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Történelem

Történelem

A történelem éppúgy meghatározza a humán tudományok kereteit, mint
a matematika a természettudományokét. Mindennek van története, az
irodalomnak, a művészetnek, a zenének, sőt még a történettudománynak
is. A történelem nem évszámok és nagy csaták kusza halmaza, hanem okok
és következmények, szándékok és cselekvések rendszere. Az emberi közösségek éppúgy megfoghatók konfliktusaikban, háborúikban, érdekeikben,
mint ahogy értékeikben, együttműködésükben és hitvilágukban. Nagy baj,
ha csak az egyik szemlélet érvényesül a történelem tanulmányozásakor.
Könyvünkben mindkét szempontot érvényesítve követjük végig az emberiség történetét 1492-től a szabadságharc leveréséig, reményeink szerint
nemcsak tananyagot, hanem izgalmas olvasmányt is a diákok kezébe adva.
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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 megtanuljanak.
a főszöveg az adott leckében megtanulandó törzsanyagot tartalmazza. a fontosabb ismereteket vastagabb betűvel emeltük ki.
A leckékben található különféle forráscsoportok (szövegek, képek, ábrák, térképek) és a hozzájuk kapcsolódó kérdések a tananyag könnyebb megértését segítik elő.

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

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

Kitekintő
a Kitekintőben szintén olyan történelmi érdekességek találhatók, amelyeket nem kötelező
megtanulni, de érdemes elolvasni, mert nemcsak szórakoztatóak, hanem ismeretük az általános műveltséget is gyarapítja.
a kérdések, feladatok között újra és újra felbukkanó törimozi teljesen új módszer. az osztály 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.
Összegzés
az egyes leckéket lezáró kérdések a történelmi „tisztánlátás” megerősítésében, az összefüggések megértésében, valamint az okok és következmények feltárásában segítenek.
Reméljük, hogy a tanulók megkedvelik az új történelemtankönyvet, amely hozzásegíti valamennyiüket a minél eredményesebb középiskolai tanulmányaikhoz.
a tanuláshoz sok sikert kívánnak:
a tankönyv alkotói
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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 időszakban.
– 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 jellemzését korabeli források segítségével.
– történeti események és jelenségek megfigyelését és összehasonlítását.
– a történelmi változások nyomon követését.
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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?
Gyarmatok:
1487 Diaz
1519–1522 Magellán
angol
1492 Kolumbusz
További portugál felfedező utak
francia
Kolumbusz további útjai Konkvisztádorok:
holland
1497–1498 Vasco da Gama
portugál
1519–1521 Cortez
spanyol
útjai
1530–1534 Pizarro
London Amszterdam
Buda
Párizs
Lisszabon
Velence Isztambul
Cadiz
Kolumbusz első útja
Kairó

MAJA
Cortez
AZTÉK BIR.
BIR.

o
Vasc

BIR
I NKA
o
arr
Piz

da

G
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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 időszakban, és mi lett a sorsuk? hogyan osztották fel a
világot a spanyolok és a portugálok?

élelmiszer- és
nyersanyaghiány

felfedez

A
a luxuscikkek iránti
igény növekedése

A felfedezések előzményei

keresztény hittérítés

sa

nagyhatalmi
terjeszkedő politika

népességnövekedés

gindulá

ések me

Magellán

Diaz

am

spanyol portugál

az Oszmán Birodalom
előretörése

Makaó
Goa

Ma
gell
án

a hajózási ismeretek
bővülése

Tokió

új kereskedelmi
útvonalak keresése

nemesfémhiány

a

A tordesillasi szerződésben (1494)
megállapított spanyol–portugál érdekhatár

portugál spanyol

A nagy földrajzi felfedezések

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 Portugália a 12. században, míg Spanyolország a 15. század végén szabadult 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. Bővültek 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 levantei kereskedelemmel jelentős mennyiségű arany- és ezüstpénz áramlott
ki Ázsiába, de az „aranyéhséget” főleg a közép-európai nemesfémbányák részleges kimerülése okozta. (a magas bányavízszint megakadályozta a mélyebb rétegek feltárását.) az Oszmán Birodalom előretörése (Bizánc eleste, 1453) megnövelte a levantei kereskedelem költségeit,
mivel a törökök magas vámokat vetettek ki a keletről érkező árukra.
Miért merült fel egyes európai országokban a kereskedelem bővítésének az igénye? Milyen gazdasági okokra vezethető vissza a felfedezések
megindulása? hogyan hatott az oszmán Birodalom előretörése az addigi kereskedelmi utakra? Vitassuk meg, miért nem korábban indultak
meg az európai hajósok a felfedezőutakra!
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Toscanelli világtérképe (A firenzei csillagász a narancssárgával jelölt területeket
ábrázolta a térképén.)
Melyik térséget ábrázolta majdnem pontosan Toscanelli? hogyan gondolkodhatott egy hajóskapitány Toscanelli térképe alapján?

a reneszánsz már egy új világképet teremtett. Elterjedt a Föld
gömb alakú ábrázolása (elsőként a firenzei csillagász, Paolo Toscanelli (ejtsd: toszkánelli) ábrázolta térképén ennek megfelelően a Földet), és felismerték, hogy a szárazföldet mindenhol tenger veszi körül
(afrika körülhajózható). a 15. század második felében Afrika partjai 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).

[…] megbizonyosodtam, hogy oly emberek, kik
inkább jó szóval, mintsem erőszakkal térnének
szent hitünkre, néhányuknak vörös sipkákat és
üveggyöngy füzéreket ajándékoztam, amit a nyakukba vettek, és sok más csekély értékű holmit adtam nekik, amiben nagy gyönyörűségüket lelték,
s amivel megnyertük barátságukat. […] én úgy
láttam, hogy nagyon szegények. Anyaszült mezítelen járnak, még az asszonyok is, […] igen formásak, szép testűek, arcuk tetszetős; hajuk erős szálú,
[…] némelyek sötétre festik magukat, néhányan
meg vörösre, mások épp olyan színűre, amilyet
találnak; megfestik arcukat, néhányan egész testüket: van, aki csak a szemét, van, aki csak az orrát.
fegyvert nem viselnek, nem is ismerik, mert amikor kardokat mutattam nekik, az élét fogták meg,
s tudatlanságukban megsebezték magukat. Vasholmijuk nincsen: dárdáik vasalatlan pálcák, némelyik 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)
• Milyen volt kezdetben a kapcsolat az őslakosokkal?
• Milyen képet sugallt Kolumbusz leírása az indiánokról?
• Hogyan vélekedett a hittérítésről?

az újvilág meghódítása
Miért tudták legyőzni az európai hódítók az indián birodalmakat?

a genovai származású Kolumbusz
Kristóf – a spanyol királyi pár megbízásából – az atlanti-óceán áthajózásával próbált eljutni Indiába.
1492-ben, tízhetes hajóút után Kolumbusz a Bahama-szigetcsoportnál (San Salvador) elérte amerikát.
Bár útját még háromszor megismételte, Kolumbusz élete végéig úgy
hitte, hogy az ázsiai földrészre jutott el. Ennek köszönhetően a megérkező európaiak indiánoknak neKolumbusz Kristóf (Sebastiano del vezték el az őslakosokat.
Piombo festménye, 1519)
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 megjelentető könyvkiadó tulajdonosa javasolta, hogy Vespucciról nevezzék el a felfedezett kontinenst.) Hamarosan újabb felfedezők érkeztek 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).

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 köszönhetően szél ellen is tudtak velük hajózni. Kolumbusz
hajói közül kettő karavella (Nina, Pinta), egy pedig karakk (Santa Maria) volt
nézzünk utána az interneten, honnan próbált
korábban Kolumbusz elindulni! hány fős legénységgel rendelkeztek a karavellák és a karakkok?
Keressük meg az adatokat! állapítsuk meg, melyik
hajótípus látható a kép előterében!
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Rá@dás

az ősi amerika civilizációi

a felfedezett kontinensre megérkező spanyol hódítók három fejlett
prekolumbián, azaz Kolumbusz előtti civilizációval találták szembe 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 Mexikói-fennsík déli részén a 14. században. Rövid idő alatt virágzó fővárost alapítottak (Tenochtitlán), az intenzív földművelés nagyobb
népességet is ellátott. az azték Birodalom a következő évszázadban
Közép-Amerika nagy részét befolyása alá vonta. a terjeszkedő politika törzsek százainak leigázásával járt, a meghódított népek hadifoglyait 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 fennhatósága alá a különféle törzseket. a hatalmas kiterjedésű birodalmat jól kiépített úthálózat, futárszolgálat és központilag irányított
termelés (öntözéses, teraszos földművelés) fogta össze. az Inka Birodalom a spanyol támadás kezdetén szintén súlyos belpolitikai válsággal küszködött – egy trónviszály belső harcokat eredményezett.

korai gyarmatosítás
Mi lett a prekolumbián civilizációk sorsa?

Közép-Amerikában (a mai Mexikó területén) a Kr. u. 1.
évezred elején a toltékok szerveztek államot. A birodalom fővárosának, Teotihuacánnak a kiterjedése és népessége bőven meghaladta a korabeli európai városokét.
Teotihuacán leglátványosabb építményei a monumentális piramistemplomok voltak, amelyeket a város vallási központjában építettek fel. A várost kettészelő hosszú
út (Halottak útja) mentén található a kisebb Hold-piramis (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, miből és hogyan építették fel az
indián piramisokat! Idézzük fel az egyiptomi piramisok megépítésének körülményeit!

a spanyolok és a portugálok már a felfedezések elején felosztották egymás között a világot. a portugálok kereskedelmi telepek egész sorát
hozták létre az ázsiai térségben, miközben keleti irányba hajózva hamarosan 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 zsákmányszerzés 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 közötti 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 kivándorlás az anyaországból, és megkezdődött a megszerzett területek gazdasági 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 által behozott betegségek rengeteg indián halálát okozták. az újabb báAz 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 termékeny talajnak köszönhetően földművelés zajlott
nézzünk utána, milyen történelmi filmeket, kalandfilmeket forgattak a
fenti helyszíneken! Vitassuk meg, mennyire adnak történelmileg hiteles
képet a filmes feldolgozások!
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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. századig 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 gyarmatosítás nyomán kezdetben még csak szerény népességű gyarmati telepek
létesültek.
Ahogy mondtuk, a keresztények elsőként hispaniola szigetére tették be lábukat, hogy elkezdjék ezen népek irtását és elveszejtését; 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 keresztények 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 védelmezni. 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 megvetéssel illették. Büntetlenül követték el szörnyű mészárlásaikat városokban 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)

Korabeli ábrázolás egy ezüstbányáról
nézzük meg a földrajzi atlaszban, elsősorban mely
mai afrikai országok területéről hoztak rabszolgákat az Újvilágba!

• Hogyan fogadták az indiánok a spanyolokat? Miként tekintettek a spanyolok az indiánokra?
• Mi lehetett a feladata a forrás szerzőjének? Miért
háborodott fel a kegyetlenkedések láttán?

Kitekintő

az aztékok vallása és a hódítók
az aztékok hite szerint a háború a világmindenség létezésének egyik alapeleme; napistenüknek foglyok ezreit áldozták
fel rendkívül kegyetlen szertartások keretében. Úgy vélték, ha
erős és bátor harcost áldoznak fel, akkor ereje a saját katonáikba száll majd át. a közép-amerikai népek politeista világképében fontos szerepet kapott a világteremtő, az embereknek
kukoricát adó „Tollas Kígyó” (Quetzalcóatl, Kukulcán), amely
istenség alulmaradt a természetfeletti erők harcaiban. a törzsek mitológiája beszélt a Kelet felé hajózó istenről, aki egyszer 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 királysága visszafoglalásával,
ilyenkor gazdag ajándékokkal kell visszaA 24 tonnás bazalttömbből kifaragott
fordulásra bírni. nem
naptár az aztékok keletkezéstörténetét
csoda, hogy amikor adja elő. A középső nyelvet öltő arcfor1519-ben az újabb 52 ma az emberiséget elpusztító földrengést
év letelt, s Keletről is- szimbolizálja, a belső körök jelei az azték
meretlen fehér arcú időszámítást jelzik
csapatok érkeztek, az
aztékok rettegve próbálták őket ajándékokkal megbékíteni.
Balszerencséjükre, az ajándékaik csak fokozták a spanyolok
kapzsiságát.

Összegzés

Okok és következmények

• Foglaljuk össze, mi indította el a nagy
földrajzi felfedezéseket!
• Milyen közvetlen következményei voltak a spanyol terjeszkedő politikának?

történelmi jelentőség

• Miért tekinthetjük jelentősnek az
európai felfedezők útjait?

Interpretáció

• Vitassuk meg, miként ábrázolhatják
az említett folyamatokat a nem európai országok történelemtankönyvei!
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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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Miért alakult ki a világkereskedelem? Mi jellemezte az atlanti térség áruforgalmát? Mely kereskedelmi útvonalak veszítették el jelentőségüket?

az európai gazdaság átalakulása
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Az európai ezüstbehozatal Amerikából, illetve a különböző termékek árainak változásai

a nagy földrajzi felfedezések gyökeresen átalakították nyugat-Európa gazdaságát. Már a kortársak is érzékelték a változásokat, habár az
újvilági „egzotikus” növények (például a paradicsom, paprika, kukorica, burgonya) csak évszázadokkal később formálták át az étkezési
szokásokat. a spanyol Ezüstflotta évről évre mind nagyobb menynyiségű 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-Európából szerezték be.
állapítsunk meg összefüggéseket az indián civilizációk sorsa és az európai ezüstbehozatal mértéke között! Mi jellemezte a különböző termékek
árait a középkor végén? hogyan alakult át mindez a kora újkorban? Vitassuk meg, mi állhatott ennek hátterében!
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a gabona iránti igény (gabonakonjunktúra) az Elba folyótól keletre lévő területeken a mezőgazdasági termelés fokozásához vezetett.
Ugyanakkor Nyugat-Európában a bővülő felvevőpiac láttán az iparosok fokozatosan átálltak az olcsó iparcikkek előállítására, mivel a
céhes ipar a megnövekedett igényeket már nem tudta ellátni. Kezdetben a tömegtermékek beszállítói a falusi háziiparban dolgozó emberek voltak. Számukra a tőkével rendelkező vállalkozók biztosították a nyersanyagot és a munkaeszközöket, majd a félkész termékeket
elszállították (kihelyezési és felvásárlási rendszer). a folyamat végül
a manufaktúrák kialakulásához vezetett, ahol a munkafolyamatokat részekre bontották, és az egyes munkafázisokat kézzel végezték
egészen a 18. század utolsó harmadában kezdődő ipari forradalomig.
a manufaktúrákban a pénzét befektető vállalkozó (tulajdonos) biztosította a termeléshez az anyagi eszközöket (nyersanyag, szerszámok), megszervezte az eladást és fizette a terméket előállító bérmunkásokat.
[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 megtudtuk, hogy a portugáliai lisszabonba március 24-én áruval megrakott 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 liszszabonba öt karavella érkezett Kálikutból árukkal megrakva […].
Ez a hír Velence városában nagy elkedvetlenedést okozott, mert a hajózást 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)

a világkereskedelem kialakulása
Miért szorultak háttérbe a középkori kereskedelmi útvonalak?

a gazdaság átalakulása mellett a nyugat-európai államok jelentősége is megváltozott. az atlanti partvidék kikötővárosainak (például
lisszabon, Sevilla, antwerpen, amszterdam, london) szerepe felértékelődött, és évtizedek alatt létrejött az óceánokat behálózó világkereskedelem. az addig meghatározó szerepet játszó levantei útvonal
elveszítette jelentőségét, míg a Hanza-városok a lengyelországi gabonaszállítmányok miatt átmenetileg talpon tudtak maradni. Vetélytársai – anglia és a függetlenségét elnyerő Hollandia – a 16. század
végétől kapcsolódtak 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

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)
• Gyűjtsük össze a balladarészletben említett munkafolyamatokat!
• Kik dolgoztak a manufaktúrában?

• Miért volt fenyegető Velence számára a portugálok új útvonala?
• Hogyan reagált a szultán a portugálok megjelenésére, és miért?
• Melyik térség kikötőinek szerepe vált meghatározóvá a korban?

A lengyel királyságnak és az említett Danzig
[gdańsk] városának egész gazdagsága és jövedelme abból származik, hogy a hollandok minden
évben egyszer vagy kétszer két-háromszáz hajóval
eljönnek Danzigba, s két hét leforgása alatt felvásárolják és elszállítják az összes gabonát, amit az
említett városban találnak. Az elmúlt huszonöt
évben lengyel- és poroszország nagy földesurai
mind fölfedezték, hogy összes gabonájukat leküldhetik a folyókon Danzigba, s ott értékesíthetik. Ezért a lengyel királyság és a nagy földesurak
hatalmasan meggazdagodtak.
(Transsylvanus császári küldött jelentése; 1546)
• Keressük meg Danzig kikötőjét az atlaszban! Milyen következményei voltak az áruforgalomnak?
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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 Őfelségéhez azzal a kéréssel, hogy az említett vállalkozás
résztvevőit ruházza fel privilégiumokkal [kiváltságokkal], olyan jogokkal és vámkedvezményekkel,
amilyeneket csak kapni lehet, továbbá szerezzenek
be megfelelő hajókat […].
(Az angol Kelet-indiai Társaság
jegyzőkönyvéből; 1601)

befektetéseik mértékének megfelelően részesedtek a haszonból. Biztos bevétel származott az amerika, Európa és afrika közötti „háromszög” működtetéséből, de a legjövedelmezőbbnek az Ázsia felé
irányuló kereskedelem bizonyult (például az angol Kelet-indiai Társaság, 1600).
a létrejövő korai kapitalizmus időszakában a termelés már piaci
alapokon szerveződött, a tőkés befektető a haszonra törekedett. a
merev céhes szabályzatokon alapuló gazdasági rendszert kiszorította a vállalkozását elindítani és fenntartani tudó réteg, amely leginkább a polgársághoz tartozott. a vállalkozó polgárok megfelelő tőkével rendelkezve biztosították a termeléshez szükséges eszközöket
(nyersanyag, szerszámok), és fizették alkalmazottaikat.

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

Kitekintő

élet a hajókon
a felfedezéseket az emberi szubjektív tényezők is ösztönözték (kalandvágy, nyereségvágy stb.), bár a vakmerő kapitányoknak számolniuk kellett a babonás legénységgel és a kor
tévhiteivel. a világtengereknek a tucatnyi ismert felfedező
mellett számtalan ismeretlen hajó is nekivágott. a kialakuló tengerészélet íratlan szabályai évszázadokig fennmaradtak. 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 inkább a szolgálatot vállalókból állt. a sokszínű társaság hónapokig (vagy évekig) élt összezárva, az egymás közötti konfliktust gyakran verekedéssel oldották meg, ezért a kapitánynak
szigorú fegyelmet kellett tartania a hajón.
a legkisebb kihágásért is büntetés járt (kikötés, korbácsolás). a súlyosabb bűnök elkövetőit egy kötél és egy csiga
segítségével a hajó alatt áthúzták, a lázadókat pedig azonnal
felakasztották. a matrózoknak minden parancsot teljesíteniük kellett (vitorlák kezelése, őrködés az árbockosárban, fedélzetsúrolás stb.); az unatkozó legénység volt a legveszélyesebb. a hajósok a hosszú út alatt ritkán jutottak friss élelemhez, 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 vitaminhiányos táplálkozás igen gyorsan skorbut (súlyos C-vitaminhiány) kialakulásához vezetett. az említett nehézségek mellett
a viharok, illetve egy-egy partra szállásnál a helyi bennszülöttek támadásai is megtizedelték a legénységet. Magellán 237
főnyi legénységéből és öt hajójából csak egy hajó tért vissza
mindössze 18 emberrel, Magellán szintén életét vesztette.

[…] az utazás három hónapig és húsz napig tartott a csendes-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 bűzlött. hogy éhen ne haljunk, a nagy vitorlarúdról leszedtük
azokat a marhabőrdarabokat, melyek a kötélzetet védték a
horzsolástól, és ezekkel táplálkoztunk. Az esőben, a napsütésben és a szélben kőkeményre cserződött bőröket négyöt 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

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!
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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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A reformáció a 16. századi Európában

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 világiasan éltek (például VI. Sándor). a reneszánsz humanizmusa filozófiai 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
nagyszabású vállalkozásba fogott (a Szent Péter-bazilika átépítése), és
a költségek egy részét, elődjének ötlete alapján, búcsúcédulák árusításából kívánta fedezni.
a katolikus egyház középkori tanítása szerint a búcsúcédulák megvásárlásával a hívők a bocsánatos bűnökért bűnbocsánatot nyerhettek. 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
A búcsún való részvétellel a katolikus vallás szerint az ember elérheti a kisebb,
bocsánatos bűnökért járó büntetés elengedését, ezzel lerövidítheti a tisztítótűzbeli szenvedéseit. A Szentszék a búcsúcédulák árusítását bérbe adta a német
területen, ahol a magdeburgi érsek jelentős hasznot szerzett az eladásból. A búcsúcédulák árusítói sokszor azt hirdették, hogy a cédulával előre is meg lehet
vásárolni a vezeklést (még a bűn elkövetése előtt)

Mely államokban tudta megőrizni pozícióját a
katolikus egyház? Emeljük ki a nagyrészt lutheránus és kálvinista országokat! gyűjtsük ki a vallási
szempontból leginkább megosztott területeket!
Meddig terjedt a reformáció határa? Mely felekezetek jelentek meg Magyarországon?
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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 vétkes 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 kötelező, hanem önkéntes dolog. […]
82. például: ha a pápa a székesegyház felépítéséhez szükséges nyomorult pénzért – ami gyenge indoklás – számtalan lelket vált ki a tisztítótűzből, 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)

A Szent Péter-bazilika. A Szent Péter sírja fölött emelkedő templom átépítése több mint százhúsz évig tartott.
A bazilika előterének oszlopsora már a 17. század közepén épült ki

ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról – idézte Krisztus szavait János evangéliumából. ha maga az Úr, aki tudta, hogy nem tévedhet,
nem vonakodott meghallgatni a bizonyságot tanításai ellen akár a leghitványabb szolgától – mennyivel
inkább kell nekem, gyarló embernek, aki könnyen
tévedhetek, óhajtanom s kérnem, ha valaki bizonyságot kíván tenni tanításaim ellen. […] Tegyetek
bizonyságot, mutassátok ki tévedésemet a prófétákból és az evangéliumokból! ha meggyőztök, bebizonyítjátok 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, amelynek 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 tévedtek és ellentmondtak egymásnak –, úgy a lelkiismeretemhez és Isten igéjéhez vagyok kötve. Ezért nem
tudok és nem akarok visszavonni semmit, mert sem
nem bátorságos, sem nem tanácsos bármit is a lelkiismeret ellen cselekedni. Isten engem úgy segéljen,
ámen.
(luther szavai V. Károly császárhoz)
• Hogyan védekezett Luther? Mire alapozta az érvelését? Mennyire volt meggyőződve igazáról?
• Miért tekintette veszélyesnek a tanait a katolikus
egyház?

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

elterjedésére válaszul összeállított egy 95
pontból álló vitairatot, és elküldte elöljáróinak. (Valószínűleg legenda, hogy
kinyomtatott téziseit a wittenbergi vártemplom kapujára tűzte volna ki.) a wittenbergi egyetemen tanító luthert már
korábban is foglalkoztatta a bűnbánat, a
bűnbocsánat, illetve az üdvözülés (megigazulás) kérdésköre.
luther egyes katolikus tantételek megreformálását (megújítását, felülvizsgálaId. Lucas Cranach: Luther Már- tát) kívánta, és nem akart új hitet hirdetni.
ton (1532). Az Ágoston-rendi a teljes szakításhoz a kölcsönös bizalszerzetes, Luther Márton a matlanság és a politikai helyzet vezetett.
wittenbergi egyetemen tanított a teológiai vita gyorsan elmérgesedett. luteológiát. Fellépését követően ther elvetette a pápai tekintélyt, támadott
átmenetileg Bölcs Frigyes szász
egyes szentségeket, mire a pápa elítélte, és
választófejedelem udvarában
tanai visszavonására szólította fel. a válasz
talált menedéket, ahol németnem késett: a reformáció elindítója elre fordította az Újszövetséget
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 teológia elvetése okozta. luther tanítása szerint a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg, kizárólag a hit által üdvözülhet az ember,
és egyedül csak a Biblia lehet a hívők vezérfonala. luther ezzel elutasította az egyház közvetítő szerepét ember és Isten között, és feleslegesnek minősítette a katolikus ceremóniákat (például körmenetek, zarándoklatok). Támogatta a gyónás, a papi nőtlenség, 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 költekező egyházzal, a fényűzéssel és az egyházi vagyonnal szemben, és
szekularizációt hirdetett (egyházi birtokok világiak kezébe adása).
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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 reformáció elterjedését. a szerveződő evangélikus egyházhoz számos német fejedelem is csatlakozott, akik érdekeltek voltak a császári hatalom
meggyengítésében, illetve az egyházi vagyon felszámolásában. az evangélikusok 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 kidolgozták 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 kompromisszumos béke engedélyezte az evangélikus hitet a birodalomban,
és területileg a status quót (ejtsd: státusz kvó; jelentése: ’fennálló állapot’) rögzítette az „akié a föld, azé a vallás” (Cuius regio, eius religio
[ejtsd: kujusz regio, ejusz relígio]) elv alapján.

sem mi, a római császári felség, sem a szent Birodalom választófejedelmei, fejedelmei és rendjei a
birodalom más rendjével szemben az augsburgi
hitvallás [konfesszió], annak tanai, vallása vagy
hite miatt, nem lépünk fel erőszakkal, nem károsítjuk, és nem kényszerítjük. lelkiismerete, meggyőződése és akarata ellenében a fenti augsburgi
konfesszió vallásától, hitétől, egyházi szokásaitól,
rendjétől és szertartásaitól – amint azok a fejedelemségében, országában vagy uradalmában
érvényben vannak vagy lesznek – el nem térítjük,
büntetőparanccsal vagy más formában nem terheljük és nem háborgatjuk. Vallását, hitét, egyházi szokásait, rendjét és szertartásait, ingatlan- és
ingó vagyonát, földjét, alattvalóit, úri jogait és
jogait illetően nyugalomban és békében hagyjuk.
(Az augsburgi vallásbéke szövegéből; 1555)
• Mire tett ígéretet a császár?
• Állapítsuk meg, mely vallásokra vonatkozott a
megállapodás!
• Beszélhetünk-e vallásszabadságról?

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

az 1520-as években Svájcban is teret
hódított a reformáció. a vallási ellentétek belső harcokhoz vezettek, és a megkezdett átalakítást a francia származású
Kálvin János fejezte be. a nézetrendszere miatt hazájából elmenekülő Kálvin Genf városának prédikátora lett
(1541), ahol óriási befolyással bírt. Szellemi irányítóként a szigorú erkölcsiség
nevében szabályozta a polgárok életét.
Kálvin tanításának középpontjában az
eleve elrendelés (predesztináció) elvéKálvin János (korabeli festmény)
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 tisztességes, puritán életvitel folytatása. („Úgy kell élni, mintha Isten kiválasz-

konzisztórium – egyházi tanács
lelkipásztorok
igehirdetés

vádemelés és ítélkezés a keresztény
életvitelt megszegőkkel szemben

Genf város tanácsa

x12

Az eleve elrendelésről másféle ismeretet keresni,
mint ami Isten igéjéből kibomlik, nem kisebb esztelenség 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 bölcsesség.
Eleve elrendelésnek pedig Istennek azt az örök elhatározását nevezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberrel. Isten ugyanis nem egyforma
állapotra teremtett mindenkit, hanem némelyeket örök életre, másokat pedig az örök kárhozatra
rendelt már kezdettől fogva.
(Kálvin János: A keresztyén vallás tanítása; 1536)
• 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!

12 presbiter
a keresztény
életvitel
ellenőrzése

nagytanács kistanács
200 tag
25 tag

doktorok,
tanítók

választás
gyülekezeti tagok
kinevezési és javaslati jog

A genfi kálvinista gyülekezet szervezete

diakónusok
a szegények
és betegek
gondozása

Milyen alapvető különbségek vannak a kálvinista
gyülekezet és a katolikus egyház felépítése között?
Miként erősítették meg a hívek befolyását az egyházra? hogyan ellenőrizte Kálvin a gyülekezeti tagok mindennapjait?
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Református templombelső
Miben tér el a képen látható templombelső a katolikus templomok belsejétől? Mi áll a különbségek hátterében?

Római katolikus
a hit megismerése a Bibliából
és a hagyományból lehetséges
az ember jó cselekedetekkel
kiérdemelheti a kegyelmet
a szentek és ereklyék tisztelete
megengedett

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 egyházfelügyelők (presbiterek) ellenőrizték, az általuk alkotott tanács (konzisztórium) pedig a híveket felügyelte. a református vallás gyorsan
elterjedt Európa számos részén (Hollandia, Skócia, Magyarország);
francia területeken a hugenották, angliában pedig a puritánok vallották Kálvin nézeteit.
a korszakban további protestáns felekezetek is létrejöttek. az anabaptista (újrakeresztelő) mozgalom a felnőttkori keresztelést hirdette.
az anabaptisták elkülönültek a világtól, és zárt közösségeik szigorú szabályokat alakítottak ki. Számos csoport vagyonközösségben élt. Teológiailag radikálisabb nézeteket vallott az aragóniai Szervét Mihály (Miguel
Serveto), aki a kereszténység egyik legfontosabb dogmáját, a Szentháromság-tant kérdőjelezte meg. az antitrinitáriusnak nevezett mozgalmat
mind a katolikus egyház, mind a protestáns felekezetek bírálták. Szervét
Mihályt végül genf városának világiakból álló törvényszéke máglyahalálra ítélte (1553). (Szervét Mihály hívei lengyelországba és Erdélybe
menekültek, ahol közösségük utóbb megalapította az unitárius egyházat.)
Evangélikus (lutheránus)

Református (kálvinista)

a hit megismerése kizárólag a Bibliából lehetséges
Egyedül a hit által válik hatékonnyá Krisztus áldozata
a szentek és ereklyék tisztelete nem megengedett, ellenkezik
a bibliai előírásokkal
Mindössze két szentség van (keresztség, úrvacsora), de az úrvacsorával kapcsolatos nézetek eltérnek (a reformátusoknál az átváltozás nem a kenyérben megy
végbe, hanem a hívekben)
a képes ábrázolások kismértékben
Semmiféle ábrázolás, díszítés nem
alkalmazhatók
megengedhető
a cölibátus eltörlése
a tisztítótűz kitaláció, nem létezik

Hét szentség van
a templom díszítettsége az áhítatot
fokozza
Papi nőtlenség
Hit a tisztítótűzben
Az egyes keresztény hittételek összehasonlítása

Kitekintő

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 (lorenzo Medici fia), illetve Bakócz Tamás esztergomi érsek.
Mindketten óriási vagyonnal rendelkeztek, a kortársak szerint a pápaválasztó konklávéra több szekér kinccsel érkeztek

Rómába. a lefizetett bíborosok végül a biztosabb jövedelmi 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 esztergomi érsek által meghirdetett keresztes hadjáratból 1514-ben a
Dózsa györgy vezette parasztfelkelés bontakozott ki.

