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Bevezető Kedves Diákok!

A 10. évfolyamon a kora újkor és az újkor történelmével ismerkedünk meg részletesebben, az 
egyetemes történelemben a „népek tavaszáig”, a magyar történelemben pedig a szabadságharc 
leveréséig. 

A tankönyv alkotói nem várják el a tanulóktól, hogy az első sortól az utolsóig mindent meg-
tanuljanak. 

A főszöveg az adott leckében megtanulandó törzsanyagot tartalmazza. A fontosabb ismerete-
ket vastagabb betűvel emeltük ki.

A Kitekintőben szintén olyan történelmi érdekességek találhatók, amelyeket nem kötelező 
megtanulni, de érdemes elolvasni, mert nemcsak szórakoztatóak, hanem ismeretük az általá-
nos műveltséget is gyarapítja. 
 
A kérdések, feladatok között újra és újra felbukkanó törimozi teljesen új módszer. Az osz-
tály tanulóiból alakuló csoportoknak egy-egy történelmi vitáról (például a XVI. Lajos elleni 
per, a forradalmi diktatúra megítélése Franciaországban, a Görgei-kérdés stb.) kell ötperces 
videókat készíteniük mobiltelefonnal vagy táblagéppel. Az elkészült videók lejátszhatók az 
órán, a tanár ellenőrzi, nincs-e bennük hiba, majd az osztály megszavazza, melyik kerüljön 
fel a digitális háttérben kialakítandó fájlmegosztóba, ahonnan mindenki hozzáfér, aki ezt a 
tankönyvet használja.

Reméljük, hogy a tanulók megkedvelik az új történelemtankönyvet, amely hozzásegíti vala-
mennyiüket a minél eredményesebb középiskolai tanulmányaikhoz.

A tanuláshoz sok sikert kívánnak:
a tankönyv alkotói

A leckékben található különféle forráscsoportok (szövegek, képek, ábrák, térképek) és a hozzá-
juk kapcsolódó kérdések a tananyag könnyebb megértését segítik elő. 

zöld színnel különböztettük meg azokat a forrásokat, amelyekkel számonkérések alkalmával is 
találkozhatnak a tanulók.

A főszöveg mellett gyakran megjelenő Rá@dás című részek a tankönyvhöz tartozó digitá-
lis tananyagra utalnak, ahol olyan kiegészítő anyagrészek kaptak helyet, amelyek a könyvbe 
terjedelemi okokból nem kerülhettek bele.

Rá@dás

Kitekintő

Az egyes leckéket lezáró kérdések a történelmi „tisztánlátás” megerősítésében, az összefüg-
gések megértésében, valamint az okok és következmények feltárásában segítenek. 

Összegzés
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5I.   A VILÁG ÉS EURÓPA A KORA ÚJKORBAN

I. A VILÁG ÉS EURÓPA  
A KORA ÚJKORBAN

Ebben a fejezetben az egyetemes történelem 1492 és 1721 közötti korszakát tekintjük át.

Ebből a fejezetből megtudhatod:
– hogyan zajlottak a nagy földrajzi felfedezések.
– milyen gazdasági következményekkel jártak a felfedezések.
– hogyan és miért történtek vallási változások Európában.
– miért törtek ki vallásháborúk.
– hogyan rendeződtek át a nagyhatalmi viszonyok az idő-

szakban.
– miben változott meg az uralkodói hatalom helyzete egyes 

országokban.
– milyen életmód- és mentalitásbeli változások történtek 

az időszakban.

Ezek során tovább gyakorolhatjuk:
– az információk rendszerezését és értelmezését a térképek 

segítségével.
– az ismeretszerzést elsődleges forrásokból.
– események, jelenségek, személyek bemutatását vagy jellem-

zését korabeli források segítségével.
– történeti események és jelenségek megfigyelését és össze-

hasonlítását.
– a történelmi változások nyomon követését.
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6 I.   A VILÁG ÉS EURÓPA A KORA ÚJKORBAN

Miért merült fel egyes európai országokban a kereskedelem bővítésé-
nek az igénye? Milyen gazdasági okokra vezethető vissza a felfedezések 
megindulása? hogyan hatott az oszmán Birodalom előretörése az ad-
digi kereskedelmi utakra? Vitassuk meg, miért nem korábban indultak 
meg az európai hajósok a felfedezőutakra! 

Tekintsük át a térképen a felfedezők útjainak főbb 
irányait! Miként tágult ki az európaiak világképe? 
Mely kontinens maradt még ismeretlen a korban? 
Mely nagyobb indián birodalmak léteztek az idő-
szakban, és mi lett a sorsuk? hogyan osztották fel a 
világot a spanyolok és a portugálok?

A felfedezések háttere és megindulása 
Milyen okok vezettek a felfedezések kibontakozásához?

A késő középkori és kora újkori nagy földrajzi felfedezések nyomán 
Európa az élre tört. Az Ibériai-félsziget két nagyobb állama közül Por-
tugália a 12. században, míg Spanyolország a 15. század végén sza-
badult meg az arab-mór hódítóktól. A két ország hajósai a földrajzi 
adottságokat kihasználva egyre nagyobb távolságokat tettek meg az 
Atlanti-óceánon. A legelső kapitányok egy portugál herceg (Tengerész 
Henrik) hajózási ismereteket összegző iskolájából kerültek ki. Bővül-
tek a hajózási ismeretek, megjelentek a kétárbocos, stabilabb építésű, 
nagyobb távolságok megtételére is alkalmas hajók (karavella), illetve 
különféle navigációs eszközök (iránytű). 

Az új utak feltárását egyéb tényezők is ösztönözték. A középkori levan-
tei kereskedelemmel jelentős mennyiségű arany- és ezüstpénz áramlott 
ki Ázsiába, de az „aranyéhséget” főleg a közép-európai nemesfémbá-
nyák részleges kimerülése okozta. (A magas bányavízszint megakadá-
lyozta a mélyebb rétegek feltárását.) Az Oszmán Birodalom előretöré-
se (Bizánc eleste, 1453) megnövelte a levantei kereskedelem költségeit, 
mivel a törökök magas vámokat vetettek ki a keletről érkező árukra. 

Kolumbusz első útja

Vasco da Gama

Diaz

Magellán

Pizarro

Cortez

Magellán
AZTÉK

BIR.

MAJA
BIR.
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London
Párizs

Amszterdam
Buda

Goa

Velence Isztambul
Lisszabon

Kairó
Cadiz

Makaó

Tokió

1487 Diaz
1492 Kolumbusz
Kolumbusz további útjai 
1497–1498 Vasco da Gama
útjai

Gyarmatok:
angol
francia
holland
portugál
spanyol

1519–1522 Magellán
További portugál felfedező utak

1519–1521 Cortez
1530–1534 Pizarro

Konkvisztádorok:

A tordesillasi szerződésben (1494)
megállapított spanyol–portugál érdekhatárspanyol   portugál portugál    spanyol   

 

A fe
lfe

de
zések megindulása

népességnövekedés
a hajózási ismeretek

bővülése

élelmiszer- és
nyersanyaghiány

az Oszmán Birodalom
előretörése

nagyhatalmi
terjeszkedő politika

a luxuscikkek iránti
igény növekedése nemesfémhiány

új kereskedelmi
útvonalak keresése

keresztény hittérítés

1. A nagy földrajzi felfedezések és következményeik
Gondoljuk végig, meddig terjedhetett a középkori ember világképe! Mely tengereken zajlott a távolsági 
kereskedelem a középkorban? Milyen hajótípusokkal kereskedtek évszázadokon át? Melyik népcsoport 
jutott el már az ezredfordulón Észak-Amerikába?

