarországra, Visegrád várába 
jött Károly királyhoz, hogy ott örök béke-
egyezséget kössenek. Ez meg is történt. 
(…) Mivel Lengyelország királya adófi ze-
tője volt a csehek királyának, s mivel Ká-
roly, Magyarország királya feleségül bírta 
a lengyel király nővérét: Magyarország 
királya, Károly, ötszáz márka legfi nomabb 
aranyat adott neki, hogy megváltsa őt a 
cseh királynak fi zetendő adózástól.”

 � Hány évvel az Árpád-ház kihalása után 
rendezték meg a visegrádi királytalál-
kozót? 

 � Milyen döntések születtek a forrásrész-
let alapján a visegrádi királytalálkozón?

 � Játsszátok el, ahogy I. Károly ünnepé-
lyesen fogadja a lengyel királyt és kísé-
retét! Beszéljétek meg, milyen szerep-
lőkre lesz szükség!

 � Kikkel kellett megküzdenie I. Károly királynak a magyar tró-
nért? Ki volt a legnagyobb ellenfele?

 � Milyen eszközökkel növelte a király a kincstár bevételeit?
 � Milyen új pénzt veretett? Honnan származik ez az új fi zető-

eszköz?
 � Hol szervezett királytalálkozót I. Károly?
 � Mi volt a királytalálkozó célja? Miben egyeztek meg?
 � Hogyan értékelnéd I. Károly uralkodását? Miért volt jelentős 

uralkodása az ország történetében?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

árumegállító jog: egyes városok azon 
kiváltsága, hogy a területükön áthaladó 
kereskedőket megállíthassák és árujuk ela-
dására kényszeríthessék őket a város által 
meghatározott áron.

Az aranyforint � Az érmén az Anjou-liliom és Keresztelő Szent János 
képe látható. Melyek a hasonlóságok e régi és egy mai pénzérme között?

I. Károly fi renzei mintára aranypénzt veretett , megszü-
letett  a kiváló minőségű aranyforint. Az uralkodó az ezüst-
pénzek minőségén is javított .

I. Károly uralkodásának vége felé meghívta székhelyére 
a lengyel és a cseh királyt. A visegrádi királytalálkozón 
(1335) a három uralkodó szövetséget kötött  egymással. ➋ 
A lengyel király azt is megígérte, hogy ha nem születik tör-
vényes fi a, akkor I. Károly vagy fi ai fogják örökölni a lengyel 
trónt. Megállapodtak egy Bécs városát elkerülő kereske-
delmi útvonal létrehozásáról is, mert Bécs árumegállító jo-
ga* sértett e a magyar és a cseh kereskedők érdekeit.

I. Károly erős gazdasági alapokkal és biztos pénzügyi 
bevételekkel rendelkező országot alakított  ki. Távlati céljai 
között  szerepelt a nápolyi trón visszaszerzése, ezért kisebbik 
fi át, András herceget eljegyezték a nápolyi trón váromá-
nyosával, Johanna hercegnővel. I. Károly 1342-ben bekövet-
kezett  halála után a magyar trónra idősebbik fi a, Lajos lépett .

 � Milyen célt szolgáltak I. Károly intézkedései? Melyek voltak a leg-
fontosabbak?

 � Keresd meg a térképen Nápolyt! Miért lehetett nehéz kapcsola-
tot tartani az ottani királysággal?

 ✒ Küzdelem a kiskirályokkal: roz-
gonyi csata ➞ a királyi hatalom 
megszilárdítása.

 ✒ A királyi kincstár bevételeinek 
növelése: bányareform, kapuadó, 
aranyforint, kereskedelem.

 ✒ Aktív külpolitika: visegrádi király-
találkozó, királyi házasságok.

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLAT

Az aranyforint � Az érmén az Anjou-liliom és Keresztelő Szent János Az aranyforint � Az érmén az Anjou-liliom és Keresztelő Szent János 
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2. Nagy Lajos, a lovagkirály

N É M E T - R Ó M A I

B I R O D A L O M

N É M E T  
L O V A G R E N D

OSZMÁN BIRODALOM
(TÖRÖK BIR.)

SZERB 
FEJEDELEMSÉGNÁPOLYI 

KIRÁLYSÁG

PÁPAI

ÁLLAM

V

E L E N
C E I  K Ö Z T .

L E N G Y E L  K I R Á LY S Á G

L
IT

V
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N
 N

A G Y F E J E D E L E M
SÉG

MOLDVA

HAVASALFÖLD
BOSZNIA

BOLGÁR BIR.

M
A G Y A R  K I R Á L Y S Á G

Konstantinápoly
(Bizánc)

Krakkó

Buda

Pécs
Zengg

Zára

Nápoly

Róma

Nándorfehérvár

B a l t i - t e nger

É
g

e i - t e
n

g
e

r

Ad r i a i - t enger

Duna

Tisz
a

Elba

Odera

Vis ztula

Duna

Dnyeszter

Nagy Lajos nápolyi hadjáratai:

Nagy Lajos királyságai

1347–48
1350

Magyar befolyás alatt
álló terület 

 � Melyek voltak a lovagi erények?
 � Melyik magyar királyt szoktuk még 

lovagkirálynak nevezni? Miért?

Nagy Lajos király birodalma � Olvasd le a tér-
képről, melyik ország uralkodója volt I. Lajos a 
magyar mellett! A magyar király fennhatósá-
ga alá tartozó területek melyik tengerrel ha-
tárosak? Mennyire van igazságtartalma annak 
a 19. században elterjedt állításnak, hogy 
Magyarország határait három tenger mosta 
Nagy Lajos korában?