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen folyamatok vezettek a protestáns egyházak megszületéséhez?
• Hogyan alakult át Európa vallási
térképe?

történelmi jelentőség

• Miért tudta Luther és Kálvin megváltoztatni korának vallási viszonyait?
• Miben különböznek az evangélikus
és református egyház tanításai a katolikus egyházétól?

változás és folytonosság

• Miért tekinthetjük fordulópontnak
a reformációt Európa és a kereszténység történelmében?
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4. A katolikus megújulás és a Habsburgok felemelkedése
Melyek a katolicizmus legfontosabb tételei napjainkban? Hogyan épül fel jelenleg a katolikus egyház
szervezete? Vitassuk meg, hogyan élhette meg a katolikus egyház a protestantizmus térnyerését!
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a katolikus megújulás kérdése már több egyházi zsinaton is a napirendre került, de érdemi változások sokáig nem történtek. a reformáció látványos térnyerése és a hívők számának apadása újra felszínre
hozták a problémákat. a reformáció kihívására tett katolikus ellenlépések homlokterében egy egyetemes zsinat összehívása állt (trienti
vagy tridenti zsinat, 1545–1563). a többszöri megszakításokkal működő zsinaton áttekintették a katolikus dogmákat, védőiratokat fogalmaztak meg a középkori teológia mellett, és számos intézkedés
született. Megszilárdították az egyházfegyelmet (például a püspök
köteles az egyházmegyéjében tartózkodni), intézkedtek a papok oktatásáról (papnevelő intézetek), és szabályozták a papság életmódját
(cölibátus, papi ruhaviselet, prédikációk rendje). a dogmatikai kérdésekben megerősítették az addigi álláspontokat (például pápai főség, hét szentség, Mária tisztelete, szentkultusz, purgatórium stb.), de
eltörölték a búcsúcédulákat.
az egyház további gyakorlati intézkedései során felújította az inkvizíció működését, és összeállította a tiltott könyvek listáját (Index),
amelyet folyamatosan bővítettek, így idővel az új természettudományos műveket is tilalmazta. a katolikus egyház intézkedéseit a protestánsok ellenreformációnak tekintették, és hangsúlyozták, hogy nem
történtek jelentős változások.
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hasonlítsuk össze a térképet a 11. oldalon található térképpel! hol szorult vissza láthatóan a protestantizmus? Mely birodalmak maradtak mindvégig a
katolikus egyház oldalán? hol voltak vallásilag vegyes felekezetű országok?

A trienti (tridenti) zsinat ügymenete
I. ülésszak (1545–1547): átvizsgálták a katolikus
teológiát a szentírás és a szent hagyományok
alapján.
II. ülésszak (1551–1552): az oltáriszentség, a gyónás és az utolsó kenet kérdéseiről való döntés.
III. ülésszak (1562–1563): ekkor született a legtöbb
határozat (például a pápai főség, a püspöki kötelezettség, az egyházfegyelem, az egyházszervezet, a papság életmódja, az oktatás és a dogmatikai ügyek kérdéseiben).
A zsinat hatékony és folyamatos munkáját legtöbbször a politika bénította meg, hiszen a különböző katolikus országokból érkező főpapok
vitái mögött gyakran hatalmi ellentétek húzódtak
meg.
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Minden erőnket és szándékunkat az Úrban csak
arra irányítsuk, hogy a szent engedelmesség mind
a szándék, mind a végrehajtás tekintetében kifogástalan legyen bennünk. nagy gyorsasággal,
lelki örömmel és állhatatossággal hajtsuk végre
mindazt, amit nekünk parancsoltak. […] Minden
ellenkező saját véleményünket és saját ítéletünket vak engedelmességgel tagadjuk meg. Igaznak
kell tartanunk, ha valamit, ami a szemünkben fehérnek tűnik, a katolikus egyház feketének mondana, s nekünk azt is feketének kell állítani.
(A jezsuita rend szabályzatából)

Bárki, aki társaságunkban, melyet Jézusról kívánunk elnevezni, a kereszt lobogója alatt Isten
harcosa kíván lenni, és csak az urat és annak földi
helytartóját, a pápát akarja szolgálni, az ünnepélyes szüzességi fogadalom után lélekben legyen
felkészülve […].
(loyolai Ignác)
• Mi volt a legfőbb elvárás a jezsuita szerzetestől?
• Hogyan tekintett Loyolai Ignác a mozgalmára?
• Miben tért el a jezsuita rend az eddigi szerzetesi
mozgalmaktól?

Il Gesù templom belső tere
hasonlítsuk össze a képet a 16. oldalon látható református templombelső képével! Milyen különbségek vannak? Idézzük fel a művészettörténet-órán
tanultakat a barokk építészetről és szobrászatról!
hogyan ábrázolta a barokk a tapasztalatokon túli
világot?
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a spanyol Loyolai Szent Ignác
megalapította a jezsuita rendet (Jézus
Társasága, 1540). a rend hierarchikus felépítésű és katonás fegyelmet
megkövetelő közösségként tevékenykedett, ahol nagy gondot fordítottak a rend tagjainak az oktatására.
a jezsuiták a hagyományos szerzetesi
fogadalom mellett a pápának is engedelmességet fogadtak, és a következő
Loyolai Ignác korábban katonaként szenvedett súlyos sérülést, évszázadokban a Szentszék diplofelépülésekor a hit felé fordult, és matái is lettek. a jezsuita szerzetesek
segítségével megkezdődött a kereszszakított a világi élettel
ténység terjesztése az Újvilágban és
Ázsiában (missziós hittérítések).
a katolikus megújulás jegyében
bontakozott ki a barokk művészeti stílus. a jelentős költségekkel felépített barokk templomok, a díszes templombelsők (látványos freskók,
szobrok) elsősorban a hívők képzeletét akarták megragadni, és az érzelmi világukra kívántak hatni.
a barokk a reneszánszt követő stílustörténeti korszakként a 16. század közepétől a 18. század közepéig tartott. A barokk stílusjegyei
(például mozgalmasság, monumentalizmus, túldíszítettség és látványosság) a későbbiekben nemcsak az egyházi, hanem a világi építészetben is jelentkeztek (főúri udvarok, kastélyok). a barokk kifejezésmódja
a festészetben, a szobrászatban, illetve a zenében is érvényesült.

Az első barokk templom, a római Il Gesù, amely Jacopo Barozzi da Vignola
tervei (1568) alapján épült
Idézzük fel az irodalomórán tanultakat a barokkról! Mely költők és írók
tevékenysége kötődik a korszakhoz? Mit tanultunk ének-zene órán erről
a korstílusról? Ki volt a leghíresebb zeneszerző?
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v. károly császár uralma
Melyik európai királyság érdekeit sértette leginkább a habsburgok felemelkedése?

a katolikus megújulás a nagyhatalmi politika részeként is megjelent
– elsősorban a Habsburg-dinasztia lépett fel a katolikus pozíció védelmében.
„Háborúzzanak mások, te csak házasodj, boldog ausztria! Ugyanis
amit másoknak Mars megad, azt elhozza neked Vénusz!” a korabeli
szállóige jól érzékelteti a Habsburg-dinasztia titkát, hiszen egy-két évtized alatt – jó házasodási politikájukkal – akkora területet szereztek,
amekkorát más ország több háborúval sem szerzett volna.
Mátyás régi ellenfele, III. Frigyes császár fiát, Miksát gazdag tartományok örökösnőjéhez (Burgundiai Máriához) adta hozzá, fiúgyerekük
pedig a spanyol királyi pár (aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella)
lányát vette feleségül. V. Károly és I. Ferdinánd az ő leszármazottaik
voltak. a spanyolok szerencsecsillaga így a Habsburgokra is ráragyogott.
V. Károly ugyanis spanyol királyként (1516–1556) jelentős európai
területeket birtokolt, majd megszerezte a német-római császári címet
(1519), miközben az „Indiáknak” nevezett Amerika szintén a kezébe
került. („Birodalmában soha nem nyugodott le a nap.”) az Újvilágból
befolyó jövedelmekre támaszkodva V. Károly lerakta a 16. századi spanyol nagyhatalmiság alapjait.
a középkorhoz hasonlóan a kora újkorban is több dinasztikus államalakulat jött létre Európában. a nagyobb uralkodócsaládok házassággal vagy örökléssel, illetve háborúkkal megszerzett tartományai
sokszor területileg sem alkottak összefüggő birodalmat. a királyoknak gyakran egymástól törvényeikben és szokásaikban, illetve gazdasági fejlettségükben is eltérő birodalomrészeket kellett irányítaniuk,
és legtöbbször a helyi politikai berendezkedésre (a tartományi rendi
gyűlésre) támaszkodtak.
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Idézzük fel eddigi tanulmányainkat a habsburgokról! honnan származott a család, és hol voltak az
első birtokai? állapítsuk meg, mely területek kerültek a fennhatóságuk alá Közép-Európában! soroljuk fel a spanyol habsburgok által birtokolt területeket! hogyan befolyásolta franciaország helyzetét
a habsburgok térnyerése?

III. Frigyes
Mária

I. Miksa

Burgundia
örökösnője (1477)
„Szép” Fülöp

(Őrült) Johanna
Kasztília (1504) és Aragónia (1506)
örökösnője

Portugáliai Izabella

V. Károly

I. Ferdinánd

Csehország és
Magyarország
örökösnője

II. Fülöp
Portugália öröklése (1580)

Jagelló Anna

Cseh- és Magyarország trónjának megszerzése (1526)

V. Károly családfája
gyűjtsük össze a földrajzi atlasz, illetve az ábra és
a térkép segítségével, mely mai országok területét
birtokolták a habsburgok a 16. század közepén!
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Időszak
1503–1510
1511–1520
1521–1530
1531–1540
1541–1550
1551–1560
1561–1570
1571–1580
1581–1590
1591–1600

Ezüst (kg)
–
–
148
86 193
177 573
303 121
942 858
1 118 592
2 103 027
2 707 626

Arany (kg)
4 965
9 153
4 889
14 466
24 957
42 620
11 530
9 429
12 101
19 451

Spanyolországi nemesfém-behozatal a 16. században
Melyik évtizedben ugrott meg nagy mértékben a
nemesfém-behozatal? Mi állhatott ennek hátterében?

A kibányászott [nemesfémek] ötöde a királyé, de
míg spanyolországba jut, a tizedére csökken az,
ami a pénzverdébe kerül. A legvégére az eredeti
értéke negyedét éri, ami nem több mint négyszáz- vagy ötszázezer dukát. nem könnyű, hogy
e mennyiséget felülmúlják, mert a felszínen már
nem található annyi ezüst és arany, mint a korábbi években, és ha mélyebbre akarnak ásni, akkor
nagyobb fáradozás, vállalkozókedv és költség
szükséges. Ezt a terhet azonban a spanyolok nem
viselik, az indiánokat pedig nem tudják kötelezni
rá, amióta a császár felszabadította őket a szolgálat alól, miután felvették a kereszténységet. Emiatt
fekete rabszolgákat kellett behozni, akiket Afrika
partjaitól szállítottak […] és drágábban kaphatóak. […] Őfelsége az összes királyságából békeidőben évente ötmillió [dukátot] kap. Másfelet spanyolországból, felet az Indiákról, egyet nápolyból,
még egyet szicíliából és Milánóból, és végül még
egyet flandriából és németalföldről. De több
mint hatmilliót költ el, és ezt a többletet rendkívüli
adókból fedezik.
(Velencei követ a spanyol birodalomról; 1559)
• Csoportosítsuk II. Fülöp bevételeit!
• A forrás alapján mennyire számított ekkor jelentős
bevételnek az Amerikából beáramló nemesfém?
• Hogyan oldották meg a kitermelés fokozását?
• Mi volt a legnagyobb gond a spanyol állammal?

A paviai csata (Bernard van Orley falikárpitja, 1528–31 között). A csata a páncélos lovagi haderő elavultságát mutatta. A pompás vértezetben vágtató franciák támadása a spanyol muskétások sortüzeiben percek alatt összeomlott, a
páncél az ólomgolyókkal szemben nem nyújtott védelmet. A korabeli muskéták
(elöltöltős kanócos puskák) hatásos lőtávolsága 80-100 méter volt, a képzett lövész percenként két lövést tudott leadni. A folyamatos sortüzet a hadsorok mozgatásával oldották meg: az első sor tüzelése után a katonák hátraléptek tölteni,
addig a második sor tüzelt, majd a harmadik, és ezután következhetett az első
sor újabb lövése

V. Károly (spanyol királyként I. Károly) birodalma évtizedeken át
küzdött Itáliában a franciákkal. a harcok a gazdag reneszánsz városok
feletti uralom elérésére irányultak. a váltakozó kimenetelű hadjáratok
V. Károly győzelmével végződtek, spanyol muskétásai súlyos vereséget mértek a franciákra a „lovagkor utolsó csatájában” (Pavia, 1525).
a következő évben a Habsburgok hatalmával szemben a francia
király szövetségi rendszert alakított ki (cognaci [ejtsd: konyaki] liga).
a szövetség létrejötte kedvezőtlenül érintette az oszmán Birodalom
támadása előtt a Habsburgokkal dinasztikus kapcsolatot kiépítő Magyar Királyságot, amely az 1526-os mohácsi csatában súlyos vereséget
szenvedett a törököktől. V. Károly a francia ellentámadások ellenére
megőrizte az itáliai területeket (nápoly, lombardia).

a spanyol monarchia fénykora
Miért osztotta fel két részre birodalmát V. Károly?

a császár a többi hadszíntéren kevésbé bizonyult szerencsésnek. Jóllehet öccse, I. Ferdinánd megállította az oszmán Birodalom csapatait
Bécs alatt (1529), a török hajóhadak az észak-afrikai arab kalózokkal
összefogva előrenyomultak a Földközi-tengeren. V. Károlynak a Német-római Birodalom területén nem sikerült politikai egységet teremtenie, sőt a szeme láttára esett szét vallásilag az ország. a reformáció térnyerését nem tudta megakadályozni, az augsburgi vallásbéke
(1555) politikájának kudarcát jelentette.
a következő évben váratlan esemény történt: V. Károly önként lemondott a hatalomról. Birodalmát megosztotta: a nyugati területeket
fia, II. Fülöp, a keleti területeket és a német-római császári koronát
pedig öccse, I. Ferdinánd örökölte. Döntésével kialakult a spanyol
Habsburg-ág (Spanyolország, németalföld, Itália egyes részei, amerika) és az osztrák Habsburg-ág (osztrák örökös tartományok, Csehország, Magyarország északi és nyugati része, német területek).
II. Fülöp (1556–1598) kiterjedt birodalmát rendeletekkel irányította, és az állami költségek jelentős részét a rendszer működtetésére (hivatalszervezet, hadsereg, besúgóhálózat) fordította. Madrid
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közelében fényűző palotát (El Escorial) építtetett magának, és a kormányzást hivatásszerűen fogta fel: naphosszat az iratokat tanulmányozta, alig hagyta el a palotáját. az erősen központosított állam
szinte állandóan háborúzott. a Földközi-tengeren II. Fülöp féltestvére
vereséget mért a török flottára (lepanto, 1571), megállítva ezzel a
török terjeszkedést a Földközi-tenger keleti medencéjében. a spanyol
nagyhatalmi pozíciót a portugál trón megszerzésével (1580) tovább
bővítette, ezáltal a kiterjedt portugál gyarmatbirodalom (például Brazília, afrika nyugati partvidéke) is II. Fülöp fennhatósága alá került.
(a perszonáluniós kapcsolat a két ország között 1640-ig létezett.)
A II. Fülöp által építtetett San Lorenzo de El Escorial-i királyi kolostor lett
a spanyol monarchia központja. (Hubert Sattler festménye, 1867)

Kitekintő

vallási türelmetlenség (intolerancia)
a kora újkorban a vallási türelmetlenség, a felekezetek közötti gyűlölködés szinte egész Európára kiterjedt. a fizikai erőszak a más vallásúakkal szemben nemcsak a katolikusokra,
de a protestánsokra is jellemző volt. a leghírhedtebb vallási fanatizmus Spanyolországban bontakozott ki, hiszen az
országot a 15. század végén még vallási (katolikusok, zsidók
és muszlimok) és etnikai sokszínűség (például mórok: az arab
és észak-afrikai törzsek leszármazottai) jellemezte. a katolikus egyház a spanyolországi inkvizíció újjászervezésével
(1478) rövidesen a központosító állam leghatékonyabb eszköze lett. az első intézkedések az erőszakos térítésre irányultak, az inkvizítorok árgus szemekkel ellenőrizték a hithűséget. a 16. században megkezdődött a zsidók és a mórok
elűzése, majd a 17. század elején a moriszkókat (a katolikus
hitre áttért muszlimokat) kergették ki az országból. a Spanyolországból menekülő zsidók főleg az oszmán Birodalom
területén telepedtek le, ahonnan számos család a Balkánon át
Kelet-Közép-Európába költözött tovább. az állami intézménnyé
vált spanyol inkvizíció néha Róma tiltakozása ellenére is gyakorolta a hatalmát, és befolyását egészen a 19. századig megőrizte.

• Gyűjtsük ki a forrásból, miért ítélték el az embereket ebben a
korban! Mi volt a legsúlyosabb vétség?
• Hogyan viselkedtek a nem keresztény származásúakkal
szemben?

Először: orbrian, ﬂandriai születésű, Xeres de la frontera-i
lakos, foglalkozására nézve pintér (hordókat készítő iparos),
életének harmincadik évében. néhány képet égetett el a mi
urunk Jézus Krisztus és más szentek képmásaival, és mindenképpen hitt a lutheri tanokban, és ezeket tartotta igazaknak.
sőt arra vetemedett, hogy másokat is tanított. Megátalkodottnak mutatkozott, mire elítélték, és a világi bíróság
embereinek átadták, hogy elevenen megégessék, és javait
elkonfiskálják (elkobozzák).
Másodszor: Juana de perez, portugál nőszemély, negyvenéves asszony, riamontói lakos. Zsidó hitű volt már hosszú
évek óta, annak törvényeit és szertartásait követte, és más
embereket is oktatott abban. Meggyónt és bűnbánatot tartott, vezeklőruha-viseléssel és életfogytiglani rabsággal fog
bűnhődni. Javait elkonﬂiskálják (elkobozzák). […]
Tizenkettedszer: lorenzo Martin, életének harmincadik évében. Azt mondta, hogy csak az Istennek kell gyónnunk, és
senki más embernek. hogy csúfságos a papoknak gyónni, és
hogy a mórok és keresztények beszéde és hite egyforma. Vezeklésre fogták, és három hónapig be lesz zárva. […]
Tizenötödször: Juan de Montis, egy mór, kétszer házasodott.
száz vessző és tízévi gályarabság.
(Autodafé sevillában, hír a fuggerek újságából 1579-ből.
Az autodafé hitítéletet jelentett, azaz az inkvizíció által bűnösnek tartott eretnekek ítéletének felolvasását ünnepélyes
körmenet során; de az autodafé néha nyilvános kivégzés is
lehetett, ahol az áldozatot máglyán égették el.)

Összegzés

Okok és következmények

• Hogyan vált a Habsburg-család Európa egyik legtekintélyesebb dinasztiájává?
• Miért tudott a spanyol monarchia megerősödni a 16.
században?

történelmi jelentőség

• Miért tudta a katolikus egyház megszilárdítani a pozícióját Európa nagy részén?
• Hogyan valósult meg a katolikus megújulás?
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5. Az atlanti hatalmak (Anglia és Hollandia) felemelkedése
a 16. században
Idézzük fel a Shakespeare-kori angliáról az irodalomórán tanultakat! gondoljuk végig, láttunk-e történelmi filmet, vagy olvastunk-e regényt a korszakról! Kiket ábrázolnak leggyakrabban az alkotásokban?
Idézzük fel, milyen hatással volt az atlanti térségre a világkereskedelem kialakulása!
IR
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• Hogyan változott meg a
szigetország vallási térképe?
• Milyen módon kezdték
kihasználni az ország
földrajzi adottságát az
angolok?

Anglia és Hollandia a 16. század utolsó harmadában

vIII. henrik időszaka
Miért vezetett a király válása az anglikán egyház kialakulásához?

Hans Holbein: VIII. Henrik. (A festmény 1535–1540
között készült)

angliában ebben az időszakban a Tudor- (ejtsd: tyúdor) dinasztia
uralkodott. VIII. Henrik uralma (1509–1547) alatt a király kiszámíthatatlan és zsarnoki természete határozta meg az ország politikai és
vallási irányultságát. Jóllehet az uralkodó luther fellépését követően
még kiállt a katolikus egyház mellett, néhány év múlva szembekerült a pápával. Ennek hátterében válási szándéka állt, első feleségétől
ugyanis nem született fiúgyermeke, és az uralkodó egy újabb házasságtól remélte a törvényes utód világrajöttét.
a pápa nem engedélyezte a válást, majd évekig tartó huzavona után
VIII. Henrik elszánta magát: törvényekkel elszakította az angol egyházat Rómától (1534). a döntéssel a király az ország egyházfőjeként
határozott az anglikán egyház szervezetéről, felépítéséről, és szabályozta a vallási előírásokat. a főpapi hierarchia megmaradt (egyházi
vagyon), de a szerzetesrendeket megszüntették (kolostori birtokok
elkobzása). az anglikán vallásban látszólag megmaradtak a katolikus külsőségek (miserend, imaformák, templomok díszítettsége), de a
szentek kultuszát és a cölibátust eltörölték. Emellett a többi protestáns
felekezethez hasonlóan anyanyelvű liturgiát vezettek be.
az anglikán vallás szakított a katolicizmussal, de nem vette át teljesen a lutheri és a kálvini elveket. a következő években az uralkodó
újabb előírásokat fogalmazott meg, és fellépett a katolikusok ellen.
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• Miről döntött a parlament?
• Milyen jogok illették meg a királyt? Kinek a jogkörét vette át ezzel az
uralkodó?
• Miben különbözött Anglia szakítása a római katolikus egyházzal a többi
protestáns valláséhoz képest?

a szigetországban rövidesen megjelentek a református vallás hívei, a puritánok, de VIII. Henrik a kálvinizmust is elutasította. (a puritán kifejezés az anglikán egyház külsőségeit elvető kálvini törekvésre utalt.) angliában így a 16. század közepére jelentősen megnőtt az
anglikán egyház híveinek a száma, háttérbe szorultak a katolikusok,
de egyre több református is jelen volt.
a király türelmetlen és kiszámíthatatlan személyisége magánéletében szintén megmutatkozott: összesen hatszor nősült, két feleségét
lefejeztette. a királyi udvarban senki sem érezhette magát biztonságban, a kivégzések tömegessé váltak.
A parlamentáris rendszert a királyi hatalom többször visszaszorította, de nem törölte el. a Tudor-kori parlament nem volt más, mint
a király kibővített tanácsa, hiszen a felsőház főrendjei készségesen
együttműködtek a hatalommal. (az alsóház képviselőinek kezdetben
nem volt helyük az ülésteremben, a grófságok és városok küldöttei egy
szóvivőt választottak, kizárólag ő szólíthatta meg a királyt. az alsóház csak a 16. század közepétől rendelkezett megfelelő ülésteremmel.)
VIII. Henrik halálakor egy befejezetlen vallási reformot és szétzilált
udvari közéletet hagyott hátra.

[…] ezen parlament hatalma által törvénybe iktatjuk, hogy elfogadjuk és elismerjük felséges
urunkat, a Királyt, örököseit és utódait a trónon az
anglikán egyház, más néven az Anglicana Ecclesia
egyetlen fejének ezen a földön, és így ettől kezdve
mondott uralkodónk birtokolni és élvezni fogja
az ezen ország birodalmi koronájának viselésével
járó és ahhoz csatolt jogok mellett az említett egyházfői címet és rangot, és minden megbecsülést,
méltóságot, kiváltságot, hatáskört, előjogot, hatalmat, mentességet, javadalmat és haszonvételt,
amelyek a mondott egyház egyházfői méltóságához tartoznak és azt megilletik.
(Az anglikán egyház létrehozásáról
döntő törvény; 1534)

I. Erzsébet uralkodása
hogyan vált tengeri hatalommá Anglia?

néhány évvel később I. Erzsébet (1558–1603) már figyelembe vette
a korábbi évtizedek zűrzavaros viszonyait, és konszolidációra törekedett. Rögzítette az anglikán vallás szabályait, leállította a puritánok
üldözését, és megtűrte a katolikus vallást. a békés belpolitikai élet
lehetőséget biztosított a vállalkozásoknak, az állam nem gátolta a
képviseleti rendszerben tevékenykedő társadalmi rétegek gazdasági
törekvéseit, érvényesülési szándékait. a vidéki közigazgatást és az
igazságszolgáltatást a helyi birtokosréteg irányította, a városokban
a kiváltságaikhoz ragaszkodó polgárság befolyása érvényesült.
a létrejövő angol kereskedelmi társaságok bekapcsolódtak a világkereskedelembe, az áruforgalomban egyes nagyobb kereskedőtársaságok monopóliumot szereztek (például Moszkvai Társaság, levantei Társaság, Kelet-indiai Társaság). a gazdag polgárok által alapított
magánvállalkozások a minél nagyobb nyereségben voltak érdekeltek,
és a részvénytársaságként működő „cégek” a haszonból osztalékot
fizettek részvényeseiknek.
az időszakban számos angol hajó (például Sir Francis Drake vezetésével) látványos tengeri akciókat hajtott végre, leggyakrabban a spanyol hajókat és kikötőket támadva. Folyamatossá váltak a spanyol
Ezüstflotta kincsszállító hajói elleni támadások, amelyekkel komoly
károkat okoztak II. Fülöp államának. az angol külpolitika támogatta
a németalföldi protestáns tartományok spanyolellenes függetlenségi harcát. I. Erzsébet elismerte Skóciában a kálvinista fordulatot,
amelynek során a skótok elűzték katolikus királynőjüket, Stuart (ejtsd:
sztyuart) Máriát. a szerencsétlen sorsú királynőt unokatestvére,
I. Erzsébet közel húsz évre börtönbe zárta, majd Máriát egy állítólagos szervezkedés miatt lefejezték (1587).

Nicholas Hilliard: I. Erzsébet (1572)

Golden Hind (rekonstrukciós rajz). Francis Drake ezzel
a hajóval kerülte meg másodikként a Földet. Tettéért
I. Erzsébet lovaggá ütötte
Kinek a nevéhez köthető a föld első körülhajózása?
hogyan tekintettek a spanyolok Drake kapitányra,
és miért?

24
A spanyol király Armadája portugáliából indult 135
vitorlással, mégpedig: négy óriásgálya (galeazza)
nápolyból, négy nagy hadigálya (galleone) portugáliából, 10 hajó élelemmel, 14 velencei, köztük néhány nagy hadigálya. A többiek kisebb-nagyobb
hajók voltak; július 5-én érkezett az Armada corunába, onnan pedig flandriába készült, hogy ott a
pármai herceggel egyesüljön, s aztán rávesse magát Angliára. […]
Ezenközben az angolok néhány égő tűzhajót futtattak a spanyol hajóhad ellen, mire ez kénytelen
volt elvágni horgonyköteleit, és elsietni onnét.
Akkor mindegyik hajó két horgonyt hagyott ott,
és a hatalmas óriásgályák közül négy calais előtt
megfeneklett és összetört.
Másnap nyolc órakor a két armada megint összeütközött, és nyolc órán keresztül erősen lőtt egymásra. Ebben a csatában a spanyolok négy hajót
vesztettek, mégpedig két portugál óriásgályát,
egy hajót Biscayából és még egy másikat. Mind a
négy elsüllyedt. […]
Ezek után elvitorláztak, és az angolok öt napig
üldözték őket egészen skócia partjaiig. ott átszámoltatták a katonaságot, és úgy találták, hogy
már nyolcezer embert vesztettek. Ezek részben
elestek, részben betegségekben pusztultak el.
Innen Írországba hajóztak, anélkül azonban, hogy
élelmet vettek volna fel. […]
Mikor Írországból elvitorláztak, a főparancsnok,
Medina sidonia herceg minden kapitánynak megparancsolta, hogy siessen corunába vagy az első
spanyol kikötőbe. Így tíz napig együtt vitorláztak.
Akkor sidonia herceget a vihar 27 hajóval elszakította tőlük, s nem lehetett tudni, hogy hova lett.
Mikor az Armada utoljára még együtt volt, már
nem volt erősebb 78 hajónál.
(A Nagy Armada pusztulása, részlet
a fuggerek újságából; 1588)
• Rekonstruáljuk a történelmi atlasz segítségével az
Armada útját!
• Mi volt eredetileg a spanyolok stratégiai terve?
Miért nem valósult meg?
• Mi gyorsította fel leginkább a spanyol Nagy Armada pusztulását?
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a pápa felszólítására II. Fülöp erős flottát indított Anglia ellen,
de 1588-ban a spanyol Nagy Armada az angol hajók támadásai és a
tengeri viharok következtében szinte teljesen megsemmisült. Anglia a Tudor-dinasztia hatalomra kerülésekor még szerény befolyással
rendelkezett Európában, I. Erzsébet uralkodásának végére azonban
felemelkedő nagyhatalommá vált.

A spanyol Armada pusztulása (ismeretlen festő, 16. század)
rekonstruáljuk a forrás alapján, melyik angol hadmozdulat látható a képen!

az angol gazdaság átalakulása
Milyen változások történtek az időszakban?

anglia gazdasági élete a 16. században gyökeresen megváltozott.
a korai kapitalista átalakulás először a posztóiparban indult meg.
a gyapjú iránti kereslet jelentősen megnőtt, számos angol nemes
birtokainak nagy részén juhtenyészetet alakított ki. a vállalkozó
nemesek (gentry; ejtsd: dzsentri) mellett juhtenyésztéssel foglalkoztak a módosabb paraszti rétegek (yeoman; ejtsd: jomen) is. Sokáig
a háziiparban (szövés-fonás) előállított félkész posztót szállították
külföldre (például kelmekészítőkhöz, kelmefestőkhöz), de egy idő
után a teljes hazai feldolgozás lett a meghatározó.
a textiliparban megnövekedett a gyapjúfeldolgozás üteme, a termelés a céhes rendszer helyett az elterjedő manufaktúrákban zajlott.
a 17. század második felétől már egyre gyakrabban a városokban
összpontosult a textilipar, ahol egyre nagyobb létszámú munkaerőt
foglalkoztató manufaktúrák működtek. a vállalkozásokban részt
vevő személyeknek (beszállító és kereskedő) a fél- és késztermékek
exportjából (posztókivitel) jelentős bevétele származott.

a németalföldi szabadságharc
hogyan jelentek meg a konﬂiktusban a vallási ellentétek?

Az 1566. évi templomdúlás ábrázolása. (Frans Hogenberg
korabeli alkotása)

a spanyol Habsburgok fennhatósága alá tartozó németalföld már a középkorban is fejlett régiónak számított (városiasodás, céhrendszer, kereskedelem). II. Fülöp uralma alatt azonban megromlott a gazdag tartományok és a madridi kormányzat viszonya. a megnövelt adóterhek, a
rendi jogok megnyirbálása és a kálvinizmus üldöztetése miatt Németalföldön felkelés tört ki II. Fülöp ellen (1566). a kezdetben csak rendi
ellenállásnak tűnő mozgalom kiegészült a kálvinisták templomfoglaló
akcióival, amelyekre a spanyolok nyers erőszakkal válaszoltak (1568).
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a megtorlás miatt Orániai Vilmos herceg vezetésével szabadságharc bontakozott ki egész németalföld területén. a belső vallási
ellentétek azonban rövidesen a felszínre kerültek: a déli katolikus
tartományok hajlandóak voltak közeledni a spanyolok felé, mire az
északi kálvinista tartományok önálló politikát hirdettek (utrechti
unió, 1579). a függetlenségért harcoló északi részek II. Fülöp trónfosztása után (1581) saját államot alapítottak, amely a legnagyobb
tartományról kapta a Hollandia elnevezést.
az elhúzódó harcok (1609-ig) jelentős összegeket emésztettek fel,
végül a spanyolok csak a déli katolikus tartományokat (Spanyol-németalföld, a mai Belgium és luxemburg) tudták megtartani.
Hollandia a 17. században jelentős gazdasági fejlődést ért el.
Folyamatosan bővült a manufakturális textilipara, a hajóépítés
megalapozta a kereskedelem eredményességét. Holland hajók átvették a Hanza kereskedők szerepét, illetve az ország bekapcsolódott a
világkereskedelembe is (Holland Kelet-indiai Társaság, 1602). Megindult a holland gyarmatosítás Dél-afrikában, Indonéziában és
Észak-amerikában.