A felfedezések előzményei

A nagy földrajzi felfedezések
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7I.   A VILÁG ÉS EURÓPA A KORA ÚJKORBAN

A reneszánsz már egy új világképet teremtett. Elterjedt a Föld 
gömb alakú ábrázolása (elsőként a firenzei csillagász, Paolo Tosca- 
nelli (ejtsd: toszkánelli) ábrázolta térképén ennek megfelelően a Föl-
det), és felismerték, hogy a szárazföldet mindenhol tenger veszi körül 
(Afrika körülhajózható). A 15. század második felében Afrika part-
jai mentén portugál hajósok lépték át az Egyenlítőt, majd eljutottak 
a Jóreménység fokáig (Bartolomeu Diaz, 1487), és Vasco da Gama 
(ejtsd: vaszko dá gáma) hajói elérték Indiát (1498). 

Az Újvilág meghódítása 
Miért tudták legyőzni az európai hódítók az indián birodalmakat?

A genovai származású Kolumbusz 
Kristóf – a spanyol királyi pár meg-
bízásából – az Atlanti-óceán átha-
józásával próbált eljutni Indiába. 
1492-ben, tízhetes hajóút után Ko-
lumbusz a Bahama-szigetcsoport-
nál (San Salvador) elérte Amerikát. 
Bár útját még háromszor megismé-
telte, Kolumbusz élete végéig úgy 
hitte, hogy az ázsiai földrészre ju-
tott el. Ennek köszönhetően a meg-
érkező európaiak indiánoknak ne-
vezték el az őslakosokat.

A kontinens első feltérképezése 
Amerigo Vespucci (ejtsd: amerigo 

veszpuccsi) nevéhez fűződik, aki a Medici-háznak küldött naplóiban 
és leveleiben számolt be az Újvilágról. (A térképész leírásait megje-
lentető könyvkiadó tulajdonosa javasolta, hogy Vespucciról nevez-
zék el a felfedezett kontinenst.) Hamarosan újabb felfedezők érkez-
tek a térségbe, akik végighajóztak az Újvilág partjai mentén, majd 
a Golf-áramlat jelentőségét felismerve lerövidítették a hazafelé tartó 
utat. A Föld teljes körülhajózását spanyol megbízásból a portugál 
Magellán hajtotta végre öt hajóval, s bár ő életét vesztette az út során, 
egy hajója visszatért Európába (1519–1522).

Toscanelli világtérképe (A firenzei csillagász a narancssárgával jelölt területeket 
ábrázolta a térképén.)

Kolumbusz Kristóf (Sebastiano del 
Piombo festménye, 1519)

Melyik térséget ábrázolta majdnem pontosan Toscanelli? hogyan gon-
dolkodhatott egy hajóskapitány Toscanelli térképe alapján?

•  Milyen volt kezdetben a kapcsolat az őslakosok-
kal? 

•  Milyen képet sugallt Kolumbusz leírása az indiá-
nokról?

• Hogyan vélekedett a hittérítésről? 

[…] megbizonyosodtam, hogy oly emberek, kik 
inkább jó szóval, mintsem erőszakkal térnének 
szent hitünkre, néhányuknak vörös sipkákat és 
üveggyöngy füzéreket ajándékoztam, amit a nya-
kukba vettek, és sok más csekély értékű holmit ad-
tam nekik, amiben nagy gyönyörűségüket lelték, 
s amivel megnyertük barátságukat. […] én úgy 
láttam, hogy nagyon szegények. Anyaszült mezí-
telen járnak, még az asszonyok is, […] igen formá-
sak, szép testűek, arcuk tetszetős; hajuk erős szálú, 
[…] némelyek sötétre festik magukat, néhányan 
meg vörösre, mások épp olyan színűre, amilyet 
találnak; megfestik arcukat, néhányan egész tes-
tüket: van, aki csak a szemét, van, aki csak az orrát. 
fegyvert nem viselnek, nem is ismerik, mert ami-
kor kardokat mutattam nekik, az élét fogták meg, 
s tudatlanságukban megsebezték magukat. Vas- 
holmijuk nincsen: dárdáik vasalatlan pálcák, né-
melyik hegyében halfog, másokén valami egyéb. 
[…] Bizonyára jó szolgák lehetnek és jó eszűek, 
mert úgy látom, hogy igen gyorsan kimondanak 
mindent, amit mondtam nekik; azt hiszem, hogy 
könnyűszerrel kereszténnyé lennének, mert úgy 
tetszik, semmiféle vallásuk nincsen.

(Kolumbusz beszámolója az őslakosokkal történt 
első találkozásáról; 1492)

A karavella kétárbocos, könnyű vitorlásként, a karakk 
háromárbocos, nagyobb testű hajóként jelent meg a 15. 
században. Mindkét hajótípussal ki lehetett merészkedni 
az óceánra, a stabil építésnek és a jó vitorlázatnak kö-
szönhetően szél ellen is tudtak velük hajózni. Kolumbusz 
hajói közül kettő karavella (Nina, Pinta), egy pedig ka-
rakk (Santa Maria) volt

nézzünk utána az interneten, honnan próbált 
korábban Kolumbusz elindulni! hány fős legény-
séggel rendelkeztek a karavellák és a karakkok? 
Keressük meg az adatokat! állapítsuk meg, melyik 
hajótípus látható a kép előterében!
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8 I.   A VILÁG ÉS EURÓPA A KORA ÚJKORBAN

A felfedezett kontinensre megérkező spanyol hódítók három fejlett 
prekolumbián, azaz Kolumbusz előtti civilizációval találták szem-
be magukat. A közép-amerikai maja városoknak gazdag művészetük 
(építészet, szobrászat) és kultúrájuk volt (írásbeliség, matematikai és 
csillagászati ismeretek, naptárrendszer), ezért a történészek a majákat 
az „Újvilág görögjeinek” nevezték el. 

A térség egyik erős birodalmát az aztékok hozták létre a Mexi-
kói-fennsík déli részén a 14. században. Rövid idő alatt virágzó fő-
várost alapítottak (Tenochtitlan), az intenzív földművelés nagyobb 
népességet is ellátott. Az Azték Birodalom a következő évszázadban 
Közép-Amerika nagy részét befolyása alá vonta. A terjeszkedő po-
litika törzsek százainak leigázásával járt, a meghódított népek hadi-
foglyait isteneiknek szánt emberáldozatként lemészárolták. Az Azték 
Birodalomban állandóan napirenden voltak az adómegtagadások, a 
lázadások, és a belső megosztottságot a megérkező spanyolok ki is 
használták. 