I. (Nagy) Lajos nápolyi hadjáratai

Lajos apja halála után, 1342-ben lépett  a trónra. A király 
testvére, András herceg a nápolyi király unokáját vett e fe-
leségül azzal a céllal, hogy a család magának biztosítsa a 
nápolyi trónt is. Ez a remény azonban nem teljesült, mert 
András gyilkosság áldozata lett . ➊

I. Lajos két hadjáratot is vezetett  Nápoly ellen. Fényes 
sikereket ért el, de amikor hazatért, hódításai rendre elvesz-
tek. A magyar király végül kénytelen volt lemondani a 
nápolyi trónról. E harcok híres vitéze volt Toldi Miklós.

 � Melyik híres magyar költő írta a Toldi  című elbeszélő költeményt?

A hadjáratok idején Nagy Lajos király a közelharcban gyakran szemé-
lyesen is részt vett. Ha serege várat ostromolt, fegyverrel a kezében az 
elsők között kúszott föl a létrán. Nemegyszer megsebesült. Ez történt 
Aversa ostrománál is.

Aversa volt az a szomorú hely, ahol Nagy Lajos öccsét, Andrást meg-
gyilkolták. Szerencsétlen öccsére gondolva itt is harcba keveredett  a 
király, a várnak azon a pontján, ahol András testét lehajították. A nyílzá-
porban egy horgas nyíl mélyen a lábába fúródott.

➊ András herceg meggyilkolása

Az András herceg elleni merénylet egy 
egész napos vadászatot követően történt 
1345 szeptemberében. A fárasztó nap 
után András és felesége, Johanna nápolyi  
királynő nyugovóra tértek. Az összeeskü-
vők nem sokkal később egy terembe csal-
ták a fi atal herceget, és rátámadtak. And-
rás ekkor még el tudott menekülni, de 
kézre kerítették, és meggyilkolták. A kora-
beli pletykák Johanna felelősségét hang-
súlyozták, mondván, a királynő bérelte fel 
az orgyilkosokat férje ellen. A merénylet 
után három nappal Johanna levelet írt 
Nagy Lajosnak, amiben az ártatlanságát 
igyekezett bizonyítani, de a magyar királyt 
nem sikerült meggyőznie. A magyar ural-
kodó a bosszúhadjárat mellett döntött.

 � Milyen rokoni kapcsolat volt András 
herceg és Lajos király között?

 � Mondj példát a történelemből híres ki-
rály- vagy császárgyilkosságokra!

I. Károlyt halála után fi a, Lajos követte a trónon. A negyven éven keresztül uralkodó király idejében 
virágkorát élte Magyarországon a lovagi kultúra. Lajos számos sikeres háborút vívott, fontos törvényeket 
hozott, ezért az utókortól megkapta a „nagy” melléknevet.
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Nagy Lajos győzelme 
a török felett

Ahogyan a történészek gondolkodnak

A történelmi szereplők megítélése 
korszakról korszakra változik.
Az ötszáz vagy kétszáz évvel ezelőtt  
élt emberek mást tartott ak érdekesnek 
vagy fontosnak, mint a ma élők. 

Nagy Lajos értékelése

Régen Nagy Lajost a hódító hadjárata-
iért övezte tisztelet, ma inkább az or-
szág fejlődését segítő törvényei miatt  
tartjuk jelentős uralkodónak.

Alkossatok csoportokat! 
 � Gyűjtsétek össze, kik voltak azok a 

magyar királyok, akiket ma is tisztelet 
övez!

 � Írjatok róluk egy-két fontos állítást, 
amiből a többiek kitalálhatják, hogy 
kire gondoltatok!

 � A játék végén gyűjtsétek össze, kik 
voltak azok a királyok, akiket mind-
egyik csoport kiválasztott!

Az ilyen természetű sebesüléseket akkoriban ritkán élték túl. Végül 
a nyílvesszőt, a húst tépve, marcangolva csak a tizenkettedik rántás-
ra tudta Laczkfi , a magyar vezér kirántani, miközben a király tűrte a 
kínokat.

Ezt követően a királyt lóra ültették, és Laczkfi  körülvezette az ost-
romlott város falai alatt, ezt kiáltozva: – Íme, Magyarország királya! 
A magyar sereg ujjongásban tört ki, az ellenség pedig óbégatott. 
A város kapitánya hamarosan át is adta a várost a magyarok kezébe.

 � A magyar király mely erényeit emeli ki ez a történet?

Nagy Lajos birodalma

Nagy Lajos erős országot örökölt apjától. Gyakran indított  
hadjáratokat Magyarország déli és délkeleti szomszédai 
ellen. Ennek során elérte, hogy az ott ani területek uralko-
dói elismerték a magyar király fennhatóságát. Szerbia és 
Bulgária északi része, illetve a román fejedelemségek (Ha-
vasalföld és Moldva) rövid ideig így Magyarország hűbé-
resei lett ek. A Balkán-félszigetre vezetett  hadjáratai során 
Nagy Lajos hadserege először ütközött  meg egy kisebb tö-
rök haderővel. A csata magyar győzelemmel zárult, de ez 
nem állított a meg a törökök előrenyomulását. (Erről részle-
tesebben a következő leckében tanulunk.)

A lovagkirály jó kapcsolatokat ápolt a lengyelekkel. A ko-
rábbi megállapodások alapján, amikor a lengyel király 
fi ú utód nélkül halt meg, Nagy Lajos követt e őt a trónon. 
1370-től Magyarországnak és Lengyelországnak is ő lett  az 
uralkodója.

 � Miért használhatjuk a „birodalom” kifejezést Nagy Lajos orszá-
gára?
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