Az említett tartományok összeköttetésbe lépnek
egymással, szövetkeznek és egyesülnek úgy, mintha örök időktől kezdve összeköttetésben lettek
volna, hogy egymás mellett kitartsanak teljesen
olyan formán és módon, mintha csak egy tartomány volnának […], meg fognak tenni mindent,
és ez kötelességük, hogy minden alkalmas és lehetséges eszközzel – ha szükséges, életükkel és
vagyonukkal is – egymást támogatják, és egymásnak segélyére lesznek. Egymást megvédik, erősítik
és oltalmazzák mindenki ellen – bárki legyen is az
–, aki akaratuk ellenére uralkodni akar rajtuk.
(Az utrechti unió szövegéből; 1579)
• Milyen kapcsolatrendszer jött létre a tartományok
között?
• Milyen, a jövőre vonatkozó elképzeléseik voltak?

Kitekintő

vIII. henrik feleségei és gyermekei
a százéves háború veresége után angliában trónviszály alakult ki. a koronáért két főúri család vetélkedett, harcukat a
kortársak a rózsák háborújaként emlegették (1455–1485). (a
lancaster hercegi család címerét a vörös, míg a York család
címerét a fehér rózsa díszítette.) az egymást meggyengítő családok helyett a Tudor-ház szerezte meg a hatalmat. alapítója,
VII. Henrik kiemelte a szigetországot a válságos időszakból,
és fia, VIII. Henrik házassága aragóniai Katalinnal (a spanyol
királyi pár lányával) a spanyol–angol kapcsolatok javítását
szolgálta. a politikai érdekházasságot nem kísérte szerelem,
VIII. Henrik szeretőket tartott. a királyt egyre jobban aggasztotta a fiú trónörökös hiánya, lányát, Máriát nem sokra
becsülte.
Egy udvarhölgy (Boleyn anna) iránti szerelem indította
el az anglikán egyház megalakulásához vezető eseményeket.
Hiába, mert második felesége is lányt szült (Erzsébet), és a
kegyetlen uralkodó házasságtörésre hivatkozva lefejeztette az
asszonyt. Harmadik felesége szülés közben halt meg, a házasságból született fiú pedig (VI. Edward) egész életében betegeskedett. az uralkodó még háromszor házasodott; negyedik
feleségét külseje miatt zavarta el, az ötödikkel hóhérbárd végzett, míg a hatodik asszony túlélte a kiszámíthatatlan férjet.
VIII. Henriket előbb a harmadik házasságából származó
gyerekkorú fia (VI. Edward, 1547–1553), majd első házas-

ságából született lánya (Véres Mária, 1553–1558) követte a
trónon. az előbbi uralkodása alatt a protestantizmus felé, az
utóbbinál a katolicizmus irányába lendült a vallási inga. Véres
Mária uralmát végigkísérte az erőszakos ellenreformáció, és a
királynő házasságát II. Fülöp spanyol királlyal a közvélemény
anglia függetlenségének feladásaként értékelte. Így Mária váratlan halála megnyugvást jelentett az országnak.

VII. (Tudor) Henrik
1485–1509
Mária

Arthur

Margit
Aragóniai
Katalin

VIII. Henrik
1509–1547

Mária
1553–1558

Boleyn
Anna

I. Erzsébet
1558–1603

Jane
Seymour

IV. Jakab
skót király

V. Jakab
skót király
VI. Edward
1547–1553

Stuart Mária
skót királynő
I. (Stuart) Jakab
1603–1625

A Tudor-dinasztia

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen folyamatok nyomán lett a Tudor-kori Angliából
tengeri hatalom?
• Miért tudott Hollandia függetlenné válni?

történelmi nézőpont

• Hogyan alakították át Angliát VIII. Henrik döntései?
• Milyen személyes indítékok vezették az uralkodót?
• Miben tért el I. Erzsébet időszaka apja uralkodásától?

Frances
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6. Az angol polgárháború és az alkotmányos monarchia
kialakulása
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Vitassuk meg, milyen ellentmondások emelhetők ki a Tudorok ténykedésében! Hogyan alakult át a
szigetország vallási élete? Miként használta ki az ország a kedvező földrajzi elhelyezkedését? Hogyan
nyerte vissza külpolitikai tekintélyét anglia?

Naseby
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Hollandia felől
1688
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tengeri háború
Hollandiával
1652–1654

-

ten
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Milyen kapcsolatot alakítottak ki az angolok a
skótokkal, illetve az írekkel ebben az időszakban?
Idézzük fel a térség vallási viszonyait! Mi jelentette
a parlamenti erők biztos hátországát a királyellenes
felkelés során? gyűjtsük ki a térképről a polgárháború nagyobb csatáit!

Az angol polgárháború

adót csak az országgyűlés beleegyezésével vessenek ki.
nemesembert törvényes eljárás nélkül nem lehet
börtönbe vetni.
a rögtönítélő bíróságokat szüntessék meg.
Tilos rendkívüli bíróságokat felállítani.
a hadsereg nem szállásolhatja el magát önkényesen a polgárok házaiban.
A parlament által megfogalmazott és I. Károly által elfogadott Jogok kérvényének főbb célkitűzései 1628-ban
Milyen alapvető követeléseket tartalmazott a Jogok
kérvénye? gondoljuk végig az angol rendi alkotmányosság fejlődését! Mikor fogalmaztak meg először
hasonló követeléseket?

a stuart-dinasztia
Miért alakult ki ellentét az uralkodó és a parlament között?

I. Erzsébet – bár nem bánta, ha fiatal férfiak rajongják körbe – sosem
házasodott meg. a házassággal egyetlen főúri családot sem akart királyi rangra emelni, a külföldi kérőket az ország függetlenségének
megtartása miatt utasította el. a gyermektelen I. Erzsébet örökösének a kivégzett Stuart Mária fiát, I. Jakabot, a skótok királyát jelölte.
a Stuart-dinasztia gyorsan népszerűtlenné vált angliában az egymást
követő uralkodók elhibázott politikája miatt (I. Jakab, 1603–1625 és
I. Károly, 1625–1649).
a királyi udvar folyamatosan pénzzavarral küszködött, ezért új adófajtákat vezetett be. az uralkodó és a parlament viszonya hamar megromlott, a parlament az adónövelések elutasításával próbálta korlátozni
a Stuartok hatalmát. a parlament által megfogalmazott elveket az uralkodó látszólag elfogadta (Jogok kérvénye, 1628), de a későbbiekben a
király a kegyenceire támaszkodva rendeletekkel kormányzott. a vallási
kérdés szintén konfliktust okozott, főleg I. Károly uralkodása alatt terjedt el az a nézet, miszerint a királyi udvar a katolikus hit visszaállítására
törekszik. a parlamenti erőket a puritán eszmeiség kovácsolta össze,
amely nemcsak elutasította a katolicizmust, de a kálvini elvek alapján az
anglikán egyházat is meg akarta tisztítani a külsőségektől.
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az angol polgárháború
Mi lett a fegyveres összecsapások végeredménye?

a helyzet I. Károly uralkodása idején elmérgesedett, a Stuartok vallási politikája Skóciában felkeléshez vezetett. a háború rosszul indult
I. Károly számára, a királyi csapatok vereséget szenvedtek, és a skótok
már Észak-Angliába is betörtek. a király kénytelen volt összehívni
a parlamentet, hogy pénzt kérjen a további hadakozáshoz. 1640-ben
a parlament és az uralkodó közötti egyeztetések először kudarcba
fulladtak (rövid parlament időszaka), de a szorult helyzetben lévő
I. Károly végül engedni kényszerült (hosszú parlament összehívása). leszámoltak az önkényeskedés irányítóival (királyi tanácsadók
kivégzése), ám a királyi hatalom korlátozását I. Károly már nem
volt hajlandó elfogadni. Szerencsétlen lépéssel le akarta tartóztatni
az ellenzék vezetőit, de london népe kiállt az alsóház mellett, és az
uralkodónak menekülnie kellett. a királyi haderő összevonása és a
parlament által mozgósított csapatok felfegyverkezése 1642-ben polgárháborúhoz vezetett. a királyi haderő inkább a fő- és középbirtokos nemességre támaszkodott, ezért a király híveit „gavalléroknak”
nevezték. Velük szemben álltak a parlamenti puritánok, akiket rövidre nyírt frizurájuk miatt „kerekfejűeknek” hívtak. a parlamenti
erőket a gentry (ejtsd: dzsentri; vállalkozó nemesség) és a yeoman
(ejtsd: jomen; módosabb parasztság) társadalmi réteg támogatta.
a királyi csapatok kezdeti sikereit és a háború menetét egy addig ismeretlen parlamenti képviselő, Oliver Cromwell fordította meg.
a Cromwell által szervezett önkéntes haderő („vasbordájú szentek”)
fanatikus kálvinista seregként lassan felmorzsolta a gavallérok csapatait,
I. Károly fogságba került. Szökését és egy újabb csatavesztést követően
sorsa megpecsételődött: a parlament 1649-ben kivégeztette.

skót
felkelés

Skócia
legyőzése

Írország
legyőzése

Hollandia
legyőzése

levellerek
diggerek
puritánok

independensek

I. Károly kivégzése
Cromwell sikerei – Lord Protector 1653 († 1658)
1653–60

„szentek”
parlamentje

presbiteriánusok
1640

rövid
parlament

1640–48

hosszú
parlament

1660

Stuartrestauráció

csonka
parlament
1648–53

királypárti
erők

polgárháború

abszolutizmus
meghátrálása
anglikán

ha nem állítjuk a királyt törvény elé, semmivé
lesz a háború minden gyümölcse, és nagyon valószínű, hogy minden visszafordul oda, ahol volt,
vagy rosszabbra. […] Kötelességünk volt, hogy
stuart Károlyt, e véres kezű embert felelősségre
vonjuk a kiontott vér és azon gonosztettek miatt,
amelyeket Isten ügye és e szegény ország népe
ellen elkövetett.
(oliver cromwell beszéde a parlament előtt)

gavallérok
hadserege
katolikus

I. Károly
kivégzése

II. Károly
emigrációban
kálvinista

Az angol polgárháború időszaka. (Independensek: az egyházközségek függetlenségét és autonómiáját követelő irányzat; presbiteriánus: a kálvinista egyházat presbiterekből álló zsinat alá akarták helyezni; leveller: teljes lelkiismereti
és vallásszabadságot követelő mozgalom; digger: földfoglaló mozgalom, amely
vagyoni egyenlőséget hirdetett)
hogyan jelentkeztek a vallási ellentétek a polgárháború során? fogalmazzuk meg, miben tértek el egymástól a parlamenti erők! Miként változott
meg Anglia államformája az évtizedek során? Milyen külpolitikai lépésekkel próbálta oliver cromwell megszilárdítani a hatalmát? Mi történt cromwell halála után?

hogyan és miért érvelt cromwell I. Károly kivégzése
mellett? gondoljuk végig, kinek az utasítására történt korábban egy uralkodónő kivégzése! Milyen
különbség van a két ítélet között?
s minthogy a tapasztalat azt tanúsította, hogy a
királyi tisztség, valamint a hozzá tartozó egyszemélyi hatalom ebben az országban és Írországban
szükségtelen, terhes és veszélyes a nép szabadságára, biztonságára és általános érdekeire nézve,
és hogy a királyi hatalmat és felségjogokat a legtöbbször az alattvalók elnyomására, kifosztására
és leigázására használták fel […]; iktattassék ezért
törvénybe és rendeltessék el a jelen parlament által, hogy a királyi tisztséget ebben az országban
nem viselheti és nem gyakorolhatja egyetlen ember sem […].
(A monarchia eltörléséről szóló
parlamenti határozat; 1649)
hogyan tekintett a királyi hatalomra a parlament?
Milyen vádat fogalmazott meg a monarchiával kapcsolatban?
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köztársaság és diktatúra
Mi biztosította cromwell uralmát?

Robert Walker: Oliver Cromwell (1649 körül)
nézzünk utána az interneten, hogyan került cromwell a parlamenti erők vezetői közé!
[…] az említett egyházi és világi főrendek és a közrendűek […] ősi jogaik és szabadságaik megvédése és megerősítése érdekében kijelentik,
– hogy a törvények és végrehajtásuk királyi tekintély alapján, parlamenti hozzájárulás mellőzésével
gyakorolt felfüggesztésének állítólagos hatalma
törvényellenes;
– hogy a törvényektől vagy végrehajtásuktól királyi tekintély alapján való eltekintés állítólagos
hatalma, ahogy ezt a közelmúltban gyakorolták,
törvényellenes;
– hogy a felségjogra hivatkozva a korona részére
adót beszedni a parlament jóváhagyása nélkül,
vagy hosszabb időre, vagy más módon, mint az jóváhagyatott, törvényellenes;
– hogy békeidőben a királyság területén állandó
hadsereget gyűjteni vagy fenntartani, hacsak a parlament nem adja hozzájárulását, törvényellenes;
– hogy a parlament tagjainak megválasztása szabadon kell hogy történjék;
– hogy a parlamenti szabad szólás és viták ügyében
semmiféle parlamenten kívüli bíróság nem emelhet vádat, és nem folytathat eljárást;
– […] hogy a panaszok orvoslása és a törvények
megjavítása, megerősítése és megtartása érdekében gyakran kell parlamentet tartani.
(Jognyilatkozat; 1689)
• Gyűjtsük össze, miben korlátozta a parlament a
királyt!
• Mire utalhat a királyi tekintély alapján való kormányzás?
• Milyen rendelkezések vonatkoztak a parlamentre?
• Hogyan szabályozták a képviselők jogait?

I. Károly halála után angliában köztársaság jött létre, a kivégzett uralkodó fia (II. Károly) Franciaországba menekült. Cromwell vette át az
ország irányítását, céltudatos politikával a puritán elvek alapján akarta
átalakítani angliát. a polgárháború alatt számos bibliai egyenlőséget
hirdető mozgalom szerveződött, amelyekkel szemben határozottan fellépett. Felszámolta a puritán táboron belüli széthúzást is, kiszorította a
mérsékelt irányvonalat valló erőket (presbiteriánusok). az így kialakuló
csonka parlament végrehajtotta a kálvinista fordulatot, törvényekben
szabályozta a mindennapokat (színházak bezárása, kutya- és kakasviadalok betiltása, táncmulatságok eltörlése stb.). a puritán erkölcsösség
nevében szigorú rendelkezések születtek (házasságtörők és paráználkodók kivégzése; káromkodók és átkozódók büntetése stb.).
anglia népe nehezen tűrte a merev rendszabályokat, de Cromwell
a társadalmi feszültséget sikeres külpolitikával oldotta fel. Vérbe fojtotta a katolikus írek felkelését, vereséget mért a skótokra, és tengeri
háborúban legyőzte a hollandokat. Cromwell rövidesen az ország
fővédnökeként (lord Protector 1653-tól) diktatórikus eszközökkel
irányította angliát. Rendeletekkel kormányzott, hatalmát a vallási
fanatikusokból álló hadserege biztosította, miközben az országot katonai körzetekre osztották.
Mindenki arra számított, hogy Cromwell királynak jelölteti magát,
de a fővédnök visszautasította a koronát. Úgy vélte, a köztársaság kivívása isteni elrendelés alapján történt, és Isten új kiválasztott népe,
az angol felett nem uralkodhat világi személy. Cromwell 1658-ban
meghalt, de halálával az angliai politikai viszályok még nem jutottak
nyugvópontra.

az alkotmányos monarchia kialakulása
hogyan rendeződtek a belpolitikai konﬂiktusok?

a Cromwell halála után kialakult hatalmi válságban az országot átmenetileg fia (Richard) irányította, de a parlament az instabil helyzetet végül a Stuartok visszahívásával oldotta meg.
a kivégzett I. Károly fiai (II. Károly, 1660–1685 és II. Jakab, 1685–
1688) megszüntették a puritánok diktatúráját, és tartózkodtak a nagyobb megtorlástól. Rövidesen azonban a néhány évtizeddel korábbi
problémák törtek felszínre, a Stuartok ismét szembekerültek a parlamenttel. II. Jakab intézkedései (franciabarát politika, jezsuiták megjelenése az országban) kiváltották a parlamenti erők fellépését. 1688-ban
egy küldöttség a király vejét, Orániai Vilmost (a holland szabadságharc vezetőjének a dédunokáját) hívta meg a trónra. a „dicsőséges forradalom” vér nélkül zajlott, II. Jakab elmenekült az országból.
1689-ben a parlament csak egy előzetes alkotmánytervezet aláírása után volt hajlandó megkoronáztatni orániai Vilmost (1689–1702).
a király által elfogadott Jognyilatkozat egy új államforma, az alkotmányos monarchia alapjait rakta le. a királyi hatalmat korlátozták, a
törvényhozói hatalom jogilag is a parlament kezébe került. Ennek
felsőházába az arisztokraták és az anglikán egyház delegálhatott képviselőket, az alsóházba a képviselők választások útján kerültek be.
a Jognyilatkozat emellett számos szabadságjogot rögzített, és kimondta a bíráskodás függetlenségét.
az ország belpolitikai élete a következő időszakban stabilizálódott.
a kiépülőben lévő parlamentarizmus még számos antidemokratikus
elemmel bírt, a képviselők körében bevált módszernek számított a
nyílt korrupció, a vesztegetés és a hivatalok osztogatása.
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a miniszterelnök kinevezése

király

(megnyitja és berekeszti a parlament üléseit,
szentesíti a törvényeket)

parlament

a bíróság
független

felsőház

(személyes részvétel
születési jogok és
királyi kinevezés alapján)

alsóház

választott képviselők

kormány
irányítja a
hadsereget
és a hivatalszervezetet

választók

az ország lakossága

(cenzusos alapon)

Az angol alkotmányos monarchia
állapítsuk meg, hová helyeződött a hatalom súlypontja a Jognyilatkozat
nyomán! Miként változott meg az uralkodó jogköre? Kik és hogyan részesedtek a politikai hatalomból?

a választások sem a mai értelemben vett demokratikus voksolások
voltak, hiszen a magas vagyoni cenzus miatt csak egy szűk választópolgári réteg adhatta le a szavazatát. a szűk választójog csak a legmagasabb adófizetői kategóriákba tartozókat illette meg, így a cenzus
az angol társadalom nagy többségét kizárta a közéletből. a választásokon győztes párt vezetőjét a király miniszterelnöknek kérte fel; a
megalakuló kormány a végrehajtó hatalmat gyakorolta.
Kitekintő

london a kora újkorban
a Tudor-korban london virágzó nagyvárossá nőtte ki magát. I. Erzsébet korában kulturális jelentőségét a fellendülő színjátszásnak (például
globe Színház) és Shakespeare drámáinak köszönhette. a kortársak feljegyzései szerint azonban az átlagember szórakozását nem a színházlátogatás jelentette a korszakban. a puritán diktatúra keményen fellépett
mindenféle, Istennek szerintük nem tetsző szórakozással szemben, de
a Stuart-restauráció alatt minden visszaállt a megszokott kerékvágásba.
a 17. században két nagyobb csapás sújtotta a fővárost. Előbb az utolsó nagy nyugat-európai pestisjárvány okozta mintegy 100 ezer londoni
halálát (1665), majd a következő évben hatalmas tűzvész hamvasztotta
el a város épületeinek négyötödét. a tűzvész pusztítása után tudatos
városrendezés indult meg (a középkori városfalak lebontása, az utcák
kiszélesítése, a Temze szabályozása stb.).

Alkotmányunk szerint nincsen egyetlen főminiszterünk, hanem mindenkor több főminiszterünknek
vagy államhivatalnokunknak kell lennie. Minden
ilyen hivatalnoknak megvan a maga saját területe,
és egyikük sem avatkozhat a másik tárcájához tartozó ügyekbe. ám köztudott, hogy ez a miniszter,
miután egyedülálló befolyásra tett szert az összes
állami főhivatalban, nemcsak a közügyek intézését
vette egyetlen kézbe, hanem minden államhivatalnokot elmozdított, ha azok nem engedelmeskedtek az utasításainak, még azokban az ügyekben
is, amelyek az ő területükhöz tartoztak. Ily módon
kisajátította a korona kegyeit, és magához ragadta
a rangok, kegydíjak, címek és rendjelszalagok feletti rendelkezést, valamint minden polgári, katonai
vagy egyházi előléptetés intézését.
Ez, uraim, már magában is égbekiáltó bűn az alkotmány ellen, de ő még tovább halmozta fertelmes
vétkeit azzal, hogy miután így kisajátította a korona
kegyeit, vak engedelmességet követelt a választásokon és a parlamentben, és csak aki utasításait követte, reménykedhetett megtiszteltetésben
vagy előléptetésben, s az volt az egyetlen birtoklási
jogcím, amelynek alapján bármely úriember megtarthatta, amije volt.
(samuel sandys, az ellenzék vezetőjének
a beszéde az alsóházban; 1741)
[nagy-Britanniában a Jognyilatkozat után a végrehajtó hatalmat egy minisztertanács gyakorolta,
majd kialakult a vezető miniszter (prime minister)
rangja. Az első tényleges miniszterelnök robert
Walpole lett (1721–1742 között), akinek hosszú
főminiszterségét az ellenzék többször támadta. A
fenti beszédrészlet utáni bizalmatlansági szavazás
még megerősítette Walpole pozícióját, de a következő év elején lemondani kényszerült.]
• A forrás alapján ismertessük, milyen vádakat
fogalmazott meg sandys a miniszterelnökkel
szemben, és mivel gyanúsította meg!
• Hogyan alapozta meg szerinte Walpole a pozícióját?

Év
Lakosság
száma

1485
50 000

1560

1600

1660

90 000 200 000 500 000

London népessége a kora újkorban

Összegzés

változás és folytonosság

• Melyek voltak az angol polgárháború főbb fordulópontjai?
• Milyen szerepet játszottak a vallási tényezők a konfliktusban?

• Hogyan alakult át az angol politikai berendezkedés az
időszakban?
• Miért tudta a Jognyilatkozat által megteremtett rendszer
stabilizálni az országot?
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7. Nagyhatalmi küzdelmek a 17. században
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Melyik két európai uralkodói dinasztia között volt tartós ellentét a 16. században? Hogyan hatottak a
vallási változások a korszak konfliktusaira? Miben változott meg a fegyverzet és a hadviselés a 15–16.
században a korábbi évszázadokhoz képest?
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határozzuk meg az egyes szakaszok hadmozdulatainak főbb irányait! Meddig törtek előre a habsburg-csapatok az első évtizedben? Mi válthatta ki a
svédek beavatkozását? Mely szakaszok hadmozdulataiba kapcsolódtak be az erdélyi fejedelmi csapatok? hogyan módosultak az erőviszonyok a franciák
beavatkozásával?

n

ri a

Ad

A harmincéves háború főbb hadműveletei

i -ten

hatalmi ellentétek a 17. század elején

ger

Mi határozta meg alapvetően a katonai szövetségek létrejöttét?

a 16. század főbb konfliktusai (Habsburg–francia vetélkedés, vallási ellentétek) erőteljesen meghatározták a következő időszak hatalmi
viszonyait Európában. az ellenreformáció sikerei nyomán a protestáns országok katonai szövetséget kötöttek (Protestáns Unió), amire
válaszul a katolikus országok szintén szorosabbra fűzték kapcsolataikat (Katolikus liga). a legnagyobb szembenállás a német-római
Császárság területén alakult ki. Itt nemcsak a vallási, hanem a rendi
és a politikai ellentétek is feszültséget okoztak, hiszen a Habsburgok
központosító törekvései veszélyeztették a tartományi jogokat. Franciaország külpolitikáját elsősorban nem a vallási szempontok vezérelték, mivel katolikus országként a Habsburgok ellenfeleként fellépő
protestáns hatalmakkal épített ki baráti viszonyt. Anglia a polgárháború miatt sokáig távol maradt a 17. század konfliktusaitól.
hatalmi
ellentét
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Mikor történt korábban a cseh történelemben defenesztráció? Milyen következményei voltak akkor?

Franciaország

prot
es
véd tantizm
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e

A második prágai defenesztráció, azaz ablakon való kidobás. A rekonstrukciós rajz azt az eseményt mutatja, amikor a cseh nemesek megragadták II. Ferdinánd trónörökös megbízottjait, majd kihajították a prágai vár ablakán

A harmincéves háború szövetségi rendszere
Mi volt a legfontosabb szervezőerő a szövetségek
megkötésénél a 17. század elején? Miben tért el ettől a francia külpolitika? Mi állt ennek hátterében?
Milyen ellentétek feszültek a habsburg Birodalmon
belül?

Dánia,
Svédország

Csehország,
Erdélyi Fejedelemség,
északnémet
fejedelmek

protestáns

Hollandia
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a harmincéves háború
Miért léptek be az egyes országok a háborúba?

1618-ban a cseh rendek fellázadtak az erőszakos ellenreformációt képviselő II. Ferdinánd német-római császár ellen. az uralkodó
követeit kihajították az ablakon, és koronáját felajánlották a protestáns
katonai szövetség vezetőjének. a cseh rendek felkelésével kitört a harmincéves háború (1618–1648). a kibontakozó harcokba a magyar
rendi jogok és a protestáns vallás védelmében belépett az Erdélyi Fejedelemség is, de a kezdeti sikerek után a Habsburgok ellentámadásba lendültek. (az Erdélyi Fejedelemség szerepéről a 16. leckében lesz
szó.) a csehek legyőzése (fehérhegyi csata, 1620) és Csehország rendi
jogainak eltörlése után a császári csapatok folytatták a hadműveleteket az északi német területek felé.
a háború kiszélesedett, a spanyolok felújították támadásaikat
Hollandia ellen. a kezdeti spanyol sikerek után a harcok elhúzódtak, és végül a háború a hollandok győzelmével végződött; az ország
megvédte a függetlenségét. Eközben a német protestáns államok oldalán előbb a dán király hadserege, majd annak vereségét követően a
svéd király (II. gusztáv adolf) csapatai szálltak hadba. a hadműveletek mindvégig a német-római Birodalom területén zajlottak, súlyos
veszteséget okozva az ottani lakosságnak. a svédek belépése (1630)
megváltoztatta a háború menetét, a kitűnő hadvezéri erényekkel rendelkező uralkodó visszaszorította a császári csapatokat. Bár a döntő
ütközetben (lützen, 1632) II. gusztáv adolf meghalt, a csata svéd győzelmet hozott, így a protestáns német fejedelemségek fellélegezhettek.
a következő években az erőviszonyok kiegyenlítődtek, és ez a franciákat cselekvésre ösztönözte.
a Franciaországot ténylegesen irányító Richelieu (ejtsd: riseliő)
bíboros eddig titokban pénzelte a protestáns államokat, de a háború utolsó szakaszában hadba vezette a francia csapatokat a Habsburgok ellen (1635). (Richelieu bíboros, miközben a német Birodalomban protestánsbarát politikát folytatott, egy újabb belháborúban
fellépett a hugenottákkal szemben.) a franciák és a svédek együttes
támadásai nyomán a Habsburgok békére kényszerültek.

a vesztfáliai békerendszer
Miért tudott francia hegemónia kialakulni nyugat-Európában?

az öldöklő háborút a német Vesztfália tartomány egyes városaiban
megkötött békékkel zárták le, amelyekben mindenekelőtt a francia
érdekek érvényesültek. az új francia király, XIV. Lajos jelentős területeket nyert a Rajnánál (Elzászban), miközben elérte a német széttagoltság fenntartását. a német-római Birodalom közel háromszáz
fejedelemségének egy része a békeszerződés értelmében önálló külpolitikát folytathatott.
a császári cím végleg névlegessé vált, hiszen a császár rendelkezéseit csak egyhangú szavazat mellett lehetett volna elfogadtatni a birodalmi gyűlésen. a vesztfáliai béke néhány német fejedelemnek még
a pozícióját is megerősítette; például a Brandenburgi Választófejedelemség kisebb területnyereséggel zárta a háborút.
a svédek értékes kikötőket szereztek Észak-németországban, középhatalmi erejüket II. gusztáv adolf korábbi hódításai (Baltikum)
biztosították. a tárgyalásokon a hatalmak elismerték Hollandia és
Svájc függetlenségét.
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A korabeli állandó hadseregek létszámnövekedése
• Vitassuk meg, minek köszönhetően tudott egy ország erős hadsereget létrehozni a korban!
• Milyen okokra vezethető vissza az angol hadsereg
alacsonynak tűnő létszáma?
• Gondoljuk végig, miért nem tudta Spanyolország
megőrizni erős haderejét!

V. 3. […] az alattvalókat, akár katolikusok, akár
ágostai hitvallásúak, vallásuk miatt sehol megvetni nem szabad.
VII. 1. Ő császári felsége, a birodalom összes rendjei egybehangzó véleménye alapján jónak találtatott, hogy ugyanazt a jogot és kedvezést […] a katolikus rendeknek és alattvalóknak éppúgy, mint
az ágostai hitvallás követőinek biztosítanak, azokra is kiterjesszék, akiket reformáltaknak neveznek.
VII.2. [A birodalom fejedelmei] a birodalom ügyeit érintő minden tanácskozáson elvitathatatlan
szavazati joggal rendelkeznek, különösen, ha
törvényeket hoznak vagy értelmeznek, háborút
üzennek, adót vetnek ki, katonaállítást vagy beszállásolást rendelnek el. […]
VIII. 2. […] Mindenekfelett pedig a birodalom öszszes rendjeinek szabadon és mindörökké jogában
álljon egymás között és az idegenekkel védelmük
és biztonságuk érdekében szövetségeket kötni.
[…]
(A vesztfáliai békéből; 1648)
• Hogyan szabályozta a vallási kérdést a vesztfáliai
béke?
• Milyen jogok illették meg a Német-római Birodalom fejedelmeit?
• Melyik ország hatalmi érdekeit szolgálhatta ez a
döntés?
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Franciaország 1697-ben
A Habsburgok spanyol–osztrák birtokai
A francia terjeszkedési törekvések

Franciaország 1648-ban
A franciák által 1648-ban szerzett terület
A Habsburgok spanyol–osztrák birtokai
A francia terjeszkedési törekvések

HOLLANDIA

HOLLANDIA

n

IA

FRA

IA

Mannheim
HeidelLandau berg

Francia terjeszkedés a 17. század
második felében

ÁG

ÁG

LY S

LY S

Breissach
Freiburg

RÁ

RÁ

FRANCHE
COMTE

LUXEMBURG

KI

KI

Breissach
Freiburg

NC

jn a

LO
TA
RIN
ELZÁS
GIA
Z

NC

Mannheim
HeidelLandau berg

LO
TA
ELZÁS RING
Z
IA

FRA

ARTOIS

Ra

FLANDRIA

R aj

FLANDRIA
a
ART
OIS
LUXEMBURG

SVÁJC

hollandia kereskedelme spanyolországgal főként
cadizon keresztül bonyolódik le; […] most is idehoznak majdnem minden aranyat és ezüstöt, amelyet
mi Európában látunk. […] bár a spanyolok uralma
alatt vannak azok a földek, ahonnan oly nagy bőségben nyerjük az aranyat és ezüstöt, mégis kevesebbjük van belőle, mint más népeknek. Ez a tény is
azt mutatja, hogy az aranybányák nem gazdagítják
oly mértékben az országot, mint a kereskedelem.
[…] Úgy látszik, hogy spanyolország hanyatlásának
egyedüli oka az, hogy elhanyagolta a kereskedelmet, és nem létesített nagyszámú manufaktúrát a
hozzá tartozó országok hatalmas területén. […]
Egy 24 évvel [1595-ben] azelőtt Őfelségének benyújtott jelentés szerint nyugat-India felfedezése
után, 1492-től 1595-ig nyugat-Indiából 2 milliárd
pezeta aranyat és ezüstöt hoztak be spanyolországba, tehát 103 év alatt átlag 20 milliót évente, s megközelítőleg ugyanekkora nem nyilvántartott összeget hoztak be, és az egész mennyiségből spanyolországban nem maradt több mint 200 millió pezeta,
100 millió pénzben, 100 millió ingóságokban […]
Ennyire nyilvánvaló az arany menekülése az országból. A nemesfémeknek ez a kivitele évi átlagban eléri a 20 millió pezetát az 1492–1724 között eltelt 232
év alatt […].
(ustariz: A kereskedelem
és a tengerhajózás elmélete és gyakorlata; 1724)
• Hogyan kezelte Spanyolország a beáramlott nemesfémet?
• Milyen gazdaságpolitikai hibát követett el?
• Mely területeket gazdagította a spanyol arany?
• Milyen stratégiát javasolt a szerző?