Dél-Amerikában, az Andok térségében az inka állam vonta fenn-
hatósága alá a különféle törzseket. A hatalmas kiterjedésű birodal-
mat jól kiépített úthálózat, futárszolgálat és központilag irányított 
termelés (öntözéses, teraszos földművelés) fogta össze. Az Inka Biro-
dalom a spanyol támadás kezdetén szintén súlyos belpolitikai válság-
gal küszködött – egy trónviszály belső harcokat eredményezett.

Korai gyarmatosítás 
Mi lett a prekolumbián civilizációk sorsa?

A spanyolok és a portugálok már a felfedezések elején felosztották egy-
más között a világot. A portugálok kereskedelmi telepek egész sorát 
hozták létre az ázsiai térségben, miközben keleti irányba hajózva ha-
marosan eljutottak Kínába (Macao, 1557) és Japánba is. Az Újvilág a 
spanyolok kezébe került, kivéve a portugál gyarmattá váló Brazíliát. 
A spanyol hódítók, a konkvisztádorok fő célja a minél nagyobb zsák-
mányszerzés volt, és hamarosan maroknyi fegyveres kalandor hatolt be 
Közép- és Dél-Amerika mélyébe. A konkvisztádorok néhány év alatt 
megsemmisítették a több évszázados indián birodalmakat (Cortez az 
aztékot, Pizarro az inkát), ügyesen kihasználva az indián népek kö-
zötti megosztottságot, belső viszályokat. A fejlett kultúrájú, aranyban 
gazdag birodalmak katonailag gyorsan alulmaradtak az európaiakkal 
szemben (a fémeszközök és a tűzfegyverek hiánya miatt), és a győztesek 
véres mészárlást hajtottak végre a lakosság körében. A sikerek után a 
spanyolok kiépítették a gyarmati közigazgatást, felgyorsult a kiván-
dorlás az anyaországból, és megkezdődött a megszerzett területek gaz-
dasági kiaknázása.

A hódítók a legyőzött őslakosságot kényszermunkára fogták az 
ültetvényeken (intenzív munkát igénylő növények: cukornád, dohány 
termesztésére szakosodott nagybirtokok) és a nemesfémbányákban. Az 
embertelen körülmények közötti munkavégzés, illetve az európaiak ál-
tal behozott betegségek rengeteg indián halálát okozták. Az újabb bá-

Az inka építészet maradandó emléke az egykor vallási központként működő 
Machu Picchu (ejtsd: macsu pikcsu). Machu Picchu romvárosa ma Peruban, 
az Andok 2400 méter magas hegycsúcsán terül el. A titokzatos inka városban 
számos vallási építmény található, a lépcsőzetes teraszokon az ideszállított ter-
mékeny talajnak köszönhetően földművelés zajlott

Közép-Amerikában (a mai Mexikó területén) a Kr. u. 1. 
évezred elején a toltékok szerveztek államot. A biroda-
lom fővárosának, Teotihuacánnak a kiterjedése és né-
pessége bőven meghaladta a korabeli európai városokét. 
Teotihuacán leglátványosabb építményei a monumen-
tális piramistemplomok voltak, amelyeket a város vallá-
si központjában építettek fel. A várost kettészelő hosszú 
út (Halottak útja) mentén található a kisebb Hold-pi-
ramis (42 méter magas), illetve a nagyobb Nap-piramis 
(75 méter magas). A tolték állam néhány évszázados 
virágzás után megsemmisült, a város romhalmazzá vált 

nézzünk utána, milyen történelmi filmeket, kalandfilmeket forgattak a 
fenti helyszíneken! Vitassuk meg, mennyire adnak történelmileg hiteles 
képet a filmes feldolgozások! 

nézzünk utána, miből és hogyan építették fel az 
indián piramisokat! Idézzük fel az egyiptomi pira-
misok megépítésének körülményeit! 

Rá@dás

Az ősi Amerika civilizációi
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Korabeli ábrázolás egy ezüstbányáról

nézzük meg a földrajzi atlaszban, elsősorban mely 
mai afrikai országok területéről hoztak rabszolgá-
kat az Újvilágba!

Ahogy mondtuk, a keresztények elsőként hispaniola szigetére tet-
ték be lábukat, hogy elkezdjék ezen népek irtását és elveszejté-
sét; s legelőször e szigetet pusztították és néptelenítették el. […]  
A sok elszenvedett erőszakból és gyötrelemből az indiánok kezdték 
megérteni, hogy ezek az emberek mégsem jöhettek az égből: […] a ke-
resztények pofozták, ököllel és bottal ütötték őket, és még a nép uraira 
is kezet emeltek. olyan vakmerőségig és szégyentelenségig fajult ez, 
hogy egy keresztény kapitány megerőszakolta a legnagyobb királynak, 
az egész sziget urának a feleségét. Ettől kezdve keresték az indiánok a 
módját annak, hogy a keresztényeket kiűzzék földjeikről. […] fegyvert 
ragadtak, és zsarnokaikkal szemben meg akarták magukat védelmez-
ni. A fegyverek azonban, amelyeket használtak, még arra sem voltak 
alkalmasak, hogy őket megvédelmezzék, nemhogy ellenségeikben 
félelmet keltsenek. […] A spanyolok szép lovakon ülve, lándzsákkal és 
karddal felszerelkezve, az oly rosszul felszerelt ellenséget csak megve-
téssel illették. Büntetlenül követték el szörnyű mészárlásaikat városok-
ban és falvakban: sem kort, sem nemet, sem asszonyt, sem gyermeket 
nem kíméltek. 

(Bartolomé de las casas [spanyol domonkos szerzetes]:  
Rövid beszámoló az Indiák elpusztításáról; 1542)

nyák feltárása nyomán megkezdődött a fekete rabszolgák beszállítása 
Afrikából. A spanyol hódítás nemcsak az indián törzsek leigázásával járt 
együtt, de elindította Fekete-Afrika népességének kizsákmányolását is. 

A meginduló újkori rabszolga-kereskedelem egészen a 19. szá-
zadig tartott. A 16. században megkezdődött az európaiak behatolása 
Észak-Amerikába is. Délen a spanyolok, a keleti partvidéken angol, 
majd holland telepesek vetették meg a lábukat, a Szent Lőrinc-folyó 
mentén pedig a franciák nyomultak előre. Az itteni korai gyarmato-
sítás nyomán kezdetben még csak szerény népességű gyarmati telepek 
létesültek.