FRANCHE
COMTE

SVÁJC

Milyen külpolitikai törekvései
voltak a franciáknak? hogyan
szerette volna biztosítani a keleti határokat XIV. lajos? Mely
államokkal került konﬂiktusba? hol ért el átmeneti sikereket?

a francia hegemónia évtizedei
Mi biztosította a franciák erőfölényét nyugat-Európában?

a 17. század második felében a francia nagyhatalmi törekvések további háborúkhoz vezettek nyugat-Európában. a franciák a kincstár
bevételeinek egyre nagyobb részét az új, állandó hadsereg fejlesztésére (egységes fegyverzet, kiképzés, egyenruha, kaszárnyák építése)
fordították. a több százezer főre duzzasztott francia seregek a Rajna
irányába törtek előre, és többször háborúba keveredtek a hollandokkal és a Habsburgokkal.
Ebben a korban kezdte el a francia politika támogatni a Magyar Királyság területén kibontakozó Habsburg-ellenes kurucmozgalmat.
Franciaország célja az volt, hogy az osztrák Habsburgokat kétfrontos
háborúra kényszerítse. Eközben újabb és újabb hadjáratokat indítottak
a Spanyol Habsburgok németalföldi területei ellen. a háborúk Franciaországnak szerény területi nyereséget hoztak, hiszen terjeszkedésükkel szemben gyakran már több országból álló koalíció szerveződött.

a spanyol monarchia meggyengülése
Miért volt elhibázott a spanyolok gazdaságpolitikája?

a zsoldos seregek fizetése, a fényűző udvartartás és a hitelekből finanszírozott háborúk többször államcsődbe sodorták Spanyolországot.
(az ország 1598-ra 85 millió dukát adósságot halmozott fel, miközben
éves bevétele mindössze 9,7 millió dukát volt.) a hazai ipar fejlesztését teljesen elhanyagolták, még a gyapjút is exportálták (ahelyett,
hogy a hazai feldolgozást támogatták volna), és a késztermékeket külföldről szerezték be. az elhibázott gazdaságpolitika súlyos következményekkel járt: az amerikából beérkező nemesfém kiáramlott az
országból, a spanyol arany más térségeket gazdagított. a 17. századi
uralkodók nem változtattak a rendszeren, sőt továbbra is költséges és
sikertelen háborúkat folytattak. a spanyol nagyhatalmiság megrendülése nem éreztette hatását a kiterjedt gyarmatbirodalomban, amelyet
Madrid annak ellenére szilárdan kormányzott, hogy a latin-amerikai
gyarmatok egyre nagyobb gazdasági önállóságra tettek szert.
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Kitekintő

a kora újkori hadügyi forradalom
a 16–17. században az európai hadseregek ütőképesebbé váltak, létszámuk nőtt, fegyvereik minősége javult. a történetírás
hadügyi forradalomként értékeli ezt az időszakot, amely a rendi jellegű haderőtől a zsoldosseregeken át az állandó, toborzott
hadseregekhez vezetett. a tűzfegyverek tömeges elterjedése
során a gyalogság szerepe felértékelődött. az alakulatokban a
muskétásokat vegyesen alkalmazták a pikás-lándzsás katonákkal, akik a puskák újratöltése során védték a hadsorokat. Idővel
a puskák újratöltése leegyszerűsödött, csökkentették a hidegfegyverrel harcoló katonák számát; a 17. század végén a szuronyok elterjedésével már csak puskás csapatokat alkalmaztak.
Míg a harmincéves háború zsoldosai sokszor megbízhatatlan
alakulatoknak bizonyultak, XIV. lajos országa állandó hadsereget teremtett, egységes egyenruhával, kiképzéssel. a francia
állam kaszárnyákba helyezte el a fegyelmezett haderejét, megkímélve ezzel a polgári lakosságot a különféle atrocitásoktól.

A fehérhegyi csata
korabeli ábrázolása

a francia hadseregszervezés hatalmas összegeket emésztett
fel, de az összes európai hatalom mintának tekintette. a tüzérség és a várépítészet is átalakult. a nehezen mozgatható monstrumágyúk helyett könnyebb, hatékonyabb lövegeket alkalmaztak a csatatereken. a várak átépítése során alacsony, erős várfalakkal és sokszögű bástyákkal védett erődítményeket építettek,
melyeknek ostroma már nagyobb előkészületeket igényelt.
a nagyobb létszámú hadseregek ellátása szintén jelentős erőfeszítéseket követelt. az utánpótlás (logisztika) megszervezéséhez, az alakulatok kiképzéséhez, a seregtestek harcba vezetéséhez egy képzett tisztikar kialakulására volt szükség. a korban
sorra jelentek meg a hadtudományokkal foglalkozó művek,
amelyekben már a természettudományos ismereteket is felhasználták. a legtöbb európai ország hadserege korszerűbbé
vált, ezért a nagyhatalmak között katonai egyensúly alakult ki.
az Európán kívüli országok haderői azonban elmaradtak az
európaiak mögött.

Milyen fegyvereket látunk az ábrázoláson? Mi jellemezte a gyalogos alakulatok harcászatát? Miben különbözött a lovasság harca a középkori lovagoktól? Miben hasonlított az öltözetük?

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen vallási és politikai ellentétek vezettek a harmincéves háborúhoz?

• Miért támogatta a francia külpolitika a protestáns
országokat?
• Hogyan módosultak a hatalmi erőviszonyok az időszakban?
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8. A francia abszolutizmus kialakulása
Idézzük fel az irodalomórán tanultakat a Molière-kori Franciaországról! Kinek a korszakában alkotott?
Milyen ismereteink vannak az uralkodóról? Milyen érdekek határozták meg a francia külpolitika törekvéseit a 17. században?
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• Állapítsuk meg, hogyan zárta le francia vallásháborút a nantes-i edictum! Melyik vallásnak kedvezett?
• Mennyire érvényesült a protestánsok szabad vallásgyakorlata?
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3. Elrendeljük, hogy a katolikus, apostoli és római
vallás engedélyeztessék, és helyreállíttassék királyságunk és fennhatóságunk alatt álló országok valamennyi helyén és helységében, ahol gyakorlása
megszakadt, hogy [ezentúl] háborítatlanul és szabadon gyakorolják […].
6. és hogy alattvalóink közt ne maradjon semminemű alkalom a zavarkeltésre és az ellentétekre, megengedtük és megengedjük az úgynevezett reformált
vallás híveinek, hogy királyságunk és fennhatóságunk alatt álló országok valamennyi városában és
helységében élhessenek és tartózkodhassanak anélkül, hogy kikérdeznék, megnyomorítanák, bántanák
őket. ne kényszerítsék őket vallási dolgok kedvéért
olyanok megtételére, amelyek ellentmondanak lelkiismeretüknek. ne kutassanak utánuk házakban és
helységekben, ahol lakni fognak. […].
9. ugyancsak megengedjük a [reformált] vallás híveinek vallásuk [szabad] gyakorlatát és a gyakorlat folytatását a fennhatóságuk alatt álló mindazon városokban és helységekben, ahol vallásukat bevezették és
nyilvánosan gyakorolták. […]
(A nantes-i edictum; 1598)
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François Dubois: Szent Bertalan-éj (korabeli festmény).
A könyörtelen vallásháború egyik véres fejezete volt a Szent
Bertalan-éj néven elhíresült esemény. Párizsban 1572-ben
a protestáns Bourbon Henrik és a katolikus Valois (ejtsd:
valoá) Margit esküvője azzal a céllal köttetett, hogy a két
család lezárja a háborút. A fanatizált katolikusok azonban
a menyegzőre érkező protestánsok nagy részét legyilkolták
Szent Bertalan éjszakáján (augusztus 23–24.). A protestáns
férj, a későbbi IV. Henrik szinte házi őrizetben élt a következő években felesége udvarában
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Montpellier

Avignon
Marseille
XIV. Lajos uralkodása alatt
bekebelezett területek
Reformátusok (hugenották)

Franciaország a 17. században
Melyik dinasztiával állt gyakori konﬂiktusban az ország? hol húzódtak a
legfontosabb frontszakaszok? Mi nehezítette meg a védekezést?

a francia vallásháború
Milyen hatása volt a vallásháborúnak a politikai életre?

a 16. században Franciaországban is megjelent a kálvinista vallás
(a francia reformátusokat hugenottának nevezték), amely főleg a vidéki nemesség és a városi polgárság között terjedt el. a korszakot jellemző kölcsönös bizalmatlanság és fanatizmus öldöklő vallásháborút eredményezett az országban (1562–1598). a katolikus királyokkal
szembeni harcot a protestáns Bourbon-család (ejtsd: burbon) vezette. az elhúzódó belháború alatt kihalt a Valois-dinasztia (1589), s
a francia trón az oldalági Bourbonokat illette. a protestáns mozgalom vezére (Bourbon IV. Henrik) csak katolizálás után tudta elismertetni a hatalmát az országban. („Párizs megér egy misét!” – jelentette ki állítólag IV. Henrik, amikor a katolikus főváros nem engedte
be falai közé az új királyt.) az uralkodó a vallásháborút a hugenottáknak kedvező rendelkezésekkel zárta le, amelyben bizonyos korlátozásokkal engedélyezte a protestánsok szabad vallásgyakorlatát
(nantes-i ediktum [ejtsd: nanti ediktum], 1598).
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XIv. lajos abszolutizmusa
Mi biztosította a királyi hatalom megerősítését?

Mialatt angliában a királyi hatalmat a parlament korlátozta, Franciaországban erős központi hatalom épült ki. a 17. század elején létrejöttek az országban az abszolutizmus feltételei, a királyi kincstár bevételei folyamatosan nőttek, és kialakult egy központi hivatalszervezet.
XIII. lajos (1610–1643) első minisztere, Richelieu bíboros egységes
államigazgatást szervezett, vidéken a királyi megbízottak (intendánsok) képviselték a hatalmat (igazságügy, közbiztonság, adószedés).
a király rendeletekkel kormányzott, a rendi országgyűlést sem hívták össze (1614-et követően).
az ötévesen trónra lépő XIV. Lajos (1643–1715) helyett kezdetben
szintén egy első miniszter (Mazarin) irányított, és a látszólag meggyengülő rendszert a rendi erők felkelése (Fronde, 1648–1653) próbálta engedményekre kényszeríteni. a mozgalom elfojtása, illetve az
első miniszter halála után XIV. lajos erős kézzel vette át az ország
kormányzását. a jól kiépített központi államapparátus számos szakembert foglalkoztatott, akik hatékonyan működtették a rendszert.
Törvényül szabtam magamnak, hogy a munkával töltött magányos órákon
kívül rendszeresen, napjában kétszer, két vagy három órán át dolgozom különböző személyekkel. […] Elhatározásom rögtön meghozta gyümölcsét;
ettől fogva éreztem, hogy király vagyok, és királynak születtem. […] Úgy vélem, meglehetős eltökéltséggel és lankadatlan buzgalommal immár tíz éve
ugyanazt az utat járom: tudok mindenről, meghallgatom minden rendű és
rangú alattvalómat; minden pillanatban ismerem a hadsereg létszámát
és összetételét, valamint erődítményeim állapotát, s ennek megfelelően
szüntelenül szükségleteik kielégítése érdekében hozok rendelkezéseket.
Azonnal fogadok mindig minden külföldi követet, elolvasom a hozzám
érkező jelentéseket, egy részükre magam válaszolok, a többi válasz lényegét közlöm titkáraimmal; szabályozom az állam bevételeit és kiadásait, s
mindenről beszámoltatom azokat, akiket én emeltem magas állásokba.
Ügyeimet azonban bármely elődömnél jobban titokban tartom. Királyi kegyeimet saját belátásom szerint osztom, ugyanakkor az engem szolgálókat
– noha mind magukat, mind hozzátartozóikat jótéteményekkel halmozom
el – olyan szerénységre kényszerítem, ami igen messze esik a főminiszterek
magas állásától és hatalmától. […]
(XIV. lajos az uralkodói hivatásról; 1661)

az abszolutizmus működésének a hátterét a merkantilizmusnak
nevezett gazdaságpolitika biztosította. Colbert (ejtsd kolber) – aki az
időszakban a pénzügyek főellenőre volt – elképzelései a kereskedelem
fellendítésén és a nemesfémek kiáramlásának megakadályozásán
alapultak. a külföldi árukat védővámokkal kiszorították, fokozták az
agrárkivitelt, miközben kiépítették a világkereskedelembe bekapcsolódó flottát. a pénzügyi tartalékokat manufaktúrák támogatására
(iparfejlesztés), a belső úthálózat fejlesztésére és a folyók szabályozására
fordították. a belső fejlesztések és a kiviteli többlet (azaz a külföldre
szállított áruk összege magasabb volt, mint a behozatalé) jelentős bevételeket eredményezett.
a takarékos Colbert tanácsai ellenére XIV. Lajos pazarló udvartartást vezetett. a világi barokk építészet egyik remekműve, a versailles-i
(ejtsd: verszáj) kastély és a hozzá kapcsolódó paloták felépítése mögött
politikai szándék is húzódott (az uralkodói hatalom külső kifejezése).
Versailles a királyi udvar székhelye lett, ahol az uralkodó „aranykalitkába”
zárta a főnemességet, és miközben a fényűző életmóddal elvarázsolta,
egyben szemmel is tartotta őket. az uralkodó nem zsarnokként irányította az országot, rendelkezéseit a párizsi parlamentnek nevezett bíróság
iktatta be, és tartományi szinten tovább működhettek a rendi gyűlések.

Amikor felséged felhatalmazott az államtanácsban való részvételre, valamint rám bízta ügyei java
részének irányítását, kétségtelenül a hugenottákkal
osztozott a hatalmon. A nagyurak úgy viselkedtek,
mintha nem is alattvalói lettek volna, a legnagyobb
hatalmú tartományi kormányzók pedig úgy, mintha
csakis ők uralkodnának a gondjaikra bízott vidékeken. E sok rossz példa olyannyira ártott a királyságnak, hogy még a legrendezettebb testületekben
is éreztette hatását a zűrzavar, és olykor még ők is
kisebbítették felséged törvényes hatalmát – amenynyiben erre lehetőségük nyílt –, csak hogy a sajátjukat az ésszerűség határain túlra terjeszthessék ki.
Akkoriban a vakmerőség volt a legfőbb érdem,
[alattvalói] csak ritkán becsülték meg felséged jótéteményeit, mivel vágyaik mindig messze túlszárnyalták a legbőkezűbb adományokat is. […]
Megígértem, hogy minden igyekezetemmel és a
felséged kegyelméből rám ruházott hatalommal
azon fogok munkálkodni, hogy felszámoljam a hugenotta pártot, letörjem a nagyurak gőgjét, alattvalóit kötelességükre szorítsam, és nevének visszaszerezzem külföldön is a neki kijáró megbecsülést.
(richelieu bíboros politikai végrendeletéből.
A bíboros 1624–1642 között
XIII. lajos király első minisztere volt.)
• Milyen volt a királyi hatalom helyzete Richelieu
kinevezésekor?
• Kiket vélt a legnagyobb ellenfélnek? Vajon miért?
• Mit tartott Richelieu a legnagyobb érdemének?
• Hogyan tekintett XIV. Lajos az uralkodásra? Milyen
feladatokat látott el?
• Miként működhet egy ilyen rendszer hatékonyan?
• Vitassuk meg, melyik politikai berendezkedés képes látszólag erős központi hatalmat teremteni: az
abszolutizmus vagy az alkotmányos monarchia?

Hyacinthe Rigaud: XIV. Lajos (1701)
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• Mit hangsúlyozott Colbert a beszerzésekkel kapcsolatban?
• Milyen érvekkel támasztotta alá a véleményét?
• Hogyan próbálta termelésre ösztönözni a tartományokat?
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A megejtendő beszerzések kapcsán szükséges annak gondos figyelembevétele, hogy a külföldi országokban eszközöltekkel szemben a franciaországi
vásárlásokat kell előnyben részesíteni még abban
az esetben is, ha a [hazai] áruk egy kissé rosszabb
minőségűek és kicsit drágábbak is. ugyanis ha a
pénz nem távozik az országból, ez az állam számára
kétszeres előnnyel jár: egyrészt, hogy itt marad, s [az
állam] így nem lesz szegényebb, másrészt Őfelsége
alattvalóinak keresetet biztosít és ösztönzi iparkodásukat. […]
Azon az észrevételen túlmenően, hogy az árukat a
külfölddel szemben mindig franciaországban kell
beszerezni, ahol manufaktúrákat kell létesíteni, a
királyság határain belül bizonyos különbségtétel
szükségeltetik. A király tetszése szerinti rovásadót
és egyéb adókat fizető népek kedvesebbek kell legyenek Őfelsége számára, és több figyelmet kell
kapjanak tőle, mint a rendi előjogokat élvező tartományokban élők. Azaz manufaktúrákat létesíteni
és árukat vásárolni inkább saintonge-ban […] kell,
mint Bretagne-ban.
(colbert feljegyzése a tengerészet számára
a szükséges felszerelések beszerzéséről; 1660
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polgárság

nemesség

szolgáltatások
A merkantilista gazdaságpolitika
Miben tért el a merkantilista gazdaságpolitika a feudális gazdasági rendszertől, illetve a szabad versenyes kapitalizmustól? hogyan biztosította
az új gazdaságpolitika az abszolutista állam működését? Miként törekedett az állam a bevételek növelésére? Mely társadalmi réteg megerősödését szolgálta hosszabb távon a rendszer?

a spanyol örökösödési háború (1701–1714)
Kik lettek a nemzetközivé vált konﬂiktus győztesei és vesztesei?

Minthogy a legdicsőbb emlékezetű II. Károly, spanyolország királya nemrégiben gyermekek hátrahagyása nélkül halt meg, s ő császári felsége [I. lipót]
kijelentette, hogy az elhunyt király utáni trónöröklés,
az ő országai és tartományai törvényesen saját dicső
uralkodóházát illetik meg, a legkeresztényibb király
[XIV. lajos] pedig ugyanazon trónöröklést unokája:
az angers-i herceg [V. fülöp] számára igyekezvén
megszerezni, azzal az érvvel hozakodott elő, hogy a
hercegnek ehhez való joga az elhalálozott királynak
valamiféle végrendeletéből származik, és az imént
említett herceg számára meg is kaparintotta az
egész örökség, vagyis a spanyol monarchia birtoklását, […] végül pedig az ennyire egyesült franciák
és spanyolok rövid idő alatt mindenki más számára
annyira veszedelmesek lennének, hogy rövidesen
kivívhatnák a maguk számára az egész Európa feletti uralmat.
(habsburg-szövetség Angliával
és hollandiával; 1701)

1700-ban a spanyol király halálával kihalt a spanyol Habsburg-ág.
a megüresedett trónra az osztrák Habsburgok mellett XIV. Lajos is
igényt tartott, mivel egykori felesége a néhai spanyol király nővére volt.
a spanyol korona megszerzése nemcsak az ország, hanem a hozzá
tartozó területek feletti uralmat is jelentette volna. XIV. lajos unokáját (anjou Fülöpöt) jelölte a spanyol trónra, egyértelműen országegyesítő szándékkal. („nincsenek többé Pireneusok!” – jelentette ki
a napkirály.) a francia hadsereg hadmozdulatai, illetve az osztrák
Habsburgok ellenlépései nyomán 1701-ben kitört a spanyol örökösödési háború. XIV. lajos államával szemben azonban újra egy erős
koalíció (anglia, Hollandia, Habsburgok, német fejedelemségek stb.)
szerveződött, a franciák oldalán csak a bajorok és a Magyarországon
rövidesen kibontakozó Rákóczi-szabadságharc állt.
a háború több fronton indult meg (a Rajnánál, Spanyol-németalföldön, Hollandiában és Itáliában). a kezdeti francia sikerek után a
szövetséges seregek vereséget mértek a Bécs irányába támadó csapataikra (Höchstädt, 1704). a következő években a francia csapatok
szinte minden fronton csatát vesztettek, a koalíció már XIV. Lajos ál-

• Milyen okok miatt kötötték meg a szövetséget?
• Mivel fenyegetett, ha sikerül XIV. Lajos terve?
• Mitől tartott Anglia és Hollandia?
• Milyen különbségek fedezhetőek fel a szerződő felek vallási, társadalmi
berendezkedésében?
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Az osztrák Habsburgok birtokai
A spanyol Habsburgok birtokai
A francia Bourbonok területei
A Német-római Birodalom határa
A Rákóczi-szabadságharc,
1703–1711
XIV. Lajossal szembeni koalíció
XIV. Lajos szövetségesei
ANGLIA
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a kegyencnőjével töltött el néhány órát, majd éjfélkor a szokásos kisebb tömeg jelenlétében aludni tért.

élet a Napkirály udvarában

A versailles-i tükörgaléria és a palota márványudvara

A versailles-i tükörgaléria és a palota márványudvara

A versailles-i életkörülmények napjaink emberét elriasztanák. Az
udvarban több ezren éltek (főurak, udvarhölgyek, szolgák, helyőrség), de

A versailles-i tükörgaléria és a palota márványudvara
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Kitekintő

királyi szeretők
a mindenkori francia udvar messze földön híres volt laza erkölcseiről. Míg a középkorban a királyok diszkréten titkolták,
hogy szeretőket tartanak, a 16. század elejétől egyre nyíltabban vállalták fel a házasság melletti kapcsolatukat. I. Ferenc
óta a királyoknak mindig voltak hivatalos szeretői, akik gyakran gyermekkel ajándékozták meg őket. a törvénytelen gyereknek persze semmilyen joga nem lehetett a trónra, de az apa
gazdag adományokkal vagy pedig jó házassággal biztosította
a jövőjét.
az egyik leghíresebb nőcsábász uralkodónak, IV. (Bourbon) Henriknek öt törvényes és tizenegy törvénytelen gyermeke született. nem meglepő, hogy a firenzei követ meg is
jegyezte: „Semmi sem hasonlít jobban egy kuplerájra, mint a
francia udvar.”
XIV. lajos sokban emlékeztetett nagyapjára. Felesége, aki
a spanyol király nővére volt, hat gyereket szült, közülük csak
egy élte meg a felnőttkort. a feleség mellett egy-egy udvarhölggyel nyíltan, éveken át viszonyt folytatott, őket utazásaira,
sőt háborúiba is magával vitte. a megalázott feleség gyakran
ugyanabban a menetben utazott a hölggyel. Végül a megunt
szeretőket az uralkodó egy igen gazdag, de már elég idős
arisztokratához adta feleségül, így a nők rövidesen jelentős
örökséghez jutottak. nyilvánvaló, hogy a versailles-i udvarban a főnemesek körében is mindennapos volt ez a fajta könynyed életvitel.

szenvedélyesen érdekelte minden csip-csup apróság, mindig
megragadt a részletek szintjén, és a valódi döntések minisztereire maradtak. Emellett hiú volt, s hiúsága a végtelenségig
fokozta már amúgy is nagy gőgjét: szentül hitte, hogy ő ért a
legjobban mindenhez, és senki se ér a nyomába sem vitézség,
sem előrelátás, sem kormányzás dolgában. Ezért aggatta tele a
versailles-i palota falait azokkal a külföldieket sértő képekkel és
feliratokkal, ezért próbált operaáriákat énekelgetni, ezért született könyvtárnyi vers és traktátus dicső tetteiről, […] nem tudott
betelni önnön nagyságával, sóváran vágyott az elismerésre, és
elragadtatva fogadta a legémelyítőbb ízléstelenségeket is, pedig jutott neki abból is bőségesen. […] Ezért volt mindennél
fontosabb a számára tekintélyének megőrzése, ezt óvta féltékenyen mindenekfelett, s az igazság, az ésszerűség vagy bármely
más megfontolás csak másodlagos szempont lehetett.
Egy ilyen mérhetetlenül fennhéjázó uralkodónak mindig mindenben túl kell szárnyalnia másokat. ragyognia kellett, és ragyogott is: hölgyeinket figyelmes bókokkal, az udvart és a népet
ünnepségeivel, fényűzően berendezett palotájával és gyönyörű
kertjével kápráztatta el. Mivel mindenben a nagyságra tört, nem
ismert semmiféle mértéket, és még a természeten is úrrá akart
lenni, tévedései is impozánsak és páratlanok: bámulatos érzékkel tudta megtalálni monumentális és csapnivalóan rossz ízlésről tanúskodó építményei számára a leglehetetlenebb helyeket.
[…] szándéka szerint mindig a lehető legtöbbet és a lehető legjobbat akarta megvalósítani.
(saint-simon herceg emlékiratából)
• Hogyan fedte fel a szerző az abszolutizmus árnyoldalait?
• Milyen személyiségvonásokat emelt ki XIV. Lajos kapcsán?

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen belpolitikai rendszert épített ki XIV. Lajos Franciaországban?
• Hogyan teremtették meg a pénzügyi hátteret az állam
működtetéséhez?
Királyi audiencia Versailles-ban (Jean-Léon Gérôme festménye)

történelmi jelentőség

• Milyen különbségek fedezhetők fel az angol és a francia
politikai berendezkedés között?
• Hogyan alakult a spanyol monarchia sorsa az időszakban?
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9. Hatalmi átrendeződés Kelet-Közép-Európában
Idézzük fel, hogyan alakult Kelet-Közép-Európa sorsa a középkorban! Emeljünk ki néhány lengyel–
magyar történelmi kapcsolatot! Milyen következményekkel járt a tatár hódítás az orosz területeken?
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a 16. században Európa keleti felének nagy részét a litvánokkal perszonáluniós kapcsolatban álló Lengyel Királyság uralta. Egykori
ellenfele (német lovagrend) a 15. század közepén vazallusa lett, veszélyes szomszédnak a déli határok mentén előrenyomuló oszmán
Birodalom számított.
a térség történelmi és gazdasági fejlődését nagyban befolyásolták a
nyugat-európai változások. a kelet-európai régió számára kezdetben
hasznot hozott az átrendeződő nyugati gazdaság. az árforradalom
hatása megnövelte az igényt a lengyel gabonára, a Hanza, majd a holland kereskedők hajói a terményt nyugat-Európába szállították. a kibontakozó gabonakonjunktúra a lengyel nemességet a termelés fokozására, a majorsági területek kiterjesztésére ösztönözte, a jobbágyi
terhek (adóterhek, robotnapok száma, szabad költözés tiltása) folyamatosan nőttek a korban. a kontinentális munkamegosztás társadalmi hatása hosszabb távon a feudális viszonyokat konzerválta.
a nyugat-európai társadalmakkal szemben a lengyel nemesség
sokkal nagyobb számarányú volt (8-10%), a főnemesség bevételeinek
növekedése politikai térnyeréssel járt. a rendi jogok kiterjesztése és
a rendi országgyűlés (szejm) előretörése már a 16. század elején megkezdődött. a nemesség elérte, hogy a király nem hozhat törvényeket
a szejm beleegyezése nélkül (1505), majd a Jagelló-ház kihalása után
(1572) még inkább korlátozták a választott uralkodó jogköreit.
néhány évvel később a lengyel rendek az erdélyi fejedelmet, Báthory Istvánt választották meg királynak (1576–1586). Báthory egy
török elleni közép-európai összefogást sürgetett, de energiáját lekötötték a lengyel területek elleni orosz támadások.

17. Valamennyi, követeink által a mi nevünkben
adott és megerősített kondíciót kötelesek leszünk
teljesíteni, s szavunkkal megfogadjuk mindezt, s
ami szabadságra való jogot még mindkét nemzet
[lengyel és a litván] koronarendei a koronázásnál
elénk adnának, elfogadjuk, és el fogjuk fogadni,
megesküszünk rá, megerősítjük, s az eljövendő
időkre érvényben tartani, teljesíteni vagyunk
kötelesek, és megígérjük, hitünkkel és eskünkkel, szavunkkal megfogadjuk, megerősítjük örök
időkre. s ha valamit (amitől mentsen Isten) a jogok, szabadságok, törvénycikkek, kondíciók ellen
kihágnánk, vagy valamit nem teljesítenénk, akkor mindkét nemzet koronapolgárait, a nekünk
tartozó engedelmesség és hűség alól szabaddá
tesszük.
(henrik-féle cikkelyek, 1573; Valois henriket
1573-ban választották lengyel királynak,
megkoronázásakor meg kellett esküdnie
a cikkelyek betartására. habár henrik rövidesen
lemondott a trónról, a cikkelyekbe minden leendő
lengyel királynak bele kellett egyeznie.)
• Hogyan korlátozták a lengyel rendek az uralkodót?
• Milyen joggal ruházta fel a rendelkezés a rendeket?
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a térség vallási viszonyai
Mi jellemezte a térség vallási sokszínűségét?

a régió vallásilag sokszínűvé vált. a lutheránus vallást először a német lovagrend utolsó nagymestere vette fel, amikor világi állammá
alakította át az országát. az evangélikus hit átterjedt Skandináviára,
de a Lengyel Királyságban a reformáció lendülete megtorpant, és az
ország a katolicizmus mellett maradt.
a térség keleti részén kialakult a görög katolikus vallás. Ennek a
vallásnak a hívei elfogadták a római pápa főségét, de megőrizhettek
néhány ortodox gyakorlatot (például a liturgia menete, illetve a papok
nősülhetnek). a görögkeleti vallás helyzete ezzel nem rendült meg,
mi több, a cári politika egyre sikeresebben lépett fel az ortodox hit
védelmezőjeként.

Oroszország felemelkedése
Milyen fő törekvései voltak a cári külpolitikának?

Viktor M. Vasznyecov: IV. Iván
Hároméves korában, 1533-ban lett moszkvai nagyfejedelem, cárként 1547 és 1584
között uralkodott. (A festmény 1897-ben
készült)
Ez idő tájt a király Voronyezsbe érkezett, ahol akkor
én szolgálatot teljesítettem, és munkatársaim közül
sokan, akik egész életükben szakállat viseltek, meg
kellett, hogy váljanak tőle; […].
Ami öltözködésüket illeti, a ruha, amelyet az oroszok
általában viseltek, hosszú öltözékből állott, amely
lábszáruk közepéig ért, oldalt ráncokba volt szedve,
és külsőre kicsit különbözött a női szoknyáktól.
Ennek következtében a cár elhatározta ennek az
öltözéknek megváltoztatását, és először kiadta a
parancsot, hogy minden bojárja és az udvarhoz közel állók, akik tőle fizetést kaptak, kegyvesztés terhe
mellett öltözzenek angol divat szerint, ezüsttel vagy
arannyal kivarrt vékony posztókaftánba, anyagi
helyzetüktől függően. Ezek után Moszkva valamenynyi kapujára kifüggesztette ezt az angol posztómintát, és kihirdette, hogy mindenki (a városba árut és
élelmiszereket hozó egyszerű parasztok kivételével)
köteles magának ruhát varratni erre a mintára, és
hogy mindenki, aki nem engedelmeskedik ennek
a parancsnak, és a város kapuit hosszú kaftánban
lépi át, köteles lesz […] fizetni, vagy le kell térdelnie
a város kapuinál, hogy elvágják a kaftánját, és olyan
hosszú darabbal megrövidítsék, ami termetéhez
mérve feleslegesnek mutatkozik, ha így térden áll.
(J. perry angol kapitány feljegyzéseiből)
• Mi állhatott a cár rendelkezései mögött?
• Miért zavarhatta a keleties öltözék?
• Milyen képet szeretett volna kialakítani az oroszokról?

a Moszkvai Fejedelemség a 15. század második felében beolvasztotta
a többi orosz részfejedelemséget, és függetlenítette magát a tatároktól
(arany Horda). a 16. század közepén IV. (Rettenetes) Iván már cárrá koronáztatta magát (1547), amely az egykori bizánci császári cím
tekintélyének kisajátítását jelentette. az uralkodó erőszakos személyisége a kiszámíthatatlan önkény évtizedeit hozta el. a belső leszámolások sokszor véres mészárlásokba torkolltak, a szolgáló nemesség
csapatai a cár feltétlen hívei lettek.
IV. Iván nagyszabású hódító hadjáratokba kezdett. az orosz csapatok kijutottak a Volga folyóhoz és a Kaszpi-tengerhez (ahol legyőzték
az arany Horda utódállamait), míg a cár uralkodása vége felé pedig
megkezdődött a Szibéria felé való terjeszkedés is. IV. Iván elhúzódó
háborút indított a Baltikumért, de a kezdeti sikerek után Báthory
István lengyel király hadai visszaverték a támadásokat.
IV. Iván halála után az orosz állam jelentősen meggyengült. az
állandó belviszályokat kihasználva a lengyelek átmenetileg még
Moszkvát is megszállták. a zűrzavaros időszaknak egy népi felkelés vetett véget, a bojári (főnemesi) tanács egy addig nem túl jelentős
családot, a Romanov-dinasztiát emelte a hatalomba (1613).
a 17. század második felében megkezdődött Oroszország térnyerése nyugaton. a lengyel Királyságtól elhúzódó harcokat követően
megszerezték Kelet-Ukrajnát (Kijevet és a Dnyepertől keletre lévő
területet).

I. péter időszaka
hogyan törekedett a cár országának megújítására?

a 17. század végén I. (Nagy) Péter (1689–1725) lett oroszország
cárja. Miután ténylegesen egyeduralkodóvá vált (féltestvére halálát
követően), nyugat-európai utazásra indult. a gyakran álruhában
utazó cárt a fogászati módszerektől kezdve a hajóácsi munkálatokig
minden érdekelte. a másfél éves körút alatt az uralkodó közelről tapasztalhatta meg a Nyugat fejlettségét, és felismerte oroszország
elmaradottságát. Hazatérve a Nyugat utolérését tűzte ki célul.
a cár élete végéig sokszor erőszakos rendelkezésekhez folyamodott
a könyörtelen haladás érdekében. Megtiltotta udvarában és a városokban a keleties öltözetet (szakáll- és kaftánviselet), megrögzötten
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ragaszkodott a nyugati szokások és módszerek meghonosításához.
Reformjai csak látszólag voltak sikeresek. az általa alapított állami
manufaktúrákban jobbágyokat foglalkoztattak robotmunka keretében, az új főváros (Szentpétervár, 1703) felépítésekor tízezrek vesztették életüket a szörnyű körülmények miatt.
I. Péter az állami bevételek háromnegyedét a hadsereg fejlesztésére és egy erős flotta kiépítésére fordította. nagyra törő tervei voltak,
tengeri kijárathoz akart jutni. az oszmán-törökök elleni támadás
csak helyi sikert hozott (azov elfoglalása, 1696), ezután a Balti-tenger irányába lendült támadásba. a svédek elleni északi háború
(1700–1721) vereséggel indult, nagy Péter kész lett volna a békére, de
az elbizakodott svéd király folytatta a harcot. a svéd csapatok ekkor
az oroszokkal szövetségben lévő lengyel területek felé támadtak, időt
hagyva a cárnak a felkészülésre. az orosz csapatok végül a már ukrán
területekre is benyomuló svédekre megsemmisítő vereséget mértek
(Poltava, 1709). Jóllehet Svédország még éveken keresztül kitartott, a
háborút lezáró béke Oroszországnak juttatta a Baltikumot.

Ezen a helyen, amint megtudtam, valaha tizenöt kis
tanya állott, amelyekben svéd halászok éltek. Miután ezt a helyet Moszkva elfoglalta, a kis falut felgyújtották, és a cár ezen a helyen egy kétszobás kis
házat építtetett, amelyben ő maga élt. Ez a cseréppel
fedett, de ablaktalan kis ház most is áll. Jobb megőrzés céljából kerítéssel vették körül. A folyó partján
található a szenátus és a gagarin-palota közt. Ebben
a házban vázolta fel a cár a város tervét, felmérte a
folyó partjait, mellékfolyóit és csatornáit. Ez a város
már ma hatalmas, és ha a cár még valameddig él, városóriást csinál belőle. Ez a város hatalmas területet
foglal el, ahol minden szenátornak, miniszternek és
bojárnak palotája kell legyen, némelyeknek hármat
is kellett építeniük, mikor elrendelték. szerencsés
volt az, akinek száraz helyet jelöltek ki, de akinek
mocsár és latyakos talaj jutott, annak alaposan főhetett a feje, amíg lerakta a fundamentumot, kivágta az
erdőt, mivel a talaj annál mélyebb fekvésű és mocsarasabb, minél közelebb esik a tengerhez.
(J. perry angol kapitány feljegyzéseiből)
• Milyen körülmények között történt az új főváros
alapítása?
• Mi volt a cári rendelkezés értelme?
• Vitassuk meg, mennyire lehet hatékony egy felülről erőltetett modernizálás!
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Oroszország határa 1725-ben
Többször gazdát cserélt terület
Az 1695. és 1696. évi azovi hadjárat
XII. Károly svéd király hadjárata 1700–1709-ig
Az orosz sereg útja 1700–1710-ben
I. Péter török hadjárata 1711-ben
(pruti hadjárat)

Szentpétervár (1703)
új főváros alapítása

enger

• Hogyan látta I. Péter tevékenységét
a 19. századi történész?
• Mely dolgokról hallgatott? Mi lehetett ennek az oka?
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fölébredünk. Milyen napot is írunk ma? 1841. január elsejét. nagy péter
parancsolta, hogy Krisztus születésétől számítsuk az esztendőket, az ő rendeletére kezdődik az év a januárral. Ideje felöltöznünk. Viseletünk szabását
nagy péter honosította meg. Az egyenruhát is az utasítása szerint varrták.
Ő alapította a gyárat, ahol a vásznat szőtték, a parancsára tenyésztettek
juhot, miről a gyapjút nyírták. Könyvet veszünk a kezünkbe. E betűtípust
nagy péter vezette be, formáit maga metszette. […] Újságokat hoznak.
nagy péter alatt jelentek meg először. Vásárolnunk kell néhány holmit.
A selyemkendőtől a csizmatalpig minden nagy péterre emlékeztet. […]
utazni szeretnénk? nagy péter példáját követjük. szívélyesen fogadnak
majd bennünket, mivel nagy péter oroszországot az európai államok közé
emelte.
(pogogyin orosz történész; 1846)
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Oroszország Nagy Péter korában
Tekintsük át a térképen nagy péter
hadjáratainak főbb irányait! Mi állhatott az orosz hódító szándék mögött?
Mennyire volt sikeres az oszmán Birodalommal folytatott háború? Melyik hatalom veszélyeztette északon
az orosz határokat? Milyen helyzetbe
került lengyelország a háború során?
hogyan módosultak a határok az északi háború következtében?
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Kitekintő

Iv. Iván és Nagy péter személyisége
a kora újkori orosz történelem két híres uralkodója által kialakított cári despotizmus a későbbi évszázadokban is fennmaradt. IV. (Rettenetes) Iván uralkodásában a tatároktól
átvett despotizmus ötvöződött a Bizánctól eltanult külsőségekkel (hatalmi jelképek). a kisgyermekként is kegyetlen cár
időszaka féktelen terrort hozott el. IV. Iván tisztázatlan körülmények között saját fiát is agyonverte. a leírások szerint
fiának állapotos feleségével összeszólalkozott (a fiatal nő túl
lenge öltözetben tartózkodott a saját szobájában), majd ütlegelni kezdte az asszonyt. a kiáltozásokra berohanó cárevics
megpróbálta lefogni apja kezét, mire IV. Iván egy vasbottal
fiára is csapásokat mért, aki belehalt az ütésekbe.
a kor másik ellentmondásos cárja nagy Péter volt. a közel két méter magas uralkodó kemény kézzel hajtotta végre
a modernizációt, ő maga vágta le a bojárok szakállát, de ha
kellett, saját kezével fejezte le az ellene lázadókat
is. Kicsapongó életmódot élt, külföldi tanácsadóival sokszor tivornyázott, alaposan megbotránkoztatva ezzel az egyházi vezetőket. Szeretője
éveken keresztül egy írástudatlan, iszákos, paraszti
származású nő volt, akit
utóbb feleségül vett, és
aki I. Péter halála után
A cár saját kezével vágja le egy bo- I. Katalin néven cárnőjár szakállát
ként uralkodott. nagy Péter állandó konfliktusban
állt a fiával (alekszej), a cárevics nem értett egyet apja erőszakos politikájával. a gyakori veszekedések elől alekszej
külföldre szökött, ahonnan apja hazahozatta. a nézeteltérések kiújultak, és nem sokkal később nagy Péter összeesküvés
vádjával börtönbe zárta a fiát. a kínvallatások során a cárevics életét vesztette (1718).

Jean-Marc Nattier:
Nagy Péter (1717)

Emlékszem rossz hajlamaidra és megátalkodottságodra. hát
nem korholtalak elégszer? nem is csak korholtalak, de meg is
ütöttelek. […] De semmi sem történt; semmi változás; minden
hasztalan, céltalan. semmit sem akarsz tenni, csak otthon szórakozol, s minden rosszra fordult. […] Mi lesz ebből? Ez nemcsak téged érint, de az egész birodalmat is! ha erre gondolok,
szívemet elönti a szomorúság és a kétségbeesés, mert nem sikerül megváltoztatnom téged. Kötelességemnek érzem, hogy
megírjam neked utolsó akaratomat, és várjak még egy kicsit,
hátha képmutatás nélkül megváltozol. ha semmit sem teszel,
vedd tudomásul, elvágom előtted a trónra vezető utat. Úgy
foglak kezelni, mint egy üszkös végtagot, és elfeledem, hogy
egyetlen fiam vagy. Ez nem puszta fenyegetés. Isten a tanúm,
állni fogom a szavam. nem kíméltem az életem, ha országomról és népemről volt szó, és még mindig hajlandó vagyok feláldozni magam érte. Miért kímélnék meg hát egy semmirekellőt?
Egy becsületes idegent is többre tartok, mint a saját véremből
való léhűtőt.
(nagy péter levele fiához, Alekszej cárevicshez; 1715)
• Értékeljük Nagy Péter személyiségét a forrás és a tanultak
alapján!

Összegzés

változás és folytonosság

• Hogyan rendeződtek át az erőviszonyok Kelet-Európában a kora újkor első évszázadaiban?

történelmi nézőpont és interpretáció

• Milyen szándék vezette I. (Nagy) Pétert döntései meghozatalában?
• Miért tekinthetjük ellentmondásosnak a politikáját?
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10. Élet a kora újkorban és a tudományos világkép kialakulása
gondoljuk végig, milyen életkörülmények között éltek az emberek a középkorban! Mi határozta meg
a mindennapi körülményeket? Milyen betegségek, járványok tizedelték a népességet? Mi befolyásolta
döntően az embereknek a világról alkotott gondolkodását?
Mindennapi életfeltételek
Mennyiben különböztek a kora újkori életfeltételek a középkoritól?

a háborúk, a járványok és az éhínségek ugyanúgy sújtották a kora
újkori embert, mint a középkorban. a pusztító hadjáratok, a vonuló hadseregek és az általuk terjesztett betegségek nyomán jelentős
térségek szenvedtek súlyos károkat. a korban vesztegzárakkal már
megelőzték az egész kontinensre kiterjedő járványokat, így a pestis
legtöbbször csak egy-egy országban tombolt (például Itáliában, Spanyolországban és több ízben Magyarországon is). a középkori betegségek egy része (például a lepra) eltűnt, helyettük megjelent a himlő,
amely több százezer ember halálát okozta évente.
az élelmiszer-termelés még alapvetően középkori módszerekkel
történt, a nyomásos gazdálkodás és a korszerűtlen eszközrendszer
alacsony termésátlagot eredményezett.

Id. Pieter Bruegel: Farsang és böjt harca (1559)

Id. Pieter Bruegel: Parasztlakodalom (1566–1569 között)

1500 körül

75-80 millió

1600 körül

100 millió

1650 körül

105 millió

1700 körül

120 millió

1750 körül

140 millió

Európa népességének alakulása a kora újkorban
• Idézzük fel, hogyan alakult Európa népessége a
középkorban!
• Vitassuk meg, mennyiben változtak az emberek
életfeltételei a 16–17. században!
• Gyűjtsük össze, milyen tényezők befolyásolták a
demográfiai viszonyokat!

Jegyzék arról, hogy nagyságos Wilhelm von rosenberg úrnak az 1587. évben, január hó 11. és 14.
napjai között prágában tartott lakodalmán három
étkezés alkalmával mennyi fogyott húsból és szárnyasból: 36 szarvas, 12 tonna szarvashús, 36 vaddisznó, 9 tonna vaddisznóhús, 49 őz, 1290 nyúl,
27 pulyka, 272 fácán, 1910 fogoly, 11 560 fenyőrigó, 50 vesztfáliai kakas, 75 ökör, 764 bóbitás madár,
173 borjú, 221 bárány, 32 hizlalt disznó, 160 süldőmalac, 200 indián kakas, 500 hizlalt kappan,
5560 hizlalt tyúk, 900 csirke, 1350 hizlalt liba,
20 620 tojás, 17 mázsa zsír, 2 tonna sajt, 960 harcsa, 70 pástétomba való lazac, 300 nagyobb és
420 kisebb csuka, 5800 ponty és egy óriás nőstény
csuka. 70 vödör rajnai bor, 100 vödör magyar bor,
40 vödör morvaországi bor, 17 hordó osztrák bor,
47 hordó cseh bor, 10 akó édes bor, 150 hordó
fehér sör, 8 hordó rakonitzi sör, 18 hordó árpasör.
fűszer, marcipán és más édesség, nagy mennyiségű zsemlének való búza és kenyérnek való rozs.
Jóltartottak ezenkívül valamennyi birtokon, városban és faluban sok szegény embert, hogy mi
minden fogyott még, nem lehet tudni.
(lakodalmi étkezés prágában,
részlet a fuggerek újságából; 1587)
• Gyűjtsük ki táblázatba az elfogyasztott ételeket,
italokat! Milyen élelmiszerfajták hiányoznak?

44

16. századi divatos, előkelő viseletek
hasonlítsuk össze a viseleteket a korábbi évszázadok divatjával! Vessük össze a 16. századi divatos
öltözeteket az előző oldalon látható festményeken
ábrázolt ruházatokkal!
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az európai átlagember továbbra is főleg gabonafélékből készült
ételt fogyasztott, hosszabb időre tartalékolni nem tudott. az időjárásnak kiszolgáltatott termelés sokszor nem tudta biztosítani a többletet, így továbbra is gyakoriak voltak az éhínségek (egy-egy régióban
8-12 évente). a felfedezések során megismert élelmiszerfajták (rizs,
kukorica, burgonya) fogyasztása csak a 19. századtól terjedt el.
a 16. század elején a városokban még fürdők százai működtek,
amelyeket az egyház folyamatosan támadott az ottani laza erkölcsök
miatt. a században gyorsan terjedő nemi betegség, a szifilisz (bujakór,
franciakór) nemcsak a szexuális szabadosság visszafogásához, hanem
a fürdők bezárásához is vezetett. Mindez visszavetette a tisztálkodási szokásokat.
a higiénia hiányát az öltözködéssel (parókákkal, elegáns ruhákkal) és különféle illatszerek gyakori használatával próbálták leplezni. a korban felépült főúri kastélyokból, királyi palotákból hiányoztak a fürdőszobák, az illemhelyeket a mellékfolyosókon alakították ki.
a kora újkorban a városok lakosságszáma folyamatosan nőtt, de az ottani
higiénés viszonyok a középkori állapotokhoz képest nem javultak, hiszen fel sem merült a csatornázás vagy a szemétszállítás lehetősége.
a zsúfolt városokkal szemben idillinek tűnhetett a falvak elhelyezkedése, jóllehet a mindennapok nyomorúsága nem kímélte a paraszti réteget sem. az egyszerű és szerény paraszti étkezéshez képest
a földesurak táplálkozása bőséges volt. Főként nagyobb ünnepségek
keretében tartottak fényűző lakomákat.

változások az életmódban
Mit jelentett a kialakuló polgári életforma?

17. századi divatos, előkelő viseletek
nézzük meg a fenti képet! Miben változott meg
egy évszázad alatt a divat? Milyen tényezők alakíthatják a ruhaviselet átalakulását?

a kutatók szerint a korszakban kétféle házasodási modell alakult ki
Európában. a Balti-tenger és az adriai-tenger közötti képzeletbeli vonaltól nyugatra a nők 24-26 évesen mentek férjhez, míg ettől keletre
15-16 évesen. Továbbra is magas volt a gyermekhalandóság. a kor viszonyait jól jellemzi, hogy a korai halálozások még a királyi családokat
sem kerülték el.
az említett tényezők ellenére egyes régiókban történt némi előrelépés. a 17. század végére az angol és holland városokban új polgári
életforma jelent meg, amelyet már kifinomultabb életmód jellemzett.
az itteni városokban egyre több kőépület épült, kialakult a lakóházak
belső felosztása, a szobákban sokféle berendezési tárgyat helyeztek el. a
polgárok a ruháikat már szekrényben tartották, a padlót szőnyeg borította, a falakat tükör, egy-két festmény, illetve falióra díszítette.
a középosztályhoz tartozó rétegek a hivalkodó fényűzést mellőzve,
puritán erkölcsök alapján éltek, és igyekeztek tisztán tartani környezetüket. az általános alapműveltség nőtt a soraikban, szerény könyvtárral rendelkeztek, gyermekeik iskolába jártak. a városokban sorra nyíltak a kávéházak, amelyek a polgárok fő találkozóhelyévé váltak, és a
tulajdonos az olvasóközönség számára újságokat járatott.
az afrikából (Etiópia) török közvetítéssel érkező kávézási szokások mellett elterjedt a Kínából származó, különböző ízű teák fogyasztása is. a legelső teaházak Hollandiában jelentek meg, majd
ennek mintájára angliában is, ahol a teafogyasztás a mindennapi élet
részévé vált. a Mexikóból érkező csokoládé a korban még luxuscikknek számított, bár nagy népszerűségnek örvendett a férfiak körében,
mivel úgy vélték, kedvezően hat a szexuális életre. a kora újkorban
honosodott meg Európában a dohányfogyasztás. az Újvilágból (karib-tengeri szigetek, Brazília) szállított dohányt bagózás (rágás), tubákolás (felszippantás) és füstölés (pipázás) formájában fogyasztották;
a szivarozás és a cigarettázás a 18. században jött szokásba.
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Fordulat a tudományos gondolkodásban
Milyen új természettudományos elképzelések születtek a korszakban?

a kora újkori művelődéstörténet eredményeit a könyvnyomtatás általánossá válása határozta meg. a német Gutenberg által a 15. század közepén kialakított technikai háttér (fémből készült mozgatható
betűminta, nyomógép, nyomdafesték és papír) a nyomtatást egyetlen
gyártási folyamattá szervezte. Rövidesen nyomdák százai jöttek létre
Európa-szerte, és a gutenberg-féle technológiával a könyvkészítés átállt a tömegtermelésre.
a középkorban elfogadott ismeretek (geocentrikus világkép, arisztotelész művein alapuló fizikai elképzelések stb.) a 16–17. században megkérdőjeleződtek. a korszakban megjelenő új természettudományos
elméletek és eredmények végképp háttérbe szorították a skolasztikus
világszemléletet. Először a lengyel származású Nikolaus Kopernikusz
művében (1543) jelent meg a heliocentrikus szemlélet (a nap áll a világegyetem középpontjában, körülötte a Föld és a többi bolygó egyenletes
körmozgást végeznek). a bonyolult matematikai számításokon alapuló
elméletet rövidesen már távcső segítségével tudták bizonyítani. a 17. század elején Johannes Kepler a bolygók pályáinak mérésekor megalkotta
csillagászati törvényeit (bolygók mozgástörvényei), majd az ismereteket
Galileo Galilei munkássága (például a Föld keringéséről, szabadesés törvénye, a Hold felszínének leírása stb.) bővítette tovább.
a katolikus egyház által újra működésbe hozott inkvizíció árgus
szemekkel figyelte a tudósok tevékenységét. az új világszemléletet
alátámasztó könyvek indexre kerültek, szerzőiket egyházi bíróság elé
idézték. az egyik leghíresebb inkvizíciós eljárás keretében galilei, hogy
elkerülje a büntetést, visszavonta a Föld mozgásáról szóló tételeit.
az időszakban az új természettudományos gondolatokat a protestáns egyházak is elutasították. az elméleteket az angol Isaac Newton
(ejtsd: ájszek nyútn) összegezte, aki az általános tömegvonzással (gravitáció) magyarázta a bolygómozgást. newton a természettudományos
világképet matematikai és fizikai ismeretekkel (tehetetlenség törvénye, dinamika alaptörvénye stb.) gazdagította.

új ﬁlozóﬁai áramlatok
Miben tért el a középkori gondolkodásmódtól?

az ismeretek bővülése megváltoztatta a filozófiai gondolkodásmódot is. a filozófusok a világ megismerésének módszereit kutatták,
és a korban két irányzat alakult ki. az empirizmus – például az angol
Francis Bacon (ejtsd: frenszisz békn) – szerint a világot a kísérletezés
és a kutatás által szerzett tapasztalat segítségével, az egyes dolgokból
levont általános megfigyelés (induktív eljárás) alapján lehet leírni. Ezzel szemben a racionalizmus képviselői – például a francia René Descartes (ejtsd: röné dékárt) – a gondolkodás fontosságát hangsúlyozták,
vagyis hogy az értelmen alapuló általános ismeretekből következtethetünk az egyes dolgok jellemzőire (deduktív eljárás).
Descartes filozófiáját és az antik görög bölcselők elképzeléseit ötvözte a Hollandiában élő, zsidó származású Baruch de Spinoza (ejtsd:
baruhh de szpinoza). nézetei miatt a helyi zsinagóga haláláig tartó kiközösítéssel sújtotta a filozófust. Spinoza a zsidó-keresztény istenképet
meghaladva egy panteista világképet vallott, amelynek lényege, hogy
Isten nem a világ felett áll, hanem azonos az anyagi világgal. „Isten,
vagyis a természet” nem elsősorban a különböző egyházak tantételein,
dogmáin át ismerhető meg, hanem a világ leírható törvényein keresztül.
a szabad szellemiségű Spinoza szerint ezáltal az emberi értelem is képes
megérteni a „világot átható világértelmet”.
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Miközben szemeim előtt a legszentebb Evangélium, melyet saját kezemmel érintek, esküszöm, hogy
mindig azt hittem és hiszem most és Isten segedelmével a jövőben mindig hinni fogom mindazt,
amit tart, prédikál és tanít a szent Katolikus Apostoli
Egyház. De miután már a szent hivatal parancsával
törvényesen felszólított, hogy mindenképpen el kell
vetnem a téves felfogást, miszerint a nap lenne a Világ közepe és nem mozogna, míg a föld mozogna,
és nem lenne a Világ közepe, és hogy nem tarthatom, védelmezhetem, sem pedig nem taníthatom
semmiféle módon, sem szóban, sem írásban ezen
hibás véleményt, és miután azt is tudomásomra hozták, hogy az említett vélemény ellentétes a szentírással, nos, mindezek után egy könyvet írtam és
adtam nyomdába, amelyben ugyanezen már elítélt
véleményt fejtegettem, és igen hatásos érveket hoztam fel mellette, anélkül azonban, hogy bármilyen
megoldást adtam volna, és mivel ezért e szent hivatal úgy ítélt rólam, hogy igen-igen gyanús vagyok az
eretnekségben, azaz hogy úgy tartottam és hittem,
hogy a nap lenne a Világ közepe és mozdulatlan lenne, míg a föld mozogna, és nem lenne középen. […]
eskü által megtagadom, megátkozom és megvetem
az említett hibákat és eretnekségeket, és általában
minden bármiféle más hibát, eretnekséget és szektát, melyek ellentétesek a szent Egyházzal […].
én, a fentnevezett galileo galilei esküvel megtagadtam, megesküdtem, megígértem és köteleztem magam, mint fent; és az igazság hiteléül saját kezemmel aláírtam ezen írást az eskümről, és szóról szóra
elmondtam rómában, Minerva kolostorában, a mai
napon, 1633. június 22-én.
(galileo galileinek a római inkvizíció
előtt tett esküjéből; 1633)
• Mit állított Galilei? Kinek a felfogását igazolta?
• Miért vonatta vissza a Szent Hivatal (inkvizíció)
galilei tanait?
• Vajon miért számíthatott a tudós a legsúlyosabb
büntetésre?

Descartes szerint az emberi értelem biztos támaszt ad a
megismerésben: „én, […] szükségképpen vagyok valami;
[…] gondolkodom, tehát vagyok – oly szilárd, oly biztos,
hogy a szkeptikusok (kételkedők) legtúlzottabb föltevései
sem ingathatják meg”. (Frans Hals korabeli festménye)
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Kitekintő

Boszorkányüldözések a kora újkorban
a középkori boszorkányképzetek és -üldözések a kora újkorban felerősödtek. a sokféle felekezet vallási fanatizmusa, a
háborús pusztítások, járványok gyakran váltottak ki tömeghisztériát. a túlfűtött emberi képzelet sokszor természetfeletti
jelenségeket látott az események mögött. Mindezek hátterében az ördögöt sejtették, és mindenféle démoni lényeket, akik
elcsábítottak egyeseket, és a boszorkánnyá lett nőket ruházták
fel a sötét erők titkaival. a boszorkányok elleni harc így egy
adott közösség megvédését jelentette.
Jóllehet az egyház sokáig elzárkózott a boszorkányüldözés elől, a primitív népi hiedelemvilághoz közel álló német ferencesek nyomására végül áldását adta a fellépésre
(VIII. Ince bullája, 1484). a korszak kezdetén a pápa felkérésére két domonkos szerzetes összeállított egy művet (Jacob Sprenger – Heinrich Institoris: Boszorkánypöröly, 1486),
amelyben feltárták a boszorkányok tevékenységének és kártételeinek minden ismeretét. az inkvizítorok e könyv jelei
alapján dolgoztak, és nem lehet meglepődni azon, hogy a kínvallatások során kegyetlenül megkínzott, szerencsétlen nők
újabb és újabb fantasztikus elbeszélésekkel egészítették ki a
boszorkányokról szóló legendákat.

A Boszorkánypöröly egyik illusztrációja

rövid és igaz tudósítás és rémisztő új hírek hatszáz boszorkányról, bűbájosról és ördögűzőről, […] akiket Bamberg püspöke
megégettetett. ugyanígy, a würzburgi székeskáptalan püspöke több mint kilencszáz boszorkányt égettetett meg.
Ezen személyek ördögi praktikáikkal több száz embert küldtek
a halálba, a szántó drága terméseit hideggel és faggyal elpusztították. nemcsak közönséges személyek voltak közöttük, hanem előkelő uraságok, orvosdoktorok, ezek feleségei, valamint
néhány tanácsbéli személy is. Mindet kivégezték és megégették. olyan rettenetes bűnöket vallottak be, hogy nem is lehet
leírni mindazt, amit bűbájosságuk révén elkövettek, mint az
alábbiakban értesültök majd róla. […]
Bevallották továbbá, hogy több mint ezerkétszázan szövetkeztek egymással, és ha ördögi praktikájuk és bűbájosságuk
napvilágra nem kerül, akkor négy év múlva sem szőlő, sem gabona nem lett volna az egész tartományban, ezáltal sok ember
és marha éhen pusztult volna, és az ember embertársát kellett
volna felfalja. Ezt azonban az Úristen nem hagyhatta, hanem
napvilágra hozta ördögi praktikájukat és bűbájosságukat, és a
több mint 1200 személyt megégették. […] Bevallották, hogy
sok mérges ködöt kevertek, minek következtében sok embernek és marhának kellett elpusztulnia. ugyanígy ördögi praktikájukkal nagy betegségeket hoztak az emberekre, megrontották az almát, körtét és a mező füveit is.
A bűbájos nők között voltak olyanok is, akik képesek voltak tüzet okádó sárkánnyá változni, vagy kísértetként a levegőben
röpködni. Volt közöttük egy bábaasszony is, aki bevallotta,
hogy több mint kétszáz gyermeket […] ölt meg. […]
Volt néhány katolikus pap is közöttük, akik olyan bűbájoskodást és ördögi praktikákat űztek, hogy mindent leírni sem lehet. Kínok között bevallották, hogy sok gyermeket az ördög
nevében kereszteltek meg. A bűbájos nők is beismerték, hogy
ha valakitől szőlőt, zabot vagy más egyebet vettek, a pénzt az
ördög nevében fizették ki és adták át, s ha az eladó kora reggeli
imával nem akadályozta meg, akkor ők a pénzt ördögi praktikával visszavették tőle.
(Boszorkányüldözés a német területeken; 1630)
• Mi volt a legtöbbször emlegetett vád a megégetett boszorkányokkal szemben?
• Milyen ismert történelmi események zajlottak ebben az időszakban a német területeken?
• Vitassuk meg, hogyan alakulhatnak ki társadalmi hisztériák,
miként válhatnak egyes emberek bűnbakká!

Összegzés

történelmi jelentőség

• Mennyiben változtak meg a korban az életfeltételek a
középkorhoz képest?

• Milyen új életmódbeli változások mentek végbe Nyugat-Európában?
• Hogyan alakult át a tudományos világkép a kora újkorban?
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Összefoglalás
gondoljuk végig az eseményeket az alábbi vázlatpontok segítségével!
Készítsünk folyamatábrát néhány témához!
gyűjtsük össze a legfontosabb forrásokat az egyes anyagrészekhez!
Emeljük ki a nevezetes eseményeket, személyeket és a hozzájuk tartozó dátumokat!