Az aztékok vallása és a hódítók

Az aztékok hite szerint a háború a világmindenség létezésé-
nek egyik alapeleme; napistenüknek foglyok ezreit áldozták 
fel rendkívül kegyetlen szertartások keretében. Úgy vélték, ha 
erős és bátor harcost áldoznak fel, akkor ereje a saját katoná-
ikba száll majd át. A közép-amerikai népek  politeista világké-
pében fontos szerepet kapott a világteremtő, az embereknek 
kukoricát adó „Tollas Kígyó” (Quetzalcóatl, Kukulcán), amely 
istenség alulmaradt a természetfeletti erők harcaiban. A tör-
zsek mitológiája beszélt a Kelet felé hajózó istenről, aki egy-
szer visszatér, és bosszúállást követően visszaveszi királyságát. 
(A falfestményeken a rettegve várt „Tollas Kígyót” fehér arcú 
istenségként ábrázolták.) Az aztékok is hittek „Tollas Kígyó” 
legendájában, úgy tartották, hogy az isten ciklikusan 52 évente 

próbálkozik királysá-
ga visszafoglalásával, 
ilyenkor gazdag aján-
dékokkal kell vissza-
fordulásra bírni. Nem 
csoda, hogy amikor 
1519-ben az újabb 52 
év letelt, s Keletről is-
meretlen fehér arcú 
csapatok érkeztek, az 
aztékok rettegve próbálták őket ajándékokkal megbékíteni. 
Balszerencséjükre, az ajándékaik csak fokozták a spanyolok 
kapzsiságát.

Kitekintő

Okok és következmények
•  Foglaljuk össze, mi indította el a nagy 

földrajzi felfedezéseket!
•  Milyen közvetlen következményei vol-

tak a spanyol terjeszkedő politikának?

Történelmi jelentőség
•  Miért tekinthetjük jelentősnek az 

európai felfedezők útjait?

Interpretáció
•  Vitassuk meg, miként ábrázolhatják 

az említett folyamatokat a nem euró-
pai országok történelemtankönyvei!

Összegzés

A 24 tonnás bazalttömbből kifaragott 
naptár az aztékok keletkezéstörténetét 
adja elő. A középső nyelvet öltő arcfor-
ma az emberiséget elpusztító földrengést 
szimbolizálja, a belső körök jelei az azték 
időszámítást jelzik

•  Hogyan fogadták az indiánok a spanyolokat? Mi-
ként tekintettek a spanyolok az indiánokra? 

•  Mi lehetett a feladata a forrás szerzőjének? Miért 
háborodott fel a kegyetlenkedések láttán?
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2. A felfedezések gazdasági következményei
Mi jellemezte a középkori céhes ipart? Mennyire tudott rugalmasan reagálni az új kihívásokra? Milyen 
gazdasági okok álltak a felfedezések mögött? Mely európai országok vettek részt a korai gyarmatosításban? 
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Az európai ezüstbehozatal Amerikából, illetve a különbö-
ző termékek árainak változásai

állapítsunk meg összefüggéseket az indián civilizációk sorsa és az euró-
pai ezüstbehozatal mértéke között! Mi jellemezte a különböző termékek 
árait a középkor végén? hogyan alakult át mindez a kora újkorban? Vi-
tassuk meg, mi állhatott ennek hátterében!

Az európai gazdaság átalakulása
Miért vált ketté a kontinens gazdasága?

A nagy földrajzi felfedezések gyökeresen átalakították Nyugat-Euró-
pa gazdaságát. Már a kortársak is érzékelték a változásokat, habár az 
újvilági „egzotikus” növények (például a paradicsom, paprika, kuko-
rica, burgonya) csak évszázadokkal később formálták át az étkezési 
szokásokat. A spanyol Ezüstflotta évről évre mind nagyobb meny-
nyiségű nemesfémet szállított Európába. A bőség hatására az arany 
és ezüst, illetve a nemesfémből vert pénz értéke visszaesett. A 16. 
században újrainduló demográfiai növekedés folyamatosan emelte 
az élelmiszerek iránti keresletet, ezekért egyre többet kellett fizetni. 
A pénz értékének romlása árforradalomhoz vezetett, ami leginkább 
a gabona és az élő állat drágulásában mutatkozott meg. Az agrárárak 
növekedésétől jócskán elmaradt az ipari termékek árának növekedése. 
Nyugat-Európa lakosságának élelmiszer-ellátását egyre gyakrabban 
behozatalból fedezték, a szükséges élelmiszert Kelet-Közép-Euró-
pából szerezték be. 

Miért alakult ki a világkereskedelem? Mi jellemezte az atlanti térség áruforgalmát? Mely kereske-
delmi útvonalak veszítették el jelentőségüket?
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A gabona iránti igény (gabonakonjunktúra) az Elba folyótól kelet-
re lévő területeken a mezőgazdasági termelés fokozásához vezetett. 
Ugyanakkor Nyugat-Európában a bővülő felvevőpiac láttán az ipa-
rosok fokozatosan átálltak az olcsó iparcikkek előállítására, mivel a 
céhes ipar a megnövekedett igényeket már nem tudta ellátni. Kezdet-
ben a tömegtermékek beszállítói a falusi háziiparban dolgozó embe-
rek voltak. Számukra a tőkével rendelkező vállalkozók biztosítot-
ták a nyersanyagot és a munkaeszközöket, majd a félkész termékeket 
elszállították (kihelyezési és felvásárlási rendszer). A folyamat végül 
a manufaktúrák kialakulásához vezetett, ahol a munkafolyamato-
kat részekre bontották, és az egyes munkafázisokat kézzel végezték 
egészen a 18. század utolsó harmadában kezdődő ipari forradalomig. 
A manufaktúrákban a pénzét befektető vállalkozó (tulajdonos) biz-
tosította a termeléshez az anyagi eszközöket (nyersanyag, szerszá-
mok), megszervezte az eladást és fizette a terméket előállító bérmun-
kásokat.

•  Keressük meg Danzig kikötőjét az atlaszban! Mi-
lyen következményei voltak az áruforgalomnak? 

•  Gyűjtsük össze a balladarészletben említett mun-
kafolyamatokat! 

•  Kik dolgoztak a manufaktúrában?

A lengyel királyságnak és az említett Danzig 
[gdansk] városának egész gazdagsága és jöve-
delme abból származik, hogy a hollandok minden 
évben egyszer vagy kétszer két-háromszáz hajóval 
eljönnek Danzigba, s két hét leforgása alatt felvá-
sárolják és elszállítják az összes gabonát, amit az 
említett városban találnak. Az elmúlt huszonöt 
évben lengyel- és Poroszország nagy földesurai 
mind fölfedezték, hogy összes gabonájukat le-
küldhetik a folyókon Danzigba, s ott értékesíthe-
tik. Ezért a lengyel királyság és a nagy földesurak 
hatalmasan meggazdagodtak.

(Transsylvanus császári küldött jelentése; 1546)

E háznak van egy tágas terme,
Kétszáz szövőszék áll benne.
Kétszáz férfi, nem kevesebb,
Dolgozik rajta eleget.
Mindegyiknél egy szép gyermek
Vidáman orsót tekerget.
Egy másik helyiségben pedig
Százan a gyapjút fésülik.
Száz asszony, erősek, vígak,
Dallal munkájuk jól halad.
A mellettük lévő kamrában
Kétszáz derék, szorgalmas lány van.
Ez a kétszáz szép ifjú lány – 
csak gombolyít, de nem sző ám.
Mellettük egy újabb szoba, 
Kisgyermekek hosszú sora.
Mindenik gyapjút szedeget
Választja, tépi a legszebbet.
[…]

(Takácsok balladája, 16. század)[1504. február] ötödik napján Alexandriából visszatérőben Velencébe 
érkezett három gálya […]. Ezek üresen, áru nélkül érkeztek, pedig senki 
nem emlékezett arra, hogy valaha is megtörtént volna, hogy egy gálya 
útjáról áru nélkül térjen haza. 
Az Alexandriából visszatért kereskedők azt is beszélték, hogy a szultán 
úr nagy erőfeszítéseket tett, hogy Indiában, Kálikutban a portugálokat 
és gályáikat ne fogadják be.  […]
A mórok azt is mondták, hogy a szultán gondoskodni fog arról is, hogy 
a portugál karavellák Indiába többé ne mehessenek. 
[1506. június] Egy genovából nagyon gyorsan érkezett levélből meg-
tudtuk, hogy a portugáliai lisszabonba március 24-én áruval meg-
rakott négy karavella érkezett, melyek az indiai útról tértek vissza, és 
rakományuk 25 ezer cantera [1 cantera kb. 72 kg] bors és szantálfa volt. 
ugyanígy hír érkezett igen gyorsan a flandriai Antwerpenből e hónap 
18-án. Ez is megerősítette az újságot, annak hozzáadásával, hogy lisz-
szabonba öt karavella érkezett Kalikutból árukkal megrakva […].
Ez a hír Velence városában nagy elkedvetlenedést okozott, mert a ha-
józást nagy romlás fenyegeti. Most már kétségkívül világos lett az is, 
hogy ez az utazás Portugáliából Indiába rendszeressé válik, és hogy 
általában évenként tehetik meg a karavellák ezt az utat. Így ezután 
a velencei kalmárok nem mehetnek Szíriába, mivel árut ott már nem 
kaphatnak. Az Indiába vezető másik út felfedezése igen nagy dolog 
volt. A Velencei Köztársaságot régóta nem fenyegette nagyobb kár 
vagy veszély.

(girolamo Priuli naplójából a levantei kereskedelem helyzetéről)

•  Miért volt fenyegető Velence számára a portugá-
lok új útvonala?

•  Hogyan reagált a szultán a portugálok megjelené-
sére, és miért?

•  Melyik térség kikötőinek szerepe vált meghatáro-
zóvá a korban?

A világkereskedelem kialakulása
Miért szorultak háttérbe a középkori kereskedelmi útvonalak?

A gazdaság átalakulása mellett a nyugat-európai államok jelentősé-
ge is megváltozott. Az atlanti partvidék kikötővárosainak (például 
Lisszabon, Sevilla, Antwerpen, Amszterdam, London) szerepe felér-
tékelődött, és évtizedek alatt létrejött az óceánokat behálózó világke-
reskedelem. Az addig meghatározó szerepet játszó levantei útvonal 
elveszítette jelentőségét, míg a Hanza-városok a lengyelországi ga-
bonaszállítmányok miatt átmenetileg talpon tudtak maradni. Vetély-
társai – Anglia és a függetlenségét elnyerő Hollandia – a 16. század 
végétől kapcsolódott be az északi-tengeri áruforgalomba. 

Az egyes térségekkel kialakított kereskedelem megszervezésére 
szabadalmazott kereskedőtársaságok vállalkoztak, amelyek tagjai 
főleg a nagypolgárság soraiból kerültek ki. A vállalkozók pénzügyi 
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befektetéseik mértékének megfelelően részesedtek a haszonból. Biz-
tos bevétel származott az Amerika, Európa és Afrika közötti „há-
romszög” működtetéséből, de a legjövedelmezőbbnek az Ázsia felé 
irányuló kereskedelem bizonyult (például az Angol Kelet-indiai Tár-
saság, 1600).

A létrejövő korai kapitalizmus időszakában a termelés már pia-
ci alapokon szerveződött, a tőkés befektető a haszonra törekedett. 
A merev céhes szabályzatokon alapuló gazdasági rendszert kiszorí-
totta a vállalkozását elindítani és fenntartani tudó réteg, akik legin-
kább a polgársághoz tartoztak. A vállalkozó polgárok megfelelő tő-
kével rendelkezve biztosították a termeléshez szükséges eszközöket 
(nyersanyag, szerszámok), és fizették alkalmazottaikat.

Okok és következmények
•  Hogyan alakította át Európa gazdaságát a felfedezések 

százada?
•  Mi volt az árforradalom hatása? Mi állt ennek hátterében?

Történelmi jelentőség
•  Fogalmazzuk meg, miért került élre Európa a felfedezések 

nyomán!

[…] az utazás három hónapig és húsz napig tartott a csen-
des-óceánon. Ezalatt nem volt semmi friss ételünk, amit 
magunkhoz vehettünk volna. A kétszersült, amit ennünk 
kellett, nem is volt már kenyér, hanem férgekkel kevert por, 
amit ezek át- meg átrágtak, és szörnyű szagot árasztott az 
egerek vizeletétől. A megposhadt víz kimondhatatlanul bűz-
lött. hogy éhen ne haljunk, a nagy vitorlarúdról leszedtük 
azokat a marhabőrdarabokat, melyek a kötélzetet védték a 
horzsolástól, és ezekkel táplálkoztunk. Az esőben, a napsü-
tésben és a szélben kőkeményre cserződött bőröket négy-
öt napig kellett a tengervízben áztatni, hogy legalább egy 
kissé felpuhuljanak. Aztán parázson sütögettük, hogy meg 
tudjuk emészteni. olykor, ha más nem akadt, a fűrészport is 
megettük. Még a patkányokat is megkívántuk, bármennyire 
is undorítóak az ember számára.

(Antonio Pigafetta utazási naplójából  
a Magellán-expedíció körülményeiről)

Összegzés

Kitekintő

Élet a hajókon

A felfedezéseket az emberi szubjektív tényezők is ösztönöz-
ték (kalandvágy, nyereségvágy stb.), bár a vakmerő kapitá-
nyoknak számolniuk kellett a babonás legénységgel és a kor 
tévhiteivel. A világtengereknek a tucatnyi ismert felfedező 
mellett számtalan ismeretlen hajó is nekivágott. A kialaku-
ló tengerészélet íratlan szabályai évszázadokig fennmarad-
tak. A hajókon a kapitány élet és halál ura volt, munkáját a 
másodkapitány, a főkormányos és a fedélzetmester segítette.  
A legénység többnyire kalandvágyó emberekből, a törvény 
ítélete elől menekülőkből, illetve az otthoni nyomor miatt in-
kább a szolgálatot vállalókból állt. A sokszínű társaság hóna-
pokig (vagy évekig) élt összezárva, az egymás közötti konflik-
tust gyakran verekedéssel oldották meg, ezért a kapitánynak 
szigorú fegyelmet kellett tartania a hajón.