1. a nagy földrajzi felfedezések és következményei
• Az Európán kívüli civilizációk általános jellemzői
• A nagy földrajzi felfedezések okai és menetük
• Gazdasági átalakulás, a korai kapitalista viszonyok kialakulása

2. hitviták a kora újkorban
• A reformáció elterjedése
• Az anglikán egyház létrejötte
• A katolikus megújulás, ellenreformáció (barokk)

3. a korszak államberendezkedései
• A kora újkori abszolutizmusok sajátosságai
• Polgárháború Angliában
• Az alkotmányos monarchia és parlamentarizmus Angliában
• A cári despotizmus jellemzői

4. a nagyhatalmi viszonyok átrendeződése
• A spanyol Habsburgok felemelkedése és hanyatlása
• Vallási konfliktusok a 16. században
• A harmincéves háború
• A francia hegemónia kísérlete a 17. században

5. változások a kora újkorban
• A tudományos világkép átalakulása
• A tudományos gondolkodás képviselői
• Művelődés és életmód a kora újkorban

kerettantervi
fogalmak,
adatok

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció, jezsuita, barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, merkantilizmus
személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da gama, V. Károly, luther, Kálvin, Kopernikusz, spinoza, I. Erzsébet,
cromwell, XIV. lajos, I. (nagy) péter
topográﬁa: németalföld, london, Versailles, szentpétervár
kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (luther fellépése, a reformáció kezdete), 1618–1648 (a harmincéves háború), 1642–1649 (az angol polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása)
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I. Projektfeladat
Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatásai
Cél: Bemutatjuk egymásnak a kereszténység történelmét a kezdetektől a 17. századig (például tabló, kisfi lm, interjú, digitális prezentáció, kiselőadás stb. formájában). az áttekintés során az alábbi szempontokat mindenféleképp beépítjük a
projektünkbe:
• a kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése (például: Jézus tanítása, az egyház „páli fordulata”, a főbb dogmák,
az ókeresztény kor képi és szöveges forrásai).
• a nyugati és keleti kereszténység. a középkori egyház történelmének fő vonásai (például: az egyházi hierarchia, az egyházszakadás, az ortodox egyház, szerzetesrendek, az egyházzal szembeforduló eretnekmozgalmak).
• Protestáns hitújítók és egyházak (például: luther és Kálvin tevékenysége, az evangélikus és a református egyház, illetve további protestáns egyházak).
• az ellenreformáció/katolikus megújulás és a barokk.
A munkafolyamat lépései
1. Egy téma kiválasztása, csoport kialakítása.
2. adatgyűjtés, adatfeldolgozás.
3. Munkanapló vezetése és a feladatterv folyamatos összehangolása.
4. a prezentáció elkészítése.
5. Összegzés, a projekt bemutatása.

Mire keressük a választ a közös munka
során?

• Hogyan és miért jöttek létre különböző keresztény egyházak, mi állt a változások hátterében? Milyen hasonlóságok és különbségek
vannak az egyes felekezetek között?

Hogyan szervezzük meg a munkát?

• Megválasztjuk az egyes tevékenységek felelőseit: vezető, anyaggyűjtő, grafi kai tervező,
a kiállításhoz gyűjtött anyagok rendszerezője,
beszerző, kreatív ötletek összegyűjtője stb.
• a csoport munkájáról munkanaplót vezetünk.

Mit tanulunk meg a projekt során?

• Ismereteket gyűjteni a témánkról könyvtárban, interneten, múzeumokban.
• 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 történelmi
időszakról/egyházról fog anyagot gyűjteni.
• Információkat keresünk. Megpróbálunk minél több
dolgot megtudni a témánkról.
Például:
• Milyen írásos forrásokat tudunk beépíteni az anyagunkba?
• Milyen történelmi események határozták meg az adott
egyház kialakulását?
• Milyen képzőművészeti alkotásokat, irodalmi műveket
és egyéb alkotásokat tudunk a kiválasztott témánkhoz
gyűjteni?

Hogyan mutassuk be projektünket?

• Megtervezzük a kiállításunkat, a kiállítandó
tárgyak listáját, képét, érdekes információs
szövegeket írunk, lerajzoljuk a kiállítás
alaprajzát.
• Elkészítjük a témánkhoz kapcsolódó kiállítást.
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II. MAGYARORSZÁG
A KORA ÚJKORBAN
Ebben a fejezetben a magyar történelem 1490 és 1711 közötti korszakát tekintjük át.
Ebből a fejezetből megtudhatod:
– milyen körülmények között roppant össze a középkori
Magyar Királyság.
– miért nem sikerült az oszmán Birodalom elleni egységes
fellépés.
– hogyan történt az ország három részre szakadása.
– mi jellemezte az egyes országrészek politikai berendezkedését.
– hogyan élték meg az emberek az időszakot.
– milyen vallási változások történtek az országban.
– milyen rendi jellegű küzdelmek és szabadságharc folyt
a Habsburgokkal szemben.
– hogyan történt a törökök kiűzése.

Ezek során tovább gyakorolhatjuk:
– egy korszakon belül lezajlott változások bemutatását
különböző szempontok szerint.
– szöveges történelmi források felhasználását a történelmi
események megismeréséhez.
– történelmi változások azonosítását és bemutatását térképek
segítségével.
– önálló vélemény megfogalmazását eseményekről, jelenségekről és személyekről.
– emberi magatartások és döntések megfigyelését, illetve
a történelmi problémák felismerését.
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11. A Jagelló-kor
Milyen kép él a magyar közgondolkodásban Hunyadi Mátyásról? Idézzük fel uralkodásának legfontosabb vonásait! Miért tekinthetjük fénykornak az időszakot? Hogyan tudta a magyar állam elhárítani az
oszmán Birodalom támadásait a 15. században?
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O S Z M Á N B I R O D A LO M
A Magyar Királyság Hunyadi Mátyás halála (1490) idején
Idézzük fel a térkép segítségével hunyadi Mátyás
nyugati külpolitikai törekvéseit! Mely területek
kerültek átmenetileg magyar fennhatóság alá?
hogyan védekezett az ország az oszmán Birodalommal szemben? Melyek voltak a legfontosabb
végvárak?

II. ulászló uralkodása
hogyan gyengült meg a királyi hatalom az időszakban?

Hunyadi Mátyás halálakor házasságon kívül született fiának, Corvin
Jánosnak nem volt esélye a korona megszerzésére. a magyar főurak
jelentős része elpártolt tőle, és inkább egy külföldi jelöltet támogattak.
a bárók abban bíztak, hogy egy újabb perszonáluniós kapcsolat megnövelheti az ország erejét a törökök elleni harcban. a magyar trónra
Hedvig
I. (Nagy) Lajos
magyar király lánya
(1374 és 1399 között élt)

Jagelló II. Ulászló
(lengyel király
1386 és 1434 között)

III. Ulászló

IV. Kázmér

(1434–1444)
I. Ulászló néven
Magyarország királya
1440–1444 között

(1446–1492 között
lengyel király)

A Jagelló-dinasztia csehországi és magyarországi ága
gondoljuk végig a korábbi lengyel–magyar kapcsolatokat! Milyen politikai lehetőségeket jelentenek a dinasztikus kapcsolatok? Vitassuk meg, milyen előnyei, illetve hátrányai lehetnek egy idegen
dinasztia trónra lépésének!

A Jagelló-dinasztia
címere

Jagelló Ulászló
(1471-től cseh, majd
1490-től II. Ulászló
néven magyar király)

Habsburg Ferdinánd

Jagelló Anna

II. Lajos
(1516–1526 között
magyar és cseh király)

Habsburg Mária
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mind a Habsburg-, mind a Jagelló-dinasztia bejelentette igényét, és a
vetélkedésből II. Ulászló cseh király (Mátyás egykori ellenfele, a lengyel
király fia) került ki győztesen. Megkoronázásával a két ország között
perszonáluniós kapcsolat jött létre, az új király mozgásterét azonban a
bárói réteg szűkítette (a Mátyás-féle törvények visszavonása, a királyi
tanács szerepének megnövelése, a rendkívüli hadiadó eltörlése).
II. Ulászló másfél évig tartó trónharcban győzte le vetélytársait,
mialatt jelentősen csökkentek a királyi kincstár bevételei. (Mátyás
időszakához képest a bevételek mintegy kétharmaddal csökkentek,
nagyjából 200 ezer aranyforintra.) a pénztelenség a fekete sereg felszámolását eredményezte. a fizetetlen zsoldosokat, akiket II. Ulászló
csak a koronázás idején tudott finanszírozni, Dél-Magyarországra
küldték. a jól képzett haderő itt felbomlott, a katonák fosztogatni
kezdtek, és a fekete sereget végül Kinizsi Pál temesi ispán hadereje
semmisítette meg (1492). az elapadó bevételek miatt mind kevesebb
pénz jutott a végvárak fenntartására, az erődítmények ellátottsága
folyamatosan romlott. II. Ulászló nem tudta megakadályozni a főurak
politikai térnyerését. a bárók rövidesen beszedték a visszaállított
rendkívüli hadiadó felét, így az ország véderejét újra a főúri bandériumok biztosították. a királyi tanács a bárók hatalmi versengésének
színtere lett, a főpapok közül a kancelláriát irányító Bakócz Tamás
esztergomi érsek bírt nagy befolyással.
a részlegesen meggyengülő központi hatalom nem gátolta a rendi törekvéseket. a köznemesség egyre erélyesebben lépett fel a rendi országgyűléseken a királyi tanáccsal és a bárókkal szemben.
a határozatok végrehajtását azonban a főurak megakadályozták. Mivel
II. Ulászlónak sokáig nem született fiúgyermeke, ezért a rendek kimondták a szabad királyválasztás elvét, valamint hogy idegen származású királyt nem választanak (rákosi végzés, 1505). a döntés (amely
nem volt törvény) leginkább az ország legnagyobb földbirtokosának,
Szapolyai Jánosnak az érdekeit szolgálta, aki a trón megszerzésére
törekedett. a következő évben azonban megszületett II. lajos, és a
főúrnak egyelőre meg kellett elégednie az erdélyi vajda tisztségével.
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II. Ulászló. Az utókor a királynak – könnyen befolyásolható személyisége miatt – a Dobzse: ’Jól van’ gúnynevet
adta. A képen még csak cseh királyként látható
Idézzük fel a tavalyi tanulmányaink alapján, kivel
harcolt a cseh trónért!

a dózsa györgy vezette parasztfelkelés
Milyen közvetlen és közvetett okai voltak a felkelésnek?

a Mátyás idejében megnőtt adóterhek a Jagelló-korban sem csökkentek, sőt a jobbágyság helyzetét a különböző határozatok (szabad
költözködés korlátozása, mezővárosokban személyenkénti adóztatás
stb.) tovább rontották. néhány főúr látványos gazdagodása csak fokozta a nemesekkel szembeni indulatokat, az elégedetlenség végül
felkeléshez vezetett.
a pápaválasztáson alulmaradó Bakócz Tamás X. leó engedélyével
1514 tavaszán általános keresztes hadjáratot hirdetett a török ellen.
néhány hét alatt az ország különböző térségeiben jelentős paraszti
hadak verődtek össze. a Pest közelében gyülekezők vezetője Dózsa
György, az uralkodó által kinevezett székely származású végvári vitéz lett. (a korabeli források a leggyakrabban Székely györgy néven
említették.) a fegyveres paraszti tömegek láttán a nemesség rábírta
Bakóczot a hadjárat felfüggesztésére, de az intézkedés a mozgalmat
már nem tudta megállítani. Dózsa györgy vezetésével egy nagyobb
seregrész indult meg Délkelet-Magyarország felé, miközben az országban fegyveres összecsapások kezdődtek.
a Maros folyón történő átkelésnél a nemesi bandériumok megtámadták a fősereget (apátfalva), mire a parasztsereg bosszút állt
(nagylak elfoglalása). Dózsa hadereje ezután a Maros menti térség

A Bakócz-kápolna Esztergomban. A jobbágysorból származó Bakócz Tamás (1442–1521) bámulatos karriert
futott be. Mátyás titkára, majd győri püspök, később esztergomi érsek lett, bíborosként pedig a pápai trónra pályázott. Az ország egyik leggazdagabb földesuraként (évi
jövedelme elérte a 85 ezer aranyforintot) meghatározó
politikusa volt a Jagelló-kornak
Keressünk további képeket a kápolnáról! nézzünk
utána, milyen stílusban épült!
hasonlítsuk össze Bakócz Tamás jövedelmét a királyi bevétellel! Milyen arányt lehet megállapítani?
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Az 1514. évi parasztháború Magyarországon

Dózsa keresztes vitéze (korabeli fametszet)

1. § Elhatároztuk, hogy minden kegyelem nélkül,
mindenütt meg kell ölni, és ki kell irtani az összes kapitányokat, századosokat, tizedeseket és a parasztság kolomposait, valamint a nemesek nyilvánvaló
gyilkosait, továbbá azokat, kik szüzeken, asszonyokon erőszakot vettek.
2. § A többi parasztok azonban térítsék meg a fenti károkat, fizessék a vérdíjakat, azután maradjanak
személyükben sértetlenek.
3. § Mégis, hogy árulásuk emléke fennmaradjon és
tartós büntetése maradékaikra átszálljon, s tudják
meg minden nemzedékek, mily nagy bűn fölkelni
az urak ellen, ezért azután az országban bárhol lakó
összes parasztok hűtlenségük vétke miatt veszítsék
el arra való szabadságukat, hogy egy helyről másra költözzenek, legyenek uraiknak feltétlen és örök
szolgaságába vetve, kivéve a szabad és fallal kerített
városokat, melyek a királyi felséghez hívek maradtak, és kivéve azokat is, amelyek uraik és az ország
szent koronája mellett hűségükben kitartottak, és
más bűnös parasztokkal ebben a lázadásban részt
nem vettek. […]
Továbbá a nős parasztok: telkesek, házbirtokosok,
zsellérek egyaránt, minden évben fejenként egy
aranyforintot kitevő száz dénárt tartoznak fizetni
földesuraiknak, éspedig ötvenet szent györgy napján [április 24.], a másik ötvenet szent Mihály főangyal napján [szeptember 29.]. […] Kötelesek továbbá uraiknak hetenként egy egész napot szolgálni.
(Az 1514. évi jobbágytörvényekből)
• Milyen gazdasági megtorló intézkedéseket hoztak?
• Miben súlyosbították a jobbágyság helyzetét?
• Hogyan rendelkeztek a felkelésben részt vevő parasztokról?

Tekintsük át a térképen Dózsa györgy seregének útját! Mi lehetett a keresztesek eredeti szándéka? Milyen stratégiai hátrányban voltak a paraszti hadak? hol és kitől szenvedett vereséget Dózsa györgy serege?

várait (lippa, Solymos) vette be, majd Temesvárt vonta ostrom alá.
a parasztfelkelés több országrészre kiterjedt. a felkelőkhöz számos
mezőváros csatlakozott, és a csapatokat néhány (őskeresztényi elveket
hirdető) ferences szerzetes is lelkesítette. a nemesi bandériumok az
egységes irányítást nélkülöző, képzetlen hadakat a nyár során legyőzték, maga a fősereg Szapolyai János erdélyi vajda seregétől szenvedett vereséget.
a véres megtorlás (Dózsa kínhalála, vezetők kivégzése) mellett a parasztságot az újonnan összehívott országgyűlésen jogilag is megbüntették (a szabad költözés tiltása; heti egy nap robot; évi egy aranyforint
adó).

Dózsa kínhalála (nem egykorú ábrázolás)
székely györgyöt először is tüzes vassal megkoronázták, azután még élve,
meztelenül, a lábainál fogva megkötözve, saját katonái, akiket közönségesen hajdúknak neveznek, s akiknek cselekedetei annyi sok szörnyűséget
hoztak, s akiket hol tréfásan, hol komolyan bestiáknak szólított, fogaikkal
széttépték és felfalták. Ezután a testet négyfelé vágták, és a bitófára kifüggesztették.
(leírás Dózsa györgy kivégzéséről)
• Mennyire tekinthető a kor viszonyaihoz képest is vérszomjasnak Dózsa
györgy kivégzése? Milyen célt szolgálhatott a kegyetlenség?
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az 1514. évi törvények – igaz, csak rövid időre – az örökös jobbágyság kialakulásához vezettek (röghöz kötés), ám a határozatok gyakorlati
végrehajtására a török hódítás miatt sokáig csak részben került sor. (az
1608. évi országgyűlés a vármegyék hatáskörébe utalta a költözés rendezését, amelyek a röghöz kötés mellett döntöttek.)
az 1514-es országgyűlésre készült el Werbőczy István ítélőmester
műve, a Hármaskönyv (latinul Tripartitum), amely a nemesi jogokat
összegezte. a nemesi jogegyenlőséget hangsúlyozó Hármaskönyv a
bárói ellenállás miatt nem emelkedett törvényerőre, de a köznemesség
egyfajta „nemesi Bibliának” tekintette a következő évszázadokban.
Bár a nemeseknek sok, uralkodók kiváltságlevelei és rendeletei által kifejtett szabadságuk van, mégis négyet tartanak a legfontosabbnak, s ezeket
itt közbeszúrom. Az első tehát az, hogy őket, hacsak nincsenek megidézve
vagy perbe híva és a rendes törvénykezési eljárás útján elmarasztalva, sehol és senki nem tartóztathatja le senkinek a kérésére, követelésére vagy
könyörgésére […]. A második szabadság az, hogy az egész ország nemesei
a törvényesen megkoronázott fejedelmen kívül senki hatalmának nincsenek alávetve […]. A harmadik az, hogy mindig szabadon élhetnek, amint
akarnak, igaz jogaikkal és minden jövedelmükkel, amelyek területeik határai közé esnek és minden jobbágyi szolgálat, adó, rovás, vám és harmincad
fizetése alól teljesen fel vannak mentve, és ki vannak véve, csupán az ország
védelmére kötelesek katonáskodni. A negyedik […] ha valamelyik királyunk
vagy fejedelmünk a nemesek szabadságait […] megsérteni megkísérelné,
ekkor a hűtlenség bűne nélkül ellenállhatnak és ellentmondhatnak szabadon mindenkor. nemeseken pedig e helyt általában az összes főpap, báró,
s az ország többi mágnásai és előkelői értendők, akiket, mint említettük,
mindnyájukat a szabadságnak egy és ugyanazon előjoga véd mindenkor.
(Werbőczy István Hármaskönyvéből; 1514)
gyűjtsük össze, milyen korábbi rendelkezésekre utalt vissza főképp Werbőczy! Mit takart a nemes személyi szabadsága? Milyen kötelezettsége volt a
nemességnek? Milyen kiváltságot élveztek cserébe?

II. lajos időszaka
hogyan gyengült meg az ország déli védelmi rendszere?

II. Ulászló a Habsburgokkal kötött házassági szerződéssel megszilárdította gyermekei helyzetét (Bécs, 1515). II. lajost eljegyezték Habsburg
Máriával, nővérét, Jagelló annát pedig Habsburg Ferdinánddal. (Ferdinánd és Mária V. Károly testvérei voltak.)
az 1516-ban tízévesen trónra lépő II. Lajos helyett kezdetben egy rendi tanács irányított, és a kiújuló hatalmi vetélkedések megbénították az
ország működését. Mindeközben egyre súlyosabbá vált az ország pénzügyi helyzete, a végvárakra fordított összeg (150-200 ezer aranyforint)
szinte teljesen felemésztette a bevételeket. az oszmán Birodalom közelkeleti terjeszkedésével még erősebb ellenséggé vált. a hódítások nyomán
a szultán évente mintegy 9,5 millió aranyforint bevétellel rendelkezett. az
oszmán Birodalom lakossága (12-13 millió) majd négyszerese volt a korabeli Magyar Királyság népességének (3-3,5 millió).
a Jagelló-korban Magyarország és az oszmán Birodalom között
fegyverszünet volt, amelyet időről időre megújítottak. A fegyverszünet
ellenére a portyázások állandóak voltak a déli határokon, de nagyobb
török haderő nem vonult az ország ellen.
I. Szulejmán (1520–1566) trónra lépésével az Oszmán Birodalom
érvényesíteni kívánta az erőfölényét, és 1521-ben megindította hadait a
déli végvárvonal ellen. Szabács vára gyorsan a török kezébe került, míg
Nándorfehérvár több száz védője több mint két hónapon keresztül ellenállt. a királyi hadsereg még csak gyülekezett, amikor a végvár kapitulált
(augusztus 29.). nándorfehérvár elestével nyilvánvaló lett, hogy az oszmán haderő képes mélyen előrenyomulni az ország belsejébe.

Werbőczy István
Tripartitumának
fedőlapja

A száva átkelői a törökök kezén vannak, s ezután
már nem marad más, mint a Dráva, mely a szávánál
kisebb folyó, s amelyen gyerekség hidat verni. Ezen
túl aztán nincs több akadály Budáig és Bécsig […]
Ez az ország nem képes magát megvédeni, hanem
ki van szolgáltatva az ellenség kegyelmének és úgy
fog kikerülni a háborúból, ahogyan az ellenségnek
tetszik. Mert: el lehet-e képzelni azt, hogy Magyarország háborút viselhessen a török egész hatalma
ellen, mikor a magyar király és az urak még arról sem
tudnak gondoskodni, hogy a végeken szolgáló katonaság megkapja zsoldját? Őfelsége a király súlyos
anyagi helyzetben van […], az urak viszálykodnak,
a nemesség pártokra bomlott […] a legegyszerűbb
hadifelszerelésük sincsen meg. Azt megtehetik,
hogy egyszer megütközzenek, de akkor vereséget is
fognak szenvedni.
[…] az országbárók közt egy sincsen, akinek elég hatalma lenne itt rendet teremteni. s jobb is, hogy nincsen, mert ez akkor egészen bizonyosan megpróbálkoznék vele, hogy királlyá tegye magát […] az emberek itt annyira gyűlölik egymást, hogy nyugodtan
elmondhatom: az alatt a két év alatt, mióta itt vagyok
Budán, igaz barátokat még nem láttam a magyar király udvarában. Ehhez járul még az egyházi és világi
rend közötti nagy gyűlölködés. […] Maradna tehát,
hogy a köznemességgel próbáljunk rendet csinálni.
[…] De ezek teljesen az uraktól függenek, nem tesznek mást, mint amit patrónusaik parancsolnak nekik.
[…] Az országgyűlésen mindenki arról beszél, amiről
jólesik, összevissza, minden rend nélkül; a nemesek
azt kiabálják, amit uraik parancsolnak nekik, s csak
olyan tárgyakról tanácskoznak, amit az urak az őket
szolgáló és felfogadott nemeseiknek kiadtak.
(Antonio giovanni da Burgio nuncius [követ]
jelentése a pápához)

• Milyen stratégiai hátrányt jelentett Nándorfehérvár elvesztése?
• Hogyan ítélte meg a pápai követ az ország helyzetét?
• Mi volt a véleménye a magyar politikai vezető rétegről? Miben látta a legnagyobb problémát?
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Kitekintő

hunyadi Mátyás családjának sorsa
Mátyás halála után Corvin János fegyveres erővel próbálta a trónt megszerezni, de hadereje vereséget szenvedett.
II. Ulászló megegyezett a Hunyadi-birtokok örökösével; Corvin megkapta a bosnyák, a horvát és a szlavón hercegi rangot.
Mátyás házasságon kívül született fia a későbbiekben a rábízott területekről irányította a török elleni harcokat. Corvin
János halála után (1504) két kiskorú gyermeke sem élt sokáig, s velük kihalt a Hunyadi-család. Corvin özvegyét a király
unokaöccse (Brandenburgi györgy) vette feleségül, ezáltal a
birtokok irányítása a befolyásos főúr kezébe került.
1490-ben Mátyás özvegye, aragóniai Beatrix (1457–1508)
is benyújtotta igényét a magyar trónra. Beatrix még kevesebb
támogatóval rendelkezett, mint Corvin János, a magyar rendek korábban sem kedvelték őt. az özvegy királynét II. Ulászló házassági ajánlattal állította maga mellé. Csakhogy a vőlegény az esküvői ceremónián szándékos formai hibát ejtett a
házassági esküben. annál a résznél, hogy „Felséged akarja-e a
jelen lévő királyné őfelségét a szent római egyház rendje szerint törvényes hitveséül fogadni?” kérdésre II. Ulászló igennel
válaszolt, az „akarom” formula helyett. Ráadásul a ceremónia
után gyorsan eltávozott, így a nászéjszakára sem került sor. az
esküvői szertartást végző Bakócz Tamás – akkor még győri
püspökként – kijelentette, hogy a házasság így érvénytelen.
a becsapott Beatrix háttérbe szorításával tízéves pereskedés
vette kezdetét, és a pápa csak komoly diplomáciai egyeztetések után nyilvánította érvénytelennek a házasságot. a kikosarazott Beatrix hazatért nápolyba, és életének utolsó éveit
szülőhazájában töltötte el.

II. Ulászló és Bakócz Tamás címere a Ransanus-corvina (1490) eredeti
címlapján. Az utóbbi helyére eredetileg Beatrix címerét szánhatták

Bevonulás Bécsbe (Philostratus-kódex, Bibliotheca Corviniana,
1487–1490 között). Feltételezés szerint a diadalmenetet tartó személy nem Mátyás, hanem Corvin János
Mikor Magyarország királyává jelöltek, sokan buzdítottak, hogy
Aragóniai Beatrixot vegyem feleségül. Őszintén szólva, eleinte
nem utasítottam el tanácsukat. Úgy gondoltam ugyanis, kapok
tőle kétszázezer aranyat hozományul, s még háromszázezret
[…]. Akkor, ha elütnének a tróntól, nemcsak a Mátyás által jól
fizetett csehországi hadsereggel [fekete sereg], de a most országszerte dúló lengyel és német hadakkal is könnyen szembeszállhatok. Ő azonban mit sem tartott meg ígéretéből, s most
követeli a házasságot. háborúsággal fenyeget, ha elutasítom
feltételeit. Azt mondja, csatlakozik ellenségeimhez […]. Bevallom, a méltatlan helyzet, még inkább az asszony meddősége
eltántorít az eredeti szándékomtól. […] legkönnyebben úgy
térhetünk ki a hatalmas asszony kelepcéje elől, ha házasságot
színlelünk s cselt csellel játszunk ki.
(II. Ulászló Beatrixszel kötendő házasságáról Bonfini művében)
• Milyen okokból merült fel II. Ulászlóban a házasság gondolata? Miként próbálta megőrizni Beatrix a befolyását? Hogyan
viszonyult II. ulászló az esküvőhöz?

Összegzés

Okok és következmények

• Mi lett Mátyás politikai és gazdasági „örökségének” a
sorsa?

• Miért következett be a királyi hatalom térvesztése?
• Milyen belső tényezők gyorsították fel a folyamatokat?
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12. A középkori magyar állam bukása
Mit takar a „mohácsi vész” és a „több is veszett Mohácsnál” kifejezés? Miért értékeli hanyatlásként a
közgondolkodásunk a Jagelló-kort? nézzük meg a térképen, hogyan befolyásolta nándorfehérvár eleste az ország védelmi képességeit! Mely országrészek váltak védtelenné?
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OSZMÁN BIRODALOM

Török hadjáratok
1526 és 1544
között

D
H AVASA L F ÖL

Milyen következményekkel járt az 1526. évi török hadjárat? hová irányultak az 1529. és 1532. évi támadások? Melyik évben került Buda
véglegesen török megszállás alá? Milyen stratégiai céljai lehettek az
1543–44. évi hadjáratoknak?
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nándorfehérvár eleste után a török csapatok néhány év alatt teljesen
felszámolták a végvárvonal maradék szakaszait, portyázóik felprédálták
a déli vármegyéket. a védelmet Tomori Pál kalocsai érsek irányította,
csapataival helyi sikereket ért el. II. lajos feleségével, Habsburg Máriával megpróbálta a rendi széthúzást felszámolni. Csehországban sikerrel
jártak, de Magyarországon kudarcot vallottak. a rendi törekvések miatt az országgyűléseket állandó viszályok kísérték.
a kor európai konfliktusai (itáliai háború, luther fellépése) elvonták a Habsburgok figyelmét, így tartani lehetett attól, hogy az ország
magára marad egy újabb török támadás esetén. II. lajos nem számíthatott a Habsburg-ellenes szövetségbe tömörülő cognaci liga (Franciaország, a Pápai Állam és több itáliai városállam) tagállamaira sem.
1526-ban újra mozgásba lendült a szultáni hadsereg. a magyar
haderő most is lassan gyülekezett, a mozgósító parancsot csak akkor
küldték szét, amikor a törökök már a határnál álltak. Szapolyai János erdélyi serege (körülbelül 15 ezer fő) a földrajzi távolság miatt
nem tudott II. lajos segítségére érkezni, és a cseh és német zsoldosok
(8 ezer fő) is késve indultak. az oszmánok júliusban betörtek az országba, elfoglaltak két erődítményt (Pétervárad, Újlak), majd augusztus közepén megkezdték az átkelést Eszéknél a Dráván. a II. lajos
vezette királyi sereg nehézkesen indult, elmulasztotta az átkelés megakadályozását, így a Dunántúlon, Mohácsnál kényszerült csatára.
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A mohácsi csata
rekonstruáljuk a csatát a térkép és a következő oldali forrásrészlet segítségével! Keressük meg az interneten a mohácsi csata animációs feldolgozását!
hogyan kezdődött az összecsapás? Milyen típusú
lovasság jellemezte a küzdő feleket? Melyik csapattest volt a törökök legütőképesebb seregrésze?
Miért omlott össze a magyar csapatok támadása?
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A napnak legnagyobb részét ezután az ellenségre
való várakozásban töltöttük. […] Amint a támadásra jelt adtak, az első csatarendben állók hevesen összecsaptak az ellenséggel; elsütötték öszszes ágyúikat. A támadás nem sok kárt okozott az
ellenségben, bár sokkal hevesebb volt, mintsem
katonáink számától várni lehetett volna; az ellenség részéről többen estek el, mint a mi részünkről.
Végre is az ellenség vitézül küzdő katonáink elől
hátrálni kezdett, vagy azért, mert a mieink támadása visszaszorította őt, vagy azért, hogy közelebb
csaljon bennünket ahhoz a helyhez, ahol ágyúi
voltak felállítva. Ekkor sebes vágtatva érkezett a
királyhoz Báthori András, és jelentette, hogy az ellenség meghátrált, a mienk a győzelem. Előre kell
nyomulni, és támogatni kell az ellenséget üldöző
csapatokat. Erre árkon-bokron át mi is elősiettünk.
[…] A király […] sorainkból akkor tűnt el, mikor az
ellenség ágyúi megszólaltak, s a jobbszárny futásnak eredt. […] Bár a király serege, amint mondottuk, erősen megzavarodott, s futásnak eredt, még
azután is tovább folyt a harc, de már nem azon a
széles síkságon, hanem közvetlenül az ágyúk előtt;
ezek már annyira közel voltak hozzánk, hogy alig
tízlépésnyi távolság választott el bennünket tőlük.
Ekkor azután nemcsak a rémület; hanem az ágyúk
füstje következtében is, amely mindent betöltött, s
a látást is akadályozta, a sereg nagy része kénytelen
volt az említett mocsarak mellett elterülő völgybe
ereszkedni, míg a többiek vitézül küzdöttek tovább
az ágyúk előtt. Mikor azonban azok, akik a völgybe húzódtak, ismét visszatértek s harcolni kezdtek,
az ágyúzás és a füst annyira elviselhetetlenné vált,
hogy a sereg nagy része futásnak eredt, s az ágyúknál harcolók is kénytelenek voltak elmenekülni.
(Brodarics István krónikája a mohácsi csatáról)

Isten és a lelkiismeretem a tanú rá, hogy minden
fáradsággal és szenvedéssel, amit vállalok, amit a
megboldogult lajos király halála óta szüntelenül
viselek, semmi mást nem kerestem, csak a haza
boldogulását. nekem egészen más a véleményem,
más tanácsot adnék uraságodnak, s arra biztatnám, alkalmazkodjék az időkhöz. A bölcs embert
mindig ez jellemzi […]. uraságod, aki ennyire szereti hazáját és a kereszténységet, ne tartsa méltatlannak, ne piruljon, hogy a törökökkel, sőt tatárokkal
és szaracénokkal és bármiféle hitetlen népséggel
érintkezik, ugyanazt eszi és ugyanazt issza, amit
ők. hiszem – mert ilyen időkben élünk –, hogy így
nagyobb szolgálatára lehet uraságod a pusztuló
hazának, mint ha az ellenkezőjét teszi.
(Brodarics István szerémi püspök levele
nádasdy Tamásnak; 1533)
• Kinek a pártján állt Brodarics?
• Mi volt a meglepő a szerémi püspök érvelésében?
• Keressünk érveket Habsburg Ferdinánd mellett és
ellene!
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a mintegy 25 ezer főnyi magyar sereg a mohácsi csatában próbálta megállítani a körülbelül 60 ezer fős török haderő támadását
(augusztus 29.). a Tomori Pál vezette nehézlovasság – egész napos
várakozás után – délután rátámadt a csatamezőn megjelenő szpáhikra, és az első összecsapás sikerén fellelkesedve folytatták előrenyomulásukat. a magyar csatasor azonban belefutott az időközben felsorakozó janicsárok és a török tüzérség ágyú- és kézifegyversortüzébe,
a főurak jelentős része ekkor életét vesztette. a török ellentámadás
katasztrofális vereséghez vezetett: a magyar hadsorok felbomlottak,
és a menekülés során II. Lajos is meghalt, lovával a megáradt Csele-patakba bukott és megfulladt.