A legkisebb kihágásért is büntetés járt (kikötés, korbá-
csolás). A súlyosabb bűnök elkövetőit egy kötél és egy csiga 
segítségével a hajó alatt áthúzták, a lázadókat pedig azonnal 
felakasztották. A matrózoknak minden parancsot teljesíte- 
niük kellett (vitorlák kezelése, őrködés az árbockosárban, fe-
délzetsúrolás stb.); az unatkozó legénység volt a legveszélye-
sebb. A hajósok a hosszú út alatt ritkán jutottak friss élelem-
hez, az étkezés főleg kétszersült és sózott hús elfogyasztásából 
állt. A hajó kevés ivóvízzel rendelkezett, a legénység legtöbb-

ször sört vagy bort fogyasztott. Az egyoldalú és vitaminhiá-
nyos táplálkozás igen gyorsan a skorbut (súlyos C-vitamin- 
hiány) kialakulásához vezetett. Az említett nehézségek mellett 
a viharok, illetve egy-egy partraszállásnál a helyi bennszülöt-
tek támadásai is megtizedelték a legénységet. Magellán 237 
főnyi legénységéből és öt hajójából csak egy hajó tért vissza 
mindössze 18 emberrel, Magellán szintén életét vesztette.

•  Mely földrajzi térséget értették Kelet-India alatt?
•  Milyen céllal alakult meg a vállalkozás?

A fent megnevezett személyek az általuk jegyzett és 
saját kezűleg aláírt pénzösszegeknek megfelelően 
vállaljak, hogy a jelen esztendőben hajót indítanak 
Kelet-Indiába és más hozza közel fekvő szigetekre 
és országokba, és ott kereskednek olyan árukkal, 
amelyekre ezekben az országokban szükség van, 
illetve olyan árukat vásárolnak, amelyekben ezek 
az országok bővelkednek […]. A jelen gyűlés 15 
személyt választ meg és nevez ki az utazás felelős 
vezetőinek és igazgatóinak, akik forduljanak Őfelsé-
géhez azzal a kéréssel, hogy az említett vállalkozás 
résztvevőit ruházza fel privilégiumokkal [kiváltsá-
gokkal], olyan jogokkal és vámkedvezményekkel, 
amilyeneket csak kapni lehet, továbbá szerezzenek 
be megfelelő hajókat […]. 

(Az angol Kelet-indiai Társaság  
jegyzőkönyvéből; 1601)
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A reformáció kezdete
Milyen okok vezettek az evangélikus egyház megszületéséhez?

A 16. század elején a katolikus egyházat sok kihívás érte. A fényűző 
életmód újra elterjedt egyes főpapok körében, sőt a pápák is világia-
san éltek (például VI. Sándor). A reneszánsz humanizmusa filozófi-
ai támadást intézett a középkori teológia (skolasztika) ellen,  amely 
már egyre kevésbé tudott válaszokat adni a kihívásokra. A reneszánsz 
pápák építkezései jelentős anyagi kiadásokkal jártak. X. Leó pápa 
nagy szabású vállalkozásba fogott (a Szent Péter-bazilika átépítése), és 
a költségek egy részét, elődjének ötlete alapján, búcsúcédulák árusí-
tásából kívánta fedezni. 

A katolikus egyház középkori tanítása szerint a búcsúcédulák meg-
vásárlásával a hívők a bocsánatos bűnökért bűnbocsánatot nyerhet-
tek. Árusításuk a német területeken számos visszaéléshez vezetett. 
A vallási ügyekkel való „kereskedés” sokakat sértett, közülük egy 
Ágoston-rendi szerzetes, Luther Márton (Martin Luther) emelte fel 
először a szavát. 1517. október utolsó napján Luther a búcsúcédulák 

3. A reformáció kialakulása és elterjedése
Milyen keresztény felekezeteket ismerünk? Miben térnek el a katolikus vallástól? Idézzük fel, milyen, 
az egyház megújítására irányuló mozgalmak voltak a középkorban! Milyen problémákat idézett elő 
korábban az egyházi fényűzés?
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Pápa

Mely államokban tudta megőrizni pozícióját a 
katolikus egyház? Emeljük ki a nagyrészt lutherá-
nus és kálvinista országokat! gyűjtsük ki a vallási 
szempontból leginkább megosztott területeket! 
Meddig terjedt a reformáció határa? Mely feleke-
zetek jelentek meg Magyarországon?

A reformáció a 16. századi Európában

A búcsú olyan katolikus vallásgyakorlat, amellyel az ember elérheti a kisebb, 
bocsánatos bűnökért járó büntetés elengedését, ezzel lerövidítheti a tisztítótűz-
beli szenvedéseit. A Szentszék a búcsúcédulák árusítását bérbe adta a német 
területen, ahol a magdeburgi érsek jelentős hasznot szerzett az eladásból. A bú-
csúcédulák árusítói sokszor azt hirdették, hogy a cédulával előre is meg lehet 
vásárolni a vezeklést (még a bűn elkövetése előtt)
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14 I.   A VILÁG ÉS EURÓPA A KORA ÚJKORBAN

elterjedésére válaszul összeállított egy 95 
pontból álló vitairatot, és elküldte elöl-
járóinak. (Valószínűleg legenda, hogy  
kinyomtatott téziseit a wittenbergi vár- 
templom kapujára tűzte volna ki.) A wit-
tenbergi egyetemen tanító Luthert már 
korábban is foglalkoztatta a bűnbánat, a 
bűnbocsánat, illetve az üdvözülés (meg- 
igazulás) kérdésköre. 

Luther egyes katolikus tantételek meg-
reformálását (megújítását, felülvizsgála-
tát) kívánta, és nem akart új hitet hirdetni.  
A teljes szakításhoz a kölcsönös bizal-
matlanság és a politikai helyzet vezetett.  
A teológiai vita gyorsan elmérgesedett. Lu-
ther elvetette a pápai tekintélyt, támadott 
egyes szentségeket, mire a pápa elítélte, és 
tanai visszavonására szólította fel. A válasz 
nem késett: a reformáció elindítója el-
égette a pápai kiközösítő oklevelet (1520).  

V. Károly német-római császár a pápa mellé állt, és birodalmi átokkal 
sújtotta Luthert (wormsi birodalmi gyűlés, 1521).

A teljes szakítást a katolikus dogmák és a középkori teoló-
gia elvetése okozta. Luther tanítása szerint a bűnt egyedül Is-
ten bocsáthatja meg, kizárólag a hit által üdvözülhet az ember, 
és egyedül csak a Biblia lehet a hívők vezérfonala. Luther ez-
zel elutasította az egyház közvetítő szerepét ember és Isten kö-
zött, és feleslegesnek minősítette a katolikus ceremóniákat (pél- 
dául körmenetek, zarándoklatok). Támogatta a gyónás, a papi nőt-
lenség, azaz a  cölibátus és a szerzetesség eltörlését, a két szín alatti 
áldozás bevezetését. Luther a latin nyelvű misék helyett az anyanyelvű 
istentiszteletek fontosságát hangsúlyozta. Emellett fellépett a költe-
kező egyházzal, a fényűzéssel és az egyházi vagyonnal szemben, és 
szekularizációt hirdetett (egyházi birtokok világiak kezébe adása). 

• Hogyan vélekedett Luther a bűnbocsánatról? 
• Ki bocsáthatja meg a bűnöket?
• Miben támadta a katolikus dogmákat?
• Hogyan viszonyult Luther a pápához?

A Szent Péter-bazilika. A Szent Péter sírja fölött emelke-
dő templom átépítése több mint százhúsz évig tartott.  
A bazilika előterének oszlopsora már a 17. század köze-
pén épült ki

Id. Lucas Cranach: Luther Már-
ton (1532). Az Ágoston-rendi 
szerzetes, Luther Márton a 
wittenbergi egyetemen tanított 
teológiát. Fellépését követően 
átmenetileg Bölcs Frigyes szász 
választófejedelem udvarában 
talált menedéket, ahol német-
re fordította az Újszövetséget 

5. A pápa nem enged és nem is engedhet el semmiféle büntetést, csak 
azt, amit vagy a maga vagy a kánonok rendelkezése alapján kiszabott.
6. A pápa nem bocsáthat meg egy vétket sem, legfeljebb kihirdeti és 
megerősíti az Isten bocsánatát; vagy pedig bocsánatot oszt bizonyos, 
az ő hatáskörébe tartozó esetekben, s aki ezt nem ismeri el, annak vét-
kes tartozása éppenséggel megmarad. […]
20. A pápa tehát az „összes büntetések elengedése” alatt csak az általa 
kiszabott összes büntetést érti, nem pedig általában mindent.
21. Ennélfogva tévednek azok a búcsúhirdetők, akik azt tanítják, hogy 
a pápa búcsúja az embert általában minden büntetés alól feloldja és 
üdvözíti. […]
47. fel kell világosítani a keresztényeket, hogy a búcsúvásárlás nem kö-
telező, hanem önkéntes dolog. […]
82. Például: ha a pápa a székesegyház felépítéséhez szükséges nyomo-
rult pénzért – ami gyenge indoklás – számtalan lelket vált ki a tisztító-
tűzből, akkor miért nem üríti ki a tisztítótüzet a szentséges szeretetre és 
a lelkek iszonyú gyötrődésére való tekintettel – ami pedig mindennél 
igazságosabb indok lenne […].

(luther 95 pontjából; 1517)

•  Hogyan védekezett Luther? Mire alapozta az érve-
lését? Mennyire volt meggyőződve igazáról? 

•  Miért tekintette veszélyesnek a tanait a katolikus 
egyház?

ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonosz-
ságról – idézte Krisztus szavait János evangéliumá-
ból. ha maga az Úr, aki tudta, hogy nem tévedhet, 
nem vonakodott meghallgatni a bizonyságot tanítá-
sai ellen akár a leghitványabb szolgától – mennyivel 
inkább kell nekem, gyarló embernek, aki könnyen 
tévedhetek, óhajtanom s kérnem, ha valaki bizony-
ságot kíván tenni tanításaim ellen. […] Tegyetek 
bizonyságot, mutassátok ki tévedésemet a próféták-
ból és az evangéliumokból! ha meggyőztök, bebizo-
nyítjátok tévedésemet, készséggel visszavonom, és 
én leszek az első, aki tűzbe vetem írásaimat.

(luther birodalmi gyűlésen  
elmondott beszédéből; 1521)

felséged és az urak szerény választ kívánnak, amely-
nek szarva, foga nincs. De ha nem győznek meg a 
Szentírás bizonyságával vagy világos észokokkal 
– mivel nem hiszek egyedül sem a pápának, sem a 
zsinatoknak, amelyek nyilvánvalóan gyakran téved-
tek és ellentmondtak egymásnak –, úgy a lelkiisme-
retemhez és Isten igéjéhez vagyok kötve. Ezért nem 
tudok és nem akarok visszavonni semmit, mert sem 
nem bátorságos, sem nem tanácsos bármit is a lelki-
ismeret ellen cselekedni. Isten engem úgy segéljen, 
ámen. 

(luther szavai V. Károly császárhoz)
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A reformáció elterjedése
Miért tudott gyorsan teret hódítani az új hit?

A pápa és a császár együttes erővel sem tudta megakadályozni a refor-
máció elterjedését. A szerveződő evangélikus egyházhoz számos né-
met fejedelem is csatlakozott, akik érdekeltek voltak a császári hatalom 
meggyengítésében, illetve az egyházi vagyon felszámolásában. Az evan-
gélikusok által meghirdetett szekularizáció felforgatta a Német-római 
Birodalmat. Az áttért német fejedelmek a speyeri birodalmi gyűlésen 
protestáltak, azaz tiltakoztak a hitük terjesztését megtiltó határozat 
ellen (1529). A protestáns kifejezés ettől kezdve a katolikus egyháztól 
elforduló vallási irányzatok gyűjtőneve lett. Luther munkatársai kidol-
gozták a hittételeket (augsburgi vagy ágostai hitvallás), az evangélikus 
fejedelmek pedig katonai szövetségre léptek. Velük szemben a császár 
a déli, katolikus tartományokkal szövetkezett.

Az eredménytelen hitviták és az ellentétek végül vallásháborúhoz 
vezettek, amelyet az augsburgi vallásbéke zárt le 1555-ben. A komp-
romisszumos béke engedélyezte az evangélikus hitet a birodalomban, 
és területileg a status quót (ejtsd: státusz kvó; jelentése: ’fennálló álla-
pot’) rögzítette az „Akié a föld, azé a vallás” (Cuius regio, eius religio 
[ejtsd: kujusz regio, ejusz relígio]) elv alapján.

 
Kálvin és a református egyház
Miben tért el Kálvin a lutheri tanoktól? 

Az 1520-as években Svájcban is teret 
hódított a reformáció. A vallási ellenté-
tek belső harcokhoz vezettek, és a meg-
kezdett átalakítást a francia származású 
Kálvin János fejezte be. A nézetrend-
szere miatt hazájából elmenekülő Kál-
vin Genf városának prédikátora lett 
(1541), ahol óriási befolyással bírt. Szel-
lemi irányítóként a szigorú erkölcsiség 
nevében szabályozta a polgárok életét. 
Kálvin tanításának középpontjában az 
eleve elrendelés (predesztináció) elvé-
nek bevezetése állt. E szerint az ember 

nem ismerheti meg, nem képes felfogni, mit rendelt Isten felőle. Az 
egyén kiválasztottságának bizonyítéka az Istenben való hit, a tisztes-
séges, puritán életvitel folytatása. („Úgy kell élni, mintha Isten kiválasz-

Milyen alapvető különbségek vannak a kálvinista 
gyülekezet és a katolikus egyház felépítése között? 
Miként erősítették meg a hívek befolyását az egy-
házra? hogyan ellenőrizte Kálvin a gyülekezeti ta-
gok mindennapjait? 