Székely Bertalan: II. Lajos holttestének megtalálása (1860)
figyeljük meg alaposan a festményt! Miért nem páncélruhában festette
meg a művész II. lajos holttestét? nézzünk utána, milyen kortársi pletykák keringtek a király haláláról! Vitassuk meg, miért fogadta dühösen
szulejmán II. lajos halálhírét!

a kettős királyválasztás
Miért alakult ki belső viszály II. lajos halála után?

Szulejmán szultán diadala teljes volt, az oszmán haderő rövidesen
bevonult Budára. a törökök az ősz közeledtével elhagyták az országot, de útközben végigpusztították a Duna–Tisza közét, és több tízezer foglyot hurcoltak magukkal. 1526 végén a súlyos vérveszteséget
szenvedett vezető réteg sorsfordító döntéseket hozott. a köznemesség
és a főurak egy része királlyá koronázta Szapolyai Jánost (I. János),
míg másik csoportjuk és az özvegy királyné emberei Habsburg Ferdinándot választották királynak.
a két király megválasztása mögött látszólag észszerű indokok álltak. a Szapolyai-hívek a magyar rendi összefogás megteremtésében
bíztak, míg a Ferdinándhoz hűek a Habsburgok katonai segítségében
reménykedtek. a két király között fegyveres harc kezdődött, a nyugati országrészt birtokló Ferdinánd fellépett Szapolyai csapatai ellen,
aki haderejével előbb Erdélybe, majd lengyelországba vonult vissza.
Szapolyai nem törődött bele a trón elvesztésébe, és szövetségeseket
keresett a Habsburgok ellen. Ekkor hozta meg végzetes döntését: követeket küldött Szulejmánhoz, hogy a szultáni támogatásért cserébe
felajánlja az ország vazallusságát (1528).
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hogyan zajlott
a kőszegi vár ostroma?

1541
Buda török
kézre kerül
az ország
három részre szakad

A kettős királyválasztás időszaka

A kőszegi vár rekonstrukciós rajza

Mi történt II. lajos halálát követően az országban? hogyan szilárdította
meg szapolyai János a hatalmát? Kinek kedvezett a megosztottság? Milyen politikai következményekkel járt a szapolyai-párt ténykedése?

az oszmán Birodalomnak, amely távlati célként Bécs bekebelezését tervezte, kapóra jött János király kérelme. Szapolyai török segítséggel rövidesen visszaszerezte a Tiszától keletre lévő országrészt,
majd 1529-ben a Bécs ellen vonuló Szulejmánt hűbéruraként fogadta.
a török sereg a későbbi császárváros alatt kudarcot vallott, de a szultán az újra elfoglalt Budát visszaadta Szapolyainak.
a következő években a két király közötti erőegyensúly alig változott, mindkét fél megőrizte pozícióját. a zűrzavaros politikai helyzetet néhány gátlástalan főnemes arra használta fel, hogy a megfelelő
időben végrehajtott pártváltással saját birtokállományát gyarapítsa.
1532-ben a török újabb, Bécs elleni támadása Kőszeg váránál
megakadt. Szulejmán, amikor arról értesült, hogy Bécs alatt V. Károly császár erős hadserege állomásozik, időhúzásból belefogott a város ostromába. a maroknyi védő Jurisics Miklós vezetésével hősiesen
ellenállt a török rohamoknak, és a védekezés, illetve a császári sereg
közelsége visszavonulásra késztette Szulejmánt. a döntő összecsapás
így elmaradt, és a kortársak számára egyre nyilvánvalóbb lett, hogy az
ország a két nagyhatalom ütközőzónájává vált.

Buda eleste
Milyen lépések vezettek az ország három részre szakadásához?

a helyzetet felismerve a két király kompromisszumot kötött (váradi béke, 1538), amely hosszabb távon a Habsburgoknak kedvezett.
Szapolyai halála esetén királyságának területe (a Magyar Királyság
keleti része) átszállt volna Ferdinándra. a sors azonban közbeszólt,
I. János a következő évben megházasodott (a lengyel király lányát, Jagelló Izabellát vette feleségül), és fia született. Szapolyai már csak halálos ágyán értesült a csecsemő megszületéséről, de megeskette híveit,
hogy országrészét megőrzik fia (János Zsigmond) számára. az esküt
tevő gyámok között a legnagyobb befolyással Fráter György bírt.

Ezentúl a császári felség és mi [V. Károly császár és
I. ferdinánd] leveleinkben s mindenütt másutt felséges János királyt testvérünknek és Magyarország,
Dalmácia, horvátország stb. királyának fogjuk írni
és nevezni, s ő is ezt teszi a császári felséggel, velünk s mindkettőnk fiaival és örököseivel. […]
Minthogy pedig felséges János királynak most sem
felesége, sem gyermekei nincsenek, ha Isten kiszólítaná ez árnyékvilágból, még ha volna is akkor fia,
az ország és a keresztény világ üdvére való tekintetből, amelyet ebből a békéből és szövetségből
Isten segítségével bizton remélünk, és hogy ezáltal
végre már vége legyen annak a sok bajnak, amelyet
ez az ország az elmúlt évek alatt s már régebben
is szenvedett, a saját családja és utódai dicsőségét
a közjó érdekének alárendelni akarván, beleegyezett abba, hogy halála után, még ha volna is fia,
az egész magyar birodalom összes országaival,
tartományaival s alávetett részeivel s a királyi jog
egész teljességével mireánk, vagy ha mi időközben
meghalnánk, fiunkra szálljon és maradjon, akit az
ország köteles lesz közös megegyezéssel királlyá
választani, és ha az is elhalna, az ő törvényes s a fiaitól vagy azoknak törvényes örököseitől leszármazó
örökösökre és utódokra, és ha azok is kihalnának, a
császár őfelségére [V. Károly] s az ő fiaira és törvényes örököseire szálljon.
(Váradi béke; 1538)
• Miért kényszerültek a felek kompromisszumra?
Miben állapodtak meg rövid távon?
• Mi történt volna Szapolyai országrészével halála
esetén?
• Vajon megváltozott volna a megállapodás lényege, ha szapolyainak utóda születik?
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Fráter György (1482–1551) horvát–olasz családban született
Martinuzzi György néven. Először Corvin János apródjaként
szolgált, majd annak halála után belépett a pálos rendbe.
Mohács után Szapolyait támogatta. A király gyóntatójaként
kincstartó és váradi püspök lett, és nagy befolyásra tett szert
I. János udvarában. (A festmény a 18. században készült)
rövid tisztelgés után a császár előbb a dajkát a
gyermekkel, majd az urakat is elbocsátotta. Az urakat másik sátorba vezették, s hozzájuk jött három
basa a császár üzenetével, melyre rögtön felelniük
kellett. A basák akkor a feleletet a császárhoz vitték,
és az uraknak meghozták a császár parancsát: Budát adják az ő kezébe. Követelésének magyarázatául felhozta a tanácsurak egyenetlenségét, meg
hogy nem elég erősek Budavár megvédésére. Azt is
üzente, hogy ez a hadjárata is hihetetlen nagy költségbe került, és nem jöhet mindig annyi néppel
olyan messziről a várat megoltalmazni. Az urak ekkor megijedtek, de nem mertek ellenkezni. Közben
a császár sátrába ment a janicsáraga, és megértvén
a parancsot, kilépett a sátor elé, szótlanul intett kezével a janicsároknak és a császár testőreinek, kik
erre csapatokban rohantak Budavár elfoglalására.
Ezen a napon, megbeszélés szerint, sok török lovas
ment be egyenkint a várba, a kaput pedig barátság
színe alatt foglalták el, nehogy a bebocsátásnál civakodás vagy vérontás keletkezzék. Végül tömegesen törtek a várba, az összes őrhelyeket elfoglalták;
mindenkit, kivel találkoztak, kényszerítették, hogy
hazamenjen, és két napig őrködtek a házak előtt,
hogy senki se lépjen az utcára. A királyfit a táborban tartották, míg a császárnak hírül nem hozták,
hogy Budát a parancs szerint ellenállás nélkül elfoglalták.
(Verancsics Antal krónikájából)
• Mivel indokolta a szultán Buda megszállását?
• Hogyan történt a vár elfoglalása?
• Miért nem fejtettek ki ellenállást a védők?

Az özvegy királyné, Jagelló Izabella gyermekével, János Zsigmonddal
I. Szulejmán előtt (oszmán miniatúra). A miniatúra perzsa felirata: „Miután
ajka elvégezte a föld megcsókolását, illendően kezét a mellén keresztbefonván,
álnokul dicsőítést mondott és áldást zengett, remegő ajkát bezárta.” (Perzsa
fordítás: dr. Jeremiás Éva)
gondoljuk végig, mikor volt utoljára csecsemőkorú királya az országnak!
Miben különbözött az akkori helyzet a mostanitól? Végezzünk gyűjtőmunkát! olvassuk el gárdonyi géza Egri csillagok című művében a Buda alatt
lezajlott események leírását! Milyen eseményekkel színesítette a történteket az író? Kire vonatkozott, illetve melyik eseményre utalt a miniatúrán
szereplő perzsa felirat?

1541-ben Ferdinánd erős hadsereget küldött Buda megszerzésére.
a szorult helyzetben lévő Fráter györgy a törökhöz fordult segítségért,
igaz, Szulejmán is döntött az újabb hadjáratról. az ostrom kudarcot vallott, és a megérkező oszmán haderő Buda alatt táborozott le. a szultán
néhány nap múlva látogatásra hívta a Szapolyai-híveket, majd a vendéglátás alatt csapatai csellel elfoglalták az ország fővárosát (1541. augusztus 29.). a szultán megkímélte a fogságába került János Zsigmond
és Jagelló Izabella életét. a Tiszától keletre lévő országrész kormányzását átadta nekik, és a csecsemő királyt vazallusának ismerte el. Buda
azonban a török kezén maradt. Így a Duna mentén megszállt területsáv
(Hódoltság) kialakulásával az ország három részre szakadt.
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Kitekintő

korabeli hadviselési feltételek
az ország területén
a hadjáratok évszázadokon keresztül áprilistól októberig tartottak. a korabeli utánpótlási viszonyok mellett a felvonuló
hadseregek élelmezését ősszel és télen nem lehetett biztosítani,
a csapadékos időjárás járhatatlanná tette az utakat. a hadviselő
feleknek nemcsak a csapatok megfelelő ellátásáról, hanem az
igavonó erő (lovak, öszvérek) táplálásáról is gondoskodniuk
kellett. Magyarországon, főleg az élelmezés miatt, a nagyobb
haderő mozgósítása csak az aratás megkezdése után, júliusban
kezdődhetett. a török ellen összehívott Habsburg-csapatok hasonlóan csak júliusra érkeztek meg a birodalom tartományaiból. Ezzel a keresztény véderő már értékes három hónapot
vesztett, és a korabeli Európában egyedülálló módon állandó
hadsereggel rendelkező támadó fél ezt ki is használhatta.

• Hogyan történt a magyar haderő felállítása a mohácsi csatát
megelőző hónapokban?
• Milyen belső problémákat emelt ki a pápai követ?
• Mekkora sereggel rendelkezett a király a török hadjárat indulásának napjaiban?
• Vitassuk meg, milyen okokra vezethető vissza a korabeli hadseregek mozgósításának nehézkessége!

1526. március 27. A királyi tanácsban egész napokat fecsérelnek el azzal, hogy egymás ellen vádaskodjanak: az urak a királyt hibáztatják, a király az urakat vádolja. […] De arról, hogy
miképp kellene a bajokon segíteni, csak nagyon keveset vagy
éppen semmit sem beszélnek. Az államnak nincs semmije,
a magánosok [magánvagyonnal rendelkezők] nem akarnak
adni. Engedelmesség alig van, az urak egymástól rettegnek, a
király mindenkitől. semmi előkészület, semmi rend nincs.
1526. április 25. napról napra mind rosszabb hírek jönnek a
török készülődéséről, de azért mind a mai napig a magyarok
nem tettek semmit, és az Őszentsége által kiállított kétszáz
könnyűlovas és ötszáz gyalogos az egyetlen előkészületük a
védelemre.
1526. május 9. A kalocsai érsek azt írta a királynak, hogy egészen biztos hírek szerint a török szultán serege április 24-én
elindult Konstantinápolyból. […] A magyarországi előkészületekről azonban nem írhatok egyebet, mint hogy ma van a
diéta [országgyűlés] utolsó napja, s eddig az óráig az ország
védelmét szóba sem hozták.
1526. május 24. Megvolna tehát a harci kedv s a bátorság, de –
Isten segítse meg őket – tüzérségük, hadvezéreik, hajóik, élelmiszerkészleteik, fegyverük nincsen, s nem tudják, hogy mivel
is kell valójában szembenézniük.
1526. augusztus 25. Őfelsége Mohács falu mellett ütött tábort,
az ellenségtől mindössze négy magyar mérföldnyire, de most
már Őfelségét az ellenségtől nem választják el többé sem hegyek, sem folyók, sem erdők.
(Antonio giovanni da Burgio pápai követ leveleiből)

A mohácsi csata ábrázolása
(oszmán miniatúrák).
A miniatúra perzsa felirata:
„Rohantak... könyörtelenül
kardot rántottak azokra
a hitszegőkre.”
(Perzsa fordítás:
dr. Jeremiás Éva)

Összegzés

történelmi jelentőség és interpretáció

• Miért tudta az Oszmán Birodalom katonailag legyőzni a
Magyar Királyságot?
• Mennyire volt esély a szervezett ellenállásra?

változás és folytonosság

• Miért roppant össze a középkori magyar állam?
• Milyen belső konfliktusok könnyítették meg a hódítók
helyzetét?

60

II. MagYaRoRSZÁg a KoRa ÚJKoRBan

13. Török terjeszkedés Magyarországon
Idézzük fel a gárdonyi géza Egri csillagok című regényében olvasottakat! Mely jelenetekre, eseményekre
emlékszünk a regényből? Beszéljük meg az ostrom mozzanatait! Hogyan zajlott a korabeli várostrom?
Mit tanultunk irodalomórán Zrínyi Miklós eposzáról, a Szigeti veszedelemről? Hogyan ábrázolta a dédapja által védett Szigetvár ostromát?
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[…] ahogyan csaknem minden eddigi levelemben
könyörögtem felségednek, hogy tisztességgel rendezze a királyné őfelségével [Izabellával] és fenséges fiával [János Zsigmonddal] való kapcsolatát,
éppúgy – ha lehet, még alázatosabban – most is
azért esedezem, hogy legyen felségednek különös
gondja őfelségeikről, hogy én is szabadabban szolgálhassak felségednek. A török ugyan szép szavakat mond, de nem szabad megbízni benne, hiszen
e tetszetős szavak nyomán már sok országot végromlásba döntött. A királyné őfelségét tehát nem
hagyhatom itt a nyilvánvaló veszedelemben, hanem valamely biztos helyre kell vinnem. ha viszont
a királyné őfelsége úgy távozik el az országból,
hogy felségeddel még nem rendezte el jól ügyét,
akkor nagyon félek attól, hogy az egész ország átpártol a törökhöz […] A törökhöz nem fűz és nem is
fog fűzni semmiféle szál; csak tettetett barátsággal
tárgyalok vele, hogy ezt az ellenséggel körülvett
országot minden módon sértetlenül megőrizhessem, amíg felséged fegyverei, Isten segítségével, ki
nem ragadnak bennünket a szolgaságból.
(fráter györgy levele ferdinándhoz; 1543)
• Hogyan viszonyult Fráter György Ferdinándhoz?
• Mit szeretett volna kérni az uralkodótól?
• Hogyan tekintett a törökre?
• Miként hárította el a Ferdinándhoz való utazás
megvalósítását?
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A várháborúk kora
gyűjtsük ki a török hadjáratok főbb irányait! Mivel
fenyegetett volna, ha felső-Magyarország a török
kezére kerül? Milyen külpolitikai mozgástérrel bírt
az Erdélyi fejedelemség?

Fráter györgy hintapolitikája
Miért nem sikerült egységesen fellépni a török ellen?

Buda elvesztése és a Hódoltság kialakulása után Fráter György a keleti Magyar Királyság kormányzójaként a keresztény országrészek
egyesítésére törekedett. Mivel ismerte az oszmánok erejét, elfogadta
a török vazallusságot, ezért nyíltan nem cselekedhetett, hiszen óvatlan lépése kiprovokálhatta volna a szultán támadását. Mindemellett
tudta, hogy a Habsburgok nem rendelkeznek akkora erővel, amelylyel a keleti országrészt megvédhetnék. Ferdinánd bátyja, V. Károly
a német vallásháborúban harcolt, öccsének csak a nyugati területek
megvédésére volt elegendő pénze. (1542-ben a Buda visszaszerzésére
indított hadjárata kudarcot vallott.)
Fráter György hintapolitikát folytatott: miközben Béccsel levelezett, az éves adókat elküldte Konstantinápolyba. lépéseit igazolva
látta akkor, amikor az oszmánok megkezdték a Hódoltság kiszélesítését és egy Buda környéki védvonalrendszer kialakítását (például
Székesfehérvár, Pécs, Esztergom, Visegrád elfoglalása 1543–44 során).
Fráter György végül döntött: behívta Ferdinánd csapatait, miközben lemondatta János Zsigmondot és édesanyját. a beérkező
Habsburg-csapatok csekély létszáma láttán a barát megijedt, és folytatta a hintapolitikáját. Tetteivel újra törökhűséget színlelt: elküldte
az adót a szultánnak, és szabad elvonulást ígért egy visszafoglalt vár
török védőinek.
a német és spanyol zsoldosokat irányító generális gyanakvással
figyelte Fráter györgy tevékenységét, majd amikor úgy érezte, hogy
kelepcébe csalták, meggyilkoltatta a szerzetest (1551). a keleti országrész így átmenetileg Ferdinánd jogara alá került.
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Johann Peter Krafft: Zrínyi kirohanása. (A festmény 1825-ben készült.) A kitörés
során Zrínyi és maroknyi hadereje valójában gyalog támadt az ostromlókra
Készítsünk tablót az internet segítségével a várháborúk korából! gyűjtsünk metszeteket, és nézzünk utána, mit sugallnak az ábrázolások a nézőnek!

a várháborúk kora
Miért vált Magyarország a török elleni háború fő színterévé?

az oszmán Birodalom válasza nem késett. 1552-ben egy nagyobb
haderő indult a Temesköz és a Tiszántúl meghódítására, míg a budai
pasa a nógrádi várakat támadta. a várak ostroma sikerrel járt, fontos erődítmények kerültek török kézre (például Temesvár, Szolnok,
Drégely), és az egyesült seregek az ősz elején már a „Felső-Magyarország kapujához”, Eger alá érkeztek. az egri vár védői Dobó István
vezetésével azonban ellenálltak, és a több mint egy hónapos ostrom a
törökök elvonulásával ért véget.
az „egri csillagok” önfeláldozó hőstette nemzedékeken át adott lelkierőt a magyarságnak. a Hódoltság viszont kiszélesedett, és a következő években a törökök végleg stabilizálták a területet. a sokáig keleten
harcoló Szulejmán szultán 1566-ban vezette utolsó hadjáratát Magyarországra. a szultáni sereg a horvát bán, Zrínyi Miklós által védett
Szigetvár ellen támadt, egy kisebb sereg gyula felé fordult. Szigetvár
az utolsó emberig védekezett. a lőszerből kifogyó védők egy merész
kitöréssel áldozták fel önmagukat, és az ostrom alatt Szulejmán is elhunyt természetes halállal. (Halálát napokig titkolták a török sereg
előtt.) Utóda rövidesen a fennálló határok elfogadásával (status quo)
békét kötött Béccsel (drinápolyi béke, 1568).
néhány év alatt az ország belseje háborús övezetté vált, mindkét
fél megkezdte egy erős védelmi zóna kialakítását a várak és erődítmények átépítésével. a mintegy 25 ezer főből álló török védősereg egy
körülbelül tizenötezres létszámú keresztény erővel nézett farkasszemet. a várak helyőrségét a német zsoldosok mellett a magyar végvári
vitézek adták, akiknek társadalmi háttere sokrétű volt.
Székely Bertalan: Egri nők (1867)
Idézzük fel gárdonyi géza Egri csillagok című regénye alapján az ostrom
egyes mozzanatait! Kik voltak a legfontosabb várvédők? Milyen eszközökkel hárították el a török rohamokat?
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Ezek után [fráter] györgy, mivel látta, hogy az ország a királyné felé hajlik, s ugyanakkor az ifjúvá
serdülő Jánostól is félt, bűnös csalárdságra adván
a fejét, új terveket forralt, úgyhogy egymást keresztezték a titkos levelek és üzenetek. Végül is
ferdinánd salm Miklós grófot küldi hozzá katonai
főmegbízottként. györgy szeptember nyolcadikán
érkezett Bátorba […] Minden egyéb is a királyi udvar mintájára volt elrendezve: mert a királyi címen
kívül királyi hatalmat fitogtatott. Megbízását Miklós
nagy hangon adja elő […]. ha [györgy] Magyarországot átadja ferdinándnak, akkor ő viszont kiszolgáltatja János egész apai vagyonát, amely a
királyi gazdagsághoz képest igen tekintélyes volt;
ugyanígy a királynénak mindkét fejedelem nagyságához mérten fényes hozományát; györgy számára
pedig a váradi püspökséghez hozzá fogja csatolni
Erdély kormányzóságát, és ki fogja eszközölni a vörös süveget [bíborosi rang] a pápától. Erre a megállapodásra mindketten megesküdtek.
(Az 1549. évi nyírbátori egyezmény
forgách ferenc emlékirata alapján)
Már valóságos félbolond vagyok, s egyáltalán nem
ismerem ki magamat. Mi itt mindnyájan a barát
kezében vagyunk, az ő hatalmától függ életünk és
halálunk. ha még több törököt hoz a nyakunkra,
Erdélyben a hatezer vértanú napját fogják megülni.
(nádasdy Tamás országbíró levele a királynak; 1551)
• Milyen színben tüntette fel Fráter György személyét az emlékirat?
• Hogyan ítélték meg a kortársak a politikai tevékenységét?
• Mit szeretett volna elérni a Habsburg-követ a tárgyalás során?
• Milyen rangot ígértek Fráter Györgynek?
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Amikor a felséges padisah Allah segítségével a budai vilajetet kegyeskedett meghódítani, tervbe vette, hogy az összes ráján [a nem muzulmán alávetettek neve] igazságos ítéletet hajtsanak végre. A felséges rendelet és felséges parancs ekképpen jelent
meg: a fent említett vilajetben mindenki maradjon
a helyén. A birtokukban levő ingóságuk, a városokban és falvakban levő házaik, szőlőjük és kertjük
készségei a saját tulajdonuk, és birtokolják úgy,
ahogy akarják. Jogukban áll azokat eladni, elajándékozni vagy bármiképpen tulajdonba adni, vagyis
fizessék meg a szőlőjük (és egyebük) után járó szolgálmányukat, és birtokolják azokat halálukig úgy,
ahogy akarják. Amikor meghaltak, szálljanak azok
örököseikre a tulajdonjog szerint. Őket soha senki
ne zaklassa és ne háborgassa. Az általuk művelt földek is maradjanak birtokukban, de földjeik nem az
említett osztályozás szerinti (mint a ház, kert, szőlő) tulajdonbirtokuk, hanem ezek mint a többi jól
védett tartományban „kincstári föld” néven ismert
„az ország földje” a mohamedán kincstár földtulajdonaként, kölcsönadás útján vannak a rája birtokában. gabonaneműből és egyéb terményből vessék
és arassák azt, amit akarnak. fizessék meg tized
címen a harádzs részt és a többi járandóságot, és
birtokoljanak úgy, ahogy akarnak.
(Egykorú török forrás)
• Hogyan rendelkezett a szultán a birtokviszonyokat illetően?
• Milyen jogokkal bírtak a jobbágyok? Milyen kötelezettségeik voltak?
• Nézzünk utána a következő fogalmak magyarázatának: vilajet, rája, harádzs!
Vitézek! Mi lehet ez széles föld felett
szebb dolog az végeknél?
holott kikeletkor az sok szép madár szól,
kivel ember ugyan él.
Mező jó illatot, az ég szép harmatot
ád, ki kedves mindennél.
[…]
Ellenség hírére
Vitézeknek szíve
gyakorta ott felbuzdúl;
sőt azonkívül is,
csak jó kedvéből is
Vitéz próbálni indúl;
holott sebesedik,
Öl, fog, vitézkedik,
homlokán vér lecsordúl.
(Balassi Bálint: Egy katonaének
a végek dicséretére, részlet)
• Idézzük fel az irodalomórán tanultakat Balassival
kapcsolatban!
• Mi jellemezte a költészetét, milyen lírai művei születtek?
• Nézzünk utána az életrajzának, s a kor eseményeinek tükrében értelmezzük egyes cselekedeteit!
• Ki volt Losonczy Anna és Dobó Krisztina?
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a háborús évek alatt a szökött jobbágyokból, földjét vesztett kisnemesekből létrejövő vitézlő rend (vitézlő nép) a harcokban jelentős
katonai tapasztalatra tett szert. a zsoldjukról és az ellátásukról a bécsi
kormányzat gondoskodott, bár gyakran több hónapos késéssel („se
pénz, se posztó”).
a határvonal mentén a végvári vitézek és a török csapatok öszszecsapásai mindennapossá váltak, amelyek célja a zsákmány- és
fogolyszerzés volt. a lesvetések, portyázások, bajvívások hőseit a
kor vándordalnokai (például Tinódi Sebestyén) énekeikben legendás
személyekké formálták. a várak helyőrségeit a nagybirtokosok magánhadai is kiegészítették, ezen alakulatokat egy-egy nagyobb főúr
(például Batthyány, nádasdy, Pálﬀy) gyorsan tudta mozgósítani.

a hódoltság
hogyan rendezkedett be az oszmán Birodalom a megszállt területeken?

az ország középső részét megszerző oszmán Birodalom addigi hódításainak megfelelően építette ki közigazgatási rendszerét. a területet vilajetekre (Buda, Temesvár) osztották (élükön a beglerbég,
a pasa állt), amelyeken belül kialakították a szandzsákok hálózatát
(vezetőjük a bég volt). a birtokokat két nagyobb részre különítették
el: a szultáni birtok (hász) a védettebb Duna–Tisza közére került,
míg a fennmaradó részeket a szpáhi birtokosok között osztották szét.
a hadköteles szpáhik lovas alakulatai a török véderőt egészítették ki.
a szpáhi birtokosok földesúrként hasonló szolgáltatást (adó, ajándék, robot) vártak el a magyar jobbágycsaládoktól, mint az egykori
magyar földesurak. a hódítás után török adószedők (defterdárok)
járták a falvakat, összeírták az adózó népességet, és felügyelték a befolyó jövedelmek összegyűjtését. a keresztény családfőknek még a nem
muszlim népességre kivetett fejadót is be kellett fizetniük.
Külön gondot okozott a töröknek az, hogy az egykori magyar földesurak nem mondtak le jobbágyaikról, sőt a végvári katonák segítségével gyakran még a korábbi adó felét is behajtották (kettős adóztatás). Mindemellett a szpáhik alkalomadtán a Habsburg-fennhatóság
alá tartozó falvakat adóztatták meg, megkeserítve a határ menti települések lakóinak életét.
Mivel a Hódoltság az oszmán Birodalom északi védőbástyája és
állandó háborús övezete volt, így kezdetben ráfizetésesnek bizonyult
a megszerzett terület megtartása. az első években a katonai költségek
60-70%-át Isztambulból irányították át ide, de az 1570-es évekre az
említett intézkedéseknek köszönhetően a helyi bevételek átmenetileg fedezték a kiadásokat. néhány évtizedig az oszmánok az iszlám
berendezkedést is megpróbálták részben átültetni Magyarországra.
a falvakba bírókat (kádikat) küldtek, ám a falusi lakosság nem vett
róluk tudomást, sőt a kádik kiszemelt célpontjai lettek a portyázó végváriaknak. a török kormányzat végül visszavonta a bírókat a városokba, és felhagyott a magyar terület iszlamizálásának kísérletével.
A török országunk egyes részeit ugyan elfoglalta, de inkább csak a háta
mögött hagyta, mint meghódította, hiszen saját hivatalait, saját törvényeit behozni nem bírta; kénytelen eltűrni, hogy azok a maguk szervezetében maradjanak, és hogy a maguk alkotmányával éljenek.
(Balassa János főkapitány [Balassi Bálint apja]; 1555)
• Miért alakulhatott ki a fent említett helyzet?
• Hogyan tekinthettek a törökök a megszállt területekre?
• A birodalom mely részén sikerült a későbbiekben a teljes átalakítás?
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Kitekintő

korabeli ostromtaktika, várépítészet
a végvárrendszer sikeresen lefékezte a támadó hadsereg előrenyomulását. az egymástól kisebb-nagyobb távolságra lévő
várak között látszólag könnyű lett volna az áthaladás, de azt
egy hadsereg sem kockáztathatta meg, hogy a háta mögött
olyan ellenséges alakulatok maradjanak, amelyek elvághatják
az utánpótlási vonalaitól. Ezért volt fontos egy-egy végvár elfoglalása, sőt a megszállt erődítményt a támadó raktárbázisként is felhasználhatta csapatainak további ellátásához.
az ostromeszközök sokat fejlődtek a 16. századra. az oszmán haderő kitűnő ostromlövegekkel rendelkezett, a várak
gyengébb pontjainak lövetése napokig eltartott. Sokszor egyegy adott falszakasz aláaknázásával is próbálkoztak, ilyenkor
föld alatti alagutat ástak a vár alá, ott puskaporos hordókat
helyeztek el, és a megfelelő pillanatban felrobbantották őket.
a törökök gyakran próbáltak árulót keresni a védők között, a
nyilakra tűzött és a várba belőtt üzenetekben magas jutalmat
ígértek a hozzájuk átállóknak.
a várat védő kapitánynak mindezekre figyelnie kellett. Ha
volt megfelelő lövegállománya, akkor megpróbálkozhatott az
ellenséges ágyúk szétlövésével. a meggyengített falszakaszt
éjszaka újraépíthették, vagy mögötte sáncot emelhettek. az
aknát ásó támadókkal szemben ellenjáratot ástak, az esetleges
árulókat pedig azonnal felakasztották. a törökök a megfelelő
tüzérségi előkészítés után általános rohamot indítottak, ilyen-

kor a falakat megrohanva, ostromlétrákkal próbáltak feljutni
a várfalra, vagy az ágyúkkal szétlőtt réseket támadták. a roham visszaverése a védők fizikai és lelki erejétől is függött, a
várkapitány a jól mozgatott belső tartalékokkal leküzdhette
a többszörös túlerőt. Ugyanakkor mindenki tudta, hogy egy
hosszabb ostromot a korabeli várak nem bírnak ki, és a megismételt rohamok végül felmorzsolják a védők ellenállását.
Ennek ellenére a védők felvállalták a harcot, hiszen tisztában
voltak vele, hogy minden egyes nap, amelyet a török a vár alatt
eltölt, lassítja támadási lendületét.
fül
körbástya

holttér

olaszbástya

β
α

Várerődítési változások (körbástya és olaszbástya, illetve füles- és
olaszbástya)
• Vizsgáljuk meg a tűzfegyverek elhelyezését a bástyatípusokon!
• Miért védhető jobban az olaszbástya a körbástyánál?
• Milyen megfontolásból alakították ki a fülesbástyákat?

Ostromjelenet az Egri csillagok című filmből (Várkonyi Zoltán rendezésében 1968-ban készült)

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen további politikai lépések vezettek a széttagoltság
fennmaradásához?
• Hogyan szilárdította meg hatalmát az Oszmán Birodalom a Kárpát-medencében?
• Miért nem tudta teljesen elfoglalni az országot?

történelmi nézőpont

olaszbástya

• Értékeljük Fráter György politikáját a források felhasználásával!
• Vitassuk meg, mekkora mozgástere volt a korszak magyar vezető rétegének!
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14. A „két nagy császár” birodalma között
gondoljuk végig, miért a Habsburg Birodalom számított Európa egyik legerősebb dinasztikus államának! Milyen problémákkal találta magát szembe a birodalom? Milyen felekezetek működnek napjainkban Magyarországon? Idézzük fel a reformáció legfontosabb eseményeit!
LENGYEL KIRÁL

A török hódítás határa 1547-ben
A Habsburg Bir. határa 1568-ban
A török hódítás határa 1568-ban
A végvári főkapitányságok határa
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A három részre szakadt Magyarország

hogyan szervezte meg Bécs
a Magyar Királyság védelmi rendszerét? Milyen közigazgatási egységekből
épült fel az Erdélyi fejedelemség? Milyen stratégiai
jelentősége volt a felsőTisza vidékének?

a Magyar királyság
hogyan kapcsolódott az országrész a habsburg Birodalomhoz?

6%
10%
38,5%
22%
23,5%

harmincadok

váruradalmak bevételei

bányajövedelmek

hadiadó

szabad királyi városok adója és egyéb bevételek

Buda elvesztése után a megfogyatkozó területű Magyar Királyság intézményei (országgyűlés, hivatalok) Pozsonyba helyeződtek át. a Habsburgok által vezetett országrészben az Udvar és a rendek között sajátságos
hatalmi egyensúly, a rendi dualizmus rendszere jött létre, amely a király
és az országgyűlés együttműködésén alapult. I. Ferdinánd (1526–1564)
és utódai egy sokszínű, eltérő gazdasági és politikai fejlettségű birodalmat vezettek, érdekeik nem csak a magyar területekre korlátozódtak.
a hatékony irányítás miatt a központosítás az uralkodók számára létkérdés volt, ennek során a magyar államigazgatás átalakítását
is végrehajtották. Így Bécs felügyelete alá került a pénzügy (Udvari
Kamara), a hadügy (Udvari Haditanács) és a külügy (Haditanács és
Titkos Tanács) irányítása. az Udvar a rendi jogok további csorbítására
nem törekedett, a belpolitikai élet (vármegyék, országgyűlés) és az
igazságszolgáltatás alapvetően Bécs beleszólása nélkül működött.
a bécsi központosítás sértette a Jagelló-korban megerősödött rendi
öntudatot. a királyság magyar vezetői azonban számoltak a realitásokkal, a török elleni védekezéshez szükség volt a Habsburg-tartományok adóira és a német birodalom pénzsegélyeire is.
Év

A Magyar Királyság éves jövedelmeinek megoszlása
(1570-es évek)
hogyan változtak meg a királyi bevételek arányai
Mátyás korszakához képest? Mi állhatott a változások mögött? Mi jelezte a kereskedelmi élet fellendülését? Mi mutatja az alacsony polgárosodási
szintet?

a jövedelem a hadikiadások
… %-át fedezi

1556

1576

1582

1593

40,5

23

27

24,5

Hadikiadások (zsold, ellátmány, várerődítés stb.) százalékos megoszlása a Magyar Királyság jövedelmeihez képest
Mit állapíthatunk meg az adatok alapján? hogyan egészíthette ki Bécs a
hiányzó összeget?
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A Magyar Királyság
intézményhálózata
Az államélet mely fontos területei kerültek Bécs irányítása
alá? Mennyire valósította meg
a habsburg Birodalom a teljes központosítást? Melyik intézmény felügyelte az ország
pénzügyi igazgatását? Mi mutatta a rendiség továbbélését?
Milyen ügyek maradtak meg a
rendek kezében?

HABSBURG BIRODALOM
közös ügyek és integráció
központi kormányszervek

MAGYAR KIRÁLYSÁG
belső szuverenitás

Habsburg-udvartartás

Birodalmi Udvari Udvari
Udvari
Birodalmi Udvari
Kancellária
Kamara Haditanács
Tanács
Alsó-ausztriai
Kamara

Magyar
Kamara

Szepesi
Kamara

Belső-ausztriai
Haditanács
végvidéki
főkapitányok

uralkodói tanácsadó szervek
Titkos
Tanács

magyar rendi intézmények

Magyar Tanács

Magyar Udvari
Kancellária

Diéta

Felsőtábla

Alsótábla

Helytartóság

kerületi
főkapitányok
nemesi felkelés

Mindenki belátta, hogy a Magyar Királyság bevételei a katonai
kiadásoknak csak körülbelül 30%-át fedezik. (1577-ben az ország
várainak költsége – Horvátországgal együtt – 2 millió 200 ezer forint
volt, míg a befolyó jövedelem alig érte el a 750 ezer forintot.) Ezáltal
a rendek rászorultak a Habsburgok pénzügyi segítségére, az Udvar
pedig a magyar rendek katonai erejére. E szűk mozgástér kényszerítette ki azt a kompromisszumot, amely a kormányzati, azaz a rendi
dualizmus kialakulásához vezetett.

az Erdélyi Fejedelemség megalakulása
Mekkora mozgástérrel rendelkezett az országrész?

Fráter györgy meggyilkolása után a keleti országrész néhány évig
Habsburg-kormányzás alá került, ám a helyi rendek – a török veszélyre hivatkozva – visszahívták János Zsigmondot (1556–1571).
János Zsigmond kormányzása alatt az Erdélyi Fejedelemség határai megszilárdultak, és kiépült az ország intézményhálózata. a fejedelemség a történelmi Erdély, illetve a nyugati határsávon lévő, török által meg nem szállt vármegyék (Bihar, Kraszna, Közép-Szolnok,
Máramaros vármegye) egyes területeiből, az úgynevezett Partiumból
(ejtsd: parcium, jelentése: részek) állt.
Erdélyt a középkorban a Magyar Királyság szerves részeként az erdélyi vajda irányította, Mohács után az országrész a Szapolyai János
által kialakított Keleti Magyar Királyság része lett.
a török terjeszkedés (Tiszántúl elvesztése) tovább csökkentette a területét. a fejedelemség északon érintkezett a Magyar Királysággal, ahol egyes
várakért (például Szatmár, Tokaj) éveken keresztül harc folyt a Habsburgokkal. a helyi konfliktust egy megállapodás zárta le (speyeri egyezmény,
1570), amelyben János Zsigmond lemondott a magyar királyi címről,
cserébe a Habsburgok elfogadták a fejedelemség létezését.
az erdélyi fejedelem hatalma kiterjedt földbirtokain és a regálejövedelmeken alapult. az erdélyi rendi országgyűlés kisebb súllyal rendelkezett, mint a pozsonyi, a fejedelem itt könnyebben tudott központosítani. az 1437-es kápolnai unió során szövetségre lépett három
politikai nemzet; az országgyűlésen a magyar vármegyék nemességének, a szász városok polgárságának és székely székek küldöttei
vettek részt.
• Mi volt a megállapodás lényege?
• Milyen jogok illették meg továbbra is János Zsigmondot?

országos
bíróságok
nádor
helytartó
országbíró
személynök
horvátszlavón bán
nádori
helytartó

vármegyék

Habsburg-dinasztia,
magyar királyok

Magyar királyok,
1570-től erdélyi
fejedelem

I. Ferdinánd
(1526–1564)

Szapolyai János
(1526–1540)

Miksa
(1564–1576)

János Zsigmond
(1540/56–1571)

Rudolf
(1576–1608)

Báthory István
(1571–1586)

II. Mátyás
(1608–1619)

Báthory Zsigmond
(1586–1602) (négyszer
lemondott, háromszor
tért vissza)

Először is, minthogy azon címről támadt vita ő
legszentebb császári és királyi felsége s a fenséges
fejedelem között, […] abban egyeztek meg, hogy
a fenséges fejedelem lemond „Magyarország stb.
választott királya” címéről és ezzel kapcsolatos minden igényéről, s azzal a címmel, mely alább következik, ő is, leszármazottai és utódai is megelégszenek. […]
fenséges fejedelem János úr, a néhai felséges János királynak, Magyarország, Dalmácia, horvátország stb. királyának fia, Isten kegyelméből Erdély
és magyarországi részek fejedelme. […] Továbbá,
ugyanazon fenséges fejedelem, valamint gyermekei, utódai, fiági leszármazottai az egész Erdélyt
és az általa ez idő szerint birtokolt magyarországi
részeket békésen bírhatják és birtokolhatják mint
szabad fejedelmek, a javak adományozásának és
átruházásának szabad és teljes jogával, a peres
ügyek megítélésének és az ítéletek végrehajtásának jogával s más olyan ténykedésekkel egyetemben, melyek a szabad fejedelem hatalmát és tekintélyét megilletik.
(A speyeri szerződésből; 1570)
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a külpolitika
ellenőrzése
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jóv
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[…] megfontolván, hogy ezt a földkerekség két
legnagyobb uralkodója között, vagyis azok sarkpontjában elhelyeztetett, az emberi erőtől és támogatástól teljesen magára hagyott tartományt
másként megőrizni és kormányozni nem lehet,
csakis a mindkét császártól nekünk adott kedvezésből, ezért minden időben, hivatalom szerint teljes erőmmel arra fordítottam igyekezetemet, a tartomány jövedelmeit és lehetőségeit, hogy az egyik
császár felé engedelmességgel, a másik császár felé
pedig ajándékokkal és magunk alávetésével kedvezzek, hogy a tartomány a külső ellenségtől minden veszély esetén nyugalomban, teljes egészében
megőriztessék […].
(Báthory István Erdély helyzetéről; 1575)

partiumi
vármegyék
erdélyi magyar
nemesség
székely székek

fejedelmi
tanács

szász városok

Erdély berendezkedése és politikai helyzete
• Milyen külpolitikai mozgástérrel bírtak az erdélyi
fejedelmek?
• Miként fordult Báthory a nagyhatalmak irányába?

Idézzük fel Erdély rendi és nemzetiségi megoszlását! Milyen szerep jutott
az erdélyi országgyűlésnek a fejedelemség rendszerében? Miben tért el
ettől a pozsonyi országgyűlés helyzete? hogyan kötődött az oszmán Birodalomhoz Erdély? A politikai élet melyik területén engedett viszonylagos szabadságot Isztambul?

az Erdélyi Fejedelemség az Oszmán Birodalom vazallus államaként adót fizetett Konstantinápolynak, és a szultán határozta meg
a külpolitikai mozgásterét is. a török azonban nem szólt bele az
erdélyi belpolitikába, a rendek maguk választhatták meg a fejedelmet, akit a pozíciójában a szultáni beiktatás erősített meg. a kialakuló
helyzet sokkal kedvezőbb volt a két román vazallus fejedelemséghez
képest, hiszen Moldvában és Havasalföldön az oszmánok folyamatosan felügyelték a belpolitikai életet.
Erdély külpolitikai tekintélyét Báthory István (1571–1586) fejedelemsége alatt nyerte el. Báthoryt (János Zsigmond egykori bizalmas emberét)
a lengyel nemesség királlyá választotta (1576), aki ezt követően Krakkóba tette át a székhelyét. Báthory a két ország erejét akarta felhasználni
az országegyesítésre és a török elleni harcra, csakhogy a lengyel területek
elleni orosz támadások (IV. Iván) elhárítása meghiúsította szándékát.
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országrészekben megjelenő vallásokat! Mit
állapíthatunk meg a
katolicizmus helyzetéről? Mely etnikumok
gyakorolták a görögkeleti vallást? Kiknek a
körében terjedt el főleg az evangélikus hit?
hogyan alakult Erdély
vallási élete?
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A Habsburg Birodalom határa 1606-ban
Az Erdélyi Fejedelemség határa 1606-ban
Jelentős protestáns középfokú iskola
Protestáns nyomda
Könyvtár
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a reformáció sikere
Miért vált népszerűvé a hitújítás Magyarországon?

a 16. századi protestáns hitújítás Magyarországon is gyorsan elterjedt. luther tanai már II. Lajos korában ismertté váltak (főleg Mária
királyné környezetében). Mohács után az evangélikus hitet előbb a
szabad királyi városok német ajkú polgárai és a szász városok vették
fel, miközben a külföldi egyetemen (Wittenberg, Heidelberg) tanult
evangélikus prédikátorok a mezővárosokban térítettek.
a protestáns térítők érveléseiben a török sikereket a katolikus egyház
bűnei miatt Isten büntetéseként állították be. az új hitnek főúri pártolói is voltak (például a nádasdy vagy a Batthyány család), akik a reformációt nyomdák alapításával támogatták. az 1550-es években megjelentek
a kálvini tanítások, Debrecenben református kollégiumot alapítottak,
átültették a református hitelveket, és kiépítették az egyházszervezetet
(Méliusz Juhász Péter). a „kálvinista Rómából” a hódoltsági falvakban
is megkezdődött az új hit terjesztése. az oszmán Birodalom elsősorban a
katolikus egyház képviselőivel szemben lépett fel, ugyanakkor nem akadályozta meg a protestáns lelkészek tevékenységét.
A Biblia súlya. Hitvita korabeli ábrázolása.
(A metszet 1562-ben készült)
hogyan ábrázolta a két felekezet érvrendszerét a
metszet? Melyik felekezet nyerte meg a vitát az ábrázolás szerint?

a hitújítás jelentősen átalakította a korszak művelődését. az anyanyelvi kultúra ápolása, a nyomdák alapítása, a nyomtatott könyvek
terjesztése és a protestáns iskolahálózat kialakítása fellendülést hozott a háborús pusztítás mellett is. a század végén Károli Gáspár elkészítette a legelső teljes magyar nyelvű Bibliát (vizsolyi Biblia, 1590).
a különböző protestáns vallások néhány évtized alatt jelentősen
megváltoztatták az ország vallási viszonyait. a felekezeti különbség
néha már egyes etnikumok között is megmutatkozott (református
magyarok, evangélikus németek és szlovákok, katolikus horvátok, ortodox szerbek és románok), de ez nem növelte a vallási ellentéteket.
a katolicizmus kisebbségbe szorult, a lakosság háromnegyede a század végére valamelyik protestáns felekezethez tartozott.

A vizsolyi Biblia címlapja. Károli Gáspár gönci esperes hat református lelkésztársával fordította le a Bibliát. A nyomtatás közel másfél évig tartott
olvassuk el a címlapot! Keressük meg Vizsolyt az atlaszban! nézzünk
utána az interneten, hány példányban készült el a nyomtatott Biblia!
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urunk ő felsége, miképpen ennek előtte való gyűléseibe országával közönséggel [közösen] az religió
[vallás] dolgáról végezött, azonképen mostan és ez
jelen való gyűlésbe azont erősíti, tudniillik hogy midőn helyükön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerént, és az
község ha venni akarja, jó, ha pedig nem, senki kénszerítéssel ne kénszerítse az ő lelke azon meg nem
nyugodván, de oly prédikátort tarthasson, az kinek
tanítása ő néki tetszik. Ezért pedig senki az superintendensek [egyházi elöljárók] közül, se egyebek az
prédikátorokat meg ne bánthassák, ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől, az elébbi constitutiók [rendelkezések] szerént, és nem engedtetik ez
senkinek, hogy senkit fogsággal avagy helyéből való
priválással [elmozdítással] fenyegessen az tanításért,
mert az hit Istennek ajándéka, ez hallásból lészen,
mely hallás Istennek igéje által vagyon.
(A tordai országgyűlés határozata; 1568)
• Hogyan döntött a határozat a vallás ügyében? Milyen érvvel támasztották alá a döntésüket?
• Milyen politikai okok állhattak még a döntés
hátterében?
• Milyen, a vallással kapcsolatos rendelkezések születtek a kor Európájában?

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete
Miben tért el a vallások helyzete a nyugat-európai országokétól?

az Erdélyi Fejedelemség etnikai sokszínűsége a középkorban alakult ki.
a magyar etnikum két eltérő jogállású csoportja, a vármegyék nemessége és a kollektív jogokkal rendelkező székelyek mellett a 13. század óta
szintén belső önrendelkezéssel rendelkező németek éltek Szászföld városaiban. a románok bevándorlása a 13. század elején kezdődött el, először
a dél-erdélyi területeken telepedtek meg, majd a későbbiekben Erdély további területeire is egyre több román család érkezett.
Erdély területén a protestantizmus elterjedése erőszakmentesen zajlott,
az evangélikus hitet elsősorban a német ajkú szász városok polgárai
vették fel. a református hit főleg a Székelyföldön kívüli magyarok között terjedt el, míg a székelyek megőrizték a római katolikus vallásukat.
az ortodox (görögkeleti) egyházhoz tartozó román népesség körében
alapvetően nem történt vallásváltás. Erdély vallási sokszínűségét a menedéket találó Szentháromság-tagadók (antitrinitáriusok) egészítették ki. János
Zsigmond idején az Európa-szerte üldözött hit gyökeret eresztett, majd
kialakult az unitárius egyház Dávid Ferenc vezetésével. az Európa nagy
részében megmutatkozó vallási ellentétek Erdélyt nem jellemezték, sőt
1568-ban a tordai országgyűlés a négy bevett vallásra (római katolikus,
református, evangélikus, unitárius) vonatkozóan szabad vallásgyakorlatot
hirdetett. az ortodox vallás nem bevett, csak megtűrt vallásnak számított.
a fejedelemség területére a 16. század utolsó harmadában érkező zsidók
megőrizték vallásukat. a későbbiekben (Bethlen gábor fejedelemsége
idején) törvényes letelepedést és kereskedési jogokat biztosítottak számukra.

Kitekintő

a székelyek helyzete a 16. században
a székelyek már a középkor óta jelentős kiváltságokat kaptak
(kollektív nemesség) a katonáskodásért cserébe. a 16. század elejére a székely társadalom vagyonilag diﬀerenciálódott,
majd az ország három részre szakadása után jogi helyzetük
ingataggá vált. Már Fráter györgy is hadiadó megfizetésére
akarta őket kényszeríteni, ami ellen az elszegényedő közszékelyek többször fellázadtak. Egy felkelés elfojtása után János
Zsigmond végleg megvonta kiváltságukat (1562), és a közszékelyek széles rétege ekkor jobbágysorba süllyedt.
a 16. század végén kezdődő török elleni háború alkalmával az akkori erdélyi fejedelem, Báthory Zsigmond a kiváltságok visszaállításának ígéretével mozgósította a székelyeket.
az erdélyi országgyűlés azonban elutasította a javaslatot, és a
csalódott székelyek fegyvert fogtak. Felkelésüket a fejedelem
hadvezére, Bocskai István fojtotta vérbe (1596).
a zűrzavaros időszakot követően visszaállították ősi szabadságukat és önkormányzatiságukat. Sokrétű mozgalmának
sikerei után Bocskai István is belátta, hogy felesleges a székelyek jogainak csorbítása. az általa meghirdetett közbéke megmaradt a 17. században.

Intyük [intjük] a nemes országot, Erdélyt, mint édes hazánkat,
sőt megmaradásoknak örökségéért az Istenre kénszeríttyük
[kényszerítjük] az egy dologból. látván mind jelenvaló, mind
következendő állapottyokat [állapotukat], hogy a székely
nemzetséget a mi tőlünk nékik adott szabadságokban tartsák meg, és successorunkat is intjük, erre légyen fő gondgya
[gondja]. Így mind az országnak, s mind magának a birodalma
örökösebb lehet. A székelységet pedig mint kedves híveinket
intjük fejenként, szolgállyanak [szolgáljanak] híven hazájoknak, és az országban szép egyességgel alkuván, igyekezzenek
az egész Magyar nemzetségnek megmaradására. Többé magyar vérbe fertőzni, és a nemesség romlására ne igyekezzenek; hogy minden nemzetségek előtt dítsérete jó hírek, nevek
fenn maradhasson.
(Bocskai István végrendelete; 1606. december 17.)

• Milyen politikára intett Bocskai a székelységgel szemben?
• Milyen megfontolásból adta ezt a tanácsot?

Összegzés

Okok és következmények

• Hogyan vált tartóssá az ország szétesése?
• Milyen befolyás alá került a nyugati országrész?

történelmi jelentőség

• Hogyan illeszkedett be az Erdélyi Fejedelemség az Oszmán Birodalom rendszerébe?
• Miért tudott gyorsan teret hódítani Magyarországon a
reformáció?
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15. A hosszú török háború és a Bocskai-felkelés
Miért vált az ország területe a két nagyhatalom ütközőzónájává? Miben reménykedhettek a kortársak?
Miért nyílt csekély lehetőség önálló magyar politika kialakítására? Vitassuk meg, mekkora mozgástérrel
rendelkezett a magyar vezető réteg!
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a tizenöt éves háború
Miért nem sikerült a törököt kiszorítani a 16. század végén?

a várháborúk lezárása után (1568) „háborús békeévek” köszöntöttek az országra. a Hódoltság határai mentén mindennapossá váltak
a kölcsönös portyázások, a helyi összecsapások, bajvívások. az oszmán Birodalom főerőit egészen a század utolsó évtizedéig a többi
hadszíntér háborúi kötötték le. Ekkor a Porta úgy gondolta, hogy az
eddig mindig sikereket hozó magyar frontszakaszon kezdeményez.
a háború felújítását azonban a prágai Habsburg-udvar is fontolgatta
(II. Rudolfnak ugyanis 1583 óta itt volt a székhelye).
Horvátországi helyi háborúskodásból tört ki 1591-ben a tizenöt
éves háború, amelynek első nagyobb hadmozdulatai török sikereket
hoztak a Dunántúlon (például Veszprém, Pápa, győr eleste, 1593–
94). a visszatámadó keresztény erők kisebb győzelmeikkel (nógrádi
várak visszafoglalása) Buda irányába próbáltak előretörni. a prágai
Udvar szövetségre lépett az Erdélyi Fejedelemséggel. az erdélyi hadak és a román fejedelemségek az első összecsapásokban győzelmet
arattak a török felett (1595). a szultáni hadsereg viszont a következő
évben elfoglalta Egert, majd egy nyílt mezei csatában vereséget mért
az egyesült keresztény erőkre (mezőkeresztesi csata, 1596).
a vereséget követően Erdély kivált a harcokból, sőt súlyos belpolitikai válságba került, területét ellenséges hadak dúlták. (az öldöklő
harcok során a Habsburg-kormányzat 1600-tól átvette a fejedelemség irányítását.) a magyar frontszakaszon az erők kiegyenlítődtek;
az észak-dunántúli várak visszafoglalása után a császáriak háromszor
próbálkoztak Buda ostromával, sikertelenül. a török hadak kiszélesítették a Hódoltság területét, Kanizsa elfoglalásával (1600) egy
újabb vilajetet szerveztek. az elhúzódó háború hatalmas anyagi
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gyűjtsük ki az 1596 előtti és utáni hadmozdulatok
irányait! hogyan próbálta a habsburg Birodalom
harapófogóba zárni a törököket? Miként változott
a hódoltság területe a háború végére? Mit jelzett ez
az erőviszonyokat illetően?

Mi a muzulmán népet mostanáig olyan doboznak
tartottuk, melyet elődeink nem mertek felnyitni,
mert azt mondták, hogy telis-tele van kígyókkal,
százlábú férgekkel, skorpiókkal, s ha ezt a dobozt
felnyitnánk, ezek országunkra kiáradnak, s népét
elpusztítják, megölik. császáraink és királyaink
mindegyik egy-egy lakatot tett rá. Most azonban
szükséges volt; mi felnyitottuk, és a doboz teljesen
üres, éppen semmi sincs benne. sajnos, hogy ilyen
hiedelemben töltöttük mostanáig életünket.
(pálﬀy Miklós országbíró levele
a pákozdi győzelem után; 1593)
• Hogyan vélekedett Pálﬀy Miklós a háború kezdetén a győzelmi esélyekről?

70
A [császár hűségén maradt] vallonok csoportokat
alkottak, melyek mindegyike más és más módot
talált a kínzásra; az egyiknél a fogoly tagjait lassan
és egyenkint vagdalták le; a másiknál a tagokat
egyenként, izzó parázson elégették […] a sebekbe
pedig ecetet öntöttek, vagy sót és borsot hintettek; nyakig földbe ásva fejeikre nehéz vasgolyókkal
pénzbe kugliztak; […] a kapcsokon vagy kerekeken
függőket társaik sült húsának evésére kényszerítették. – Ez volt a vallon lázadás vége.
(Illésházy István a lázadó vallon zsoldosok kivégzéséről; 1600. A lázadó vallon zsoldosok németalföldről származtak. A császári katonák hónapokig
nem kaptak zsoldot, ezért elhatározták, hogy jó
fizetségért cserébe átadják pápa várát a töröknek.
Tervük kitudódott, a pápa alá rendelt megbízható
császári seregek csak hosszas ostrom után számolták fel a lázadásukat. A borzalmas megtorlás a kor
kegyetlen szokásait jellemezte.)
• Vitassuk meg, miért válnak kegyetlenné egyes emberek háború idején!
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Vallon zsoldosok kivégzése. Georgius Houfnaglius Pápát ábrázoló metszete
1617-ből, az előtérben valószínűleg a lázadó vallon zsoldosok 1600-ban történt
kivégzése látható Pápa vára előtt

áldozatokkal járt, és mérhetetlen szenvedést okozott az ország lakosságának. a menetelő hadak nem kímélték a falvakat, országszerte járványokat terjesztettek az éhínség által sújtott népesség körében.
a háború utolsó éveiben a Habsburg-udvar a kormányzati dualizmus
rendszerét több ízben is súlyosan sértette.

a társadalom átalakulása
hogyan érintették a háborús viszonyok a falvak népességét?

nálunk annyi a marhacsorda, hogy nemcsak Magyarország érzi ennek előnyét, de a vele szomszédos tartományok is részesülnek belőle. A marhák
egyrészt Itáliának Velence környékére eső teljes területét, másrészt Ausztriát, Morvaországot, Bajorországot, a sváb hercegséget és németország népeit
egész széltében a rajnáig ellátják élelemmel. Többször hallottam a vámszedőktől, kiket a köznép harmincadosoknak nevez, hogy egy-egy marhavásár
alkalmával, amelyet Ausztriában Bécs városának
környékén szoktak évente kétszer vagy többször
tartani, harmincezer vagy még több marha adóját
vagy harmincadját hajtották be a király számára.
(oláh Miklós Hungaria című
munkájából; 1536)
• Idézzük fel, milyen demográfiai folyamatok mentek végbe nyugat-Európában!
• Mit jelentett a kontinentális munkamegosztás?
hogyan kapcsolódott ebbe Magyarország?
• Miként befolyásolták a háborús viszonyok az ország mezőgazdasági életét?

az állandó hadjárások, a pusztuló faluhálózat átformálta a társadalmat. Sokan elszakadtak otthonuktól, és a megszokott életforma feladására kényszerültek. az Alföld térségében a háborús állapotok és a
nyugati kereslet miatt a mezőgazdasági élet átalakult; a mezővárosok és
falvak elsősorban szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkoztak. a korban
a délnémet és az észak-itáliai piacokon nagy kereslet mutatkozott az
élő állatra, így a marhakereskedők (tőzsérek) folyamatosan értékesíteni
tudták a csordákat. a távoli piacokra az állatokat a felfogadott hajdúk
terelték, akik ugyanolyan köztes társadalmi helyzetbe kerültek, mint
a végvári vitézek. (a hajdú kifejezés valószínűleg a török ’harcos, útonálló’ jelentésű főnévből származik; a magyar nyelvbe délszláv közvetítéssel került át.)
a hajdúk kivonták magukat a földesúri joghatóság alól, a mocsarak által védettebb településekre húzódtak vissza; biztos megélhetést
még a katonai szolgálat jelentett számukra. a főleg kálvinista hajdúkat a tizenöt éves háború idején néha az Erdélyi Fejedelemség, de
legtöbbször a Habsburgok alkalmazták zsoldosként. a csapatokat irányító hajdúkapitányok sokszor a harcok során vívtak ki maguknak
elismerést. a hajdúk harcmodorát a portyázó, irreguláris harceljárás jellemezte; elsősorban gyalogosan küzdöttek, az alakulatok gyors
mozgatása szekerekkel történt.

a Bocskai-felkelés
Miért indult el a habsburg-ellenes mozgalom?

a tizenöt éves háború utolsó éveiben a Habsburg-kormányzat
mind gyakrabban küszködött anyagi gondokkal. a kincstár végül
felségárulási perekkel próbált pénzt szerezni; koholt vádak alapján
néhány magyar főurat fej- és jószágvesztésre ítélt. a vallási kérdés is
egyre kiélezettebbé vált. az idegen származású katolikus zsoldosok
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gyakran erőszakoskodtak a protestáns falvakban, a magyar főpapok a
segítségükkel foglaltak vissza templomokat, az uralkodó pedig megtiltotta a vallási ügyek tárgyalását az országgyűlésen.
a hosszú háború és a felgyülemlett feszültség sokrétű felkelésbe
torkollott. Bocskai István az erdélyi fejedelem (Báthory Zsigmond)
tanácsadójaként a törökellenes fordulat fő támogatója volt. a Habsburg-párti főúr sikeres hadvezérként harcolt a háborúban. a koholt
vádak azonban személyét is érintették. a törökökkel