• Mire tett ígéretet a császár?
•  Állapítsuk meg, mely vallásokra vonatkozott a 

megállapodás!
• Beszélhetünk-e vallásszabadságról?

Sem mi, a római császári felség, sem a Szent Biro-
dalom választófejedelmei, fejedelmei és rendjei a 
birodalom más rendjével szemben az augsburgi 
hitvallás [konfesszió], annak tanai, vallása vagy 
hite miatt, nem lépünk fel erőszakkal, nem káro-
sítjuk, és nem kényszerítjük. lelkiismerete, meg- 
győződése és akarata ellenében a fen ti augsburgi 
konfesszió vallásától, hitétől, egyházi szokásaitól, 
rendjétől és szertartásaitól – amint azok a feje-
delemségében, országában vagy uradalmában 
érvényben vannak vagy lesznek – el nem térítjük, 
büntetőparanccsal vagy más formában nem ter-
heljük és nem háborgatjuk. Vallását, hitét, egyházi 
szokásait, rendjét és szertatásait, ingatlan és ingó 
vagyonát, földjét, alattvalóit, úri jogait és jogait il-
letően nyugalomban és békében hagyjuk.

(Az augsburgi vallásbéke szövegéből; 1555)

A genfi kálvinista gyülekezet szervezete

x12
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Kálvin János (korabeli festmény)

• Mi az eleve elrendelés lényege?
• Hogyan tekintett Kálvin az eleve elrendelésre?
• Ismerheti-e az ember a kiválasztottságát?
•  Vitassuk meg, mennyire buzdít cselekvő életre az 

eleve elrendelés elve!

Az eleve elrendelésről másféle ismeretet keresni, 
mint ami Isten igéjéből kibomlik, nem kisebb esz-
telenség volna, mint ha valaki olyan helyen akarna 
járni, ahol nincs út, vagy sötétben akarna látni. ne 
is szégyelljük, ha ebben a dologban valamit nem 
tudunk, itt a tudatlanság is valahogyan bölcses-
ség. 
Eleve elrendelésnek pedig Istennek azt az örök el-
határozását nevezzük, amellyel önmagában elvé-
gezte azt, hogy akarata szerint mi történjék min-
den egyes emberrel. Isten ugyanis nem egyforma 
állapotra teremtett mindenkit, hanem némelye-
ket örök életre, másokat pedig az örök kárhozatra 
rendelt már kezdettől fogva.

(Kálvin János: A keresztyén vallás tanítása; 1536)
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tottságra teremtett volna bennünket.”) Ennek egyik jele a gyarapodás 
mind anyagiakban, mind szellemiekben. 

A polgárság lelkesen fogadta Kálvin tanait. A szervezeti ügyekben 
Kálvin az „olcsó egyház” megteremtését sürgette, és demokratikus 
egyházszervezetet épített ki. A lelkészek munkáját világi egyházfel-
ügyelők (presbiterek) ellenőrizték, az általuk alkotott tanács (kon-
zisztórium) pedig a híveket felügyelte. A református vallás gyorsan 
elterjedt Európa számos részén (Hollandia, Skócia, Magyarország); 
francia területeken a hugenották, Angliában pedig a puritánok vallot-
ták Kálvin nézeteit. 

A korszakban további protestáns felekezetek is létrejöttek. Az ana- 
baptista (újrakeresztelő) mozgalom a  felnőttkori keresztelést hirdette. 
Az anabaptisták elkülönültek a világtól, és zárt közösségeik szigorú sza-
bályokat alakítottak ki. Számos csoport vagyonközösségben élt. Teológi-
ailag radikálisabb nézeteket vallott az aragóniai Szervét Mihály (Miguel 
Serveto), aki a kereszténység egyik legfontosabb dogmáját, a Szenthá-
romság-tant kérdőjelezte meg. Az antitrinitáriusnak nevezett mozgalmat 
mind a katolikus egyház, mind a protestáns felekezetek bírálták. Szervét 
Mihályt végül Genf városának világiakból álló törvényszéke máglyaha-
lálra ítélte (1553). (Szervét Mihály hívei Lengyelországba és Erdélybe 
menekültek, ahol közösségük utóbb megalapította az unitárius egyházat.)

Az egyes keresztény hittételek összehasonlítása

Római katolikus Evangélikus (lutheránus) Református (kálvinista)
A hit megismerése a Bibliából  
és a hagyományból lehetséges A hit megismerése kizárólag a Bibliából lehetséges

Az ember jó cselekedetekkel  
kiérdemelheti a kegyelmet Egyedül a hit által válik hatékonnyá Krisztus áldozata

A szentek és ereklyék tisztelete  
megengedett

A szentek és ereklyék tisztelete nem megengedett, ellenkezik  
a bibliai előírásokkal

Hét szentség van
Mindössze két szentség van (keresztség, úrvacsora), de az úrvacsorával kapcso-
latos nézetek eltérnek (a reformátusoknál az átváltozás nem a kenyérben megy 

végbe, hanem a hívekben)
A templom díszítettsége az áhítatot 

fokozza
A képes ábrázolások kismértékben  

alkalmazhatók
Semmiféle ábrázolás, díszítés nem  

megengedhető
Papi nőtlenség A cölibátus eltörlése

Hit a tisztítótűzben A tisztítótűz kitaláció, nem létezik

Egy magyar jelölt a pápai trónra

1513-ban II. Gyula halála után két jelölt versengett a pápai 
tisztségért, a Medici-család jelöltje, a későbbi X. Leó (Lo-
renzo Medici fia), illetve Bakócz Tamás esztergomi érsek. 
Mindketten óriási vagyonnal rendelkeztek, a kortársak sze-
rint a pápaválasztó konklávéra több szekér kinccsel érkeztek 

Rómába. A lefizetett bíborosok végül a biztosabb jövedel-
mi háttérrel rendelkező itáliai jelöltet választották meg. Így  
X. Leó a Szentszék vagyonából és a búcsúcédulák bevételéből 
folytatta a Szent Péter-bazilika építését, míg Bakócz Tamást 
megbízta egy keresztes hadjárat szervezésével. Az esztergo-
mi érsek által meghirdetett keresztes hadjáratból 1514-ben a 
Dózsa György vezette parasztfelkelés bontakozott ki.

Kitekintő

Okok és következmények
•  Milyen folyamatok vezettek a pro- 

testáns egyházak megszületésé-
hez?

•  Hogyan alakult át Európa vallási 
térképe?

Történelmi jelentőség
•  Miért tudta Luther és Kálvin megvál- 

toztatni korának vallási viszonyait?
•  Miben különböznek az evangélikus 

és református egyház tanításai a ka-
tolikus egyházétól?

Változás és folytonosság
•  Miért tekinthetjük fordulópontnak 

a reformációt Európa és a keresz-
ténység történelmében? 

Összegzés

Református templombelső

Miben tér el a képen látható templombelső a ka-
tolikus templomok belsejétől? Mi áll a különbsé-
gek hátterében?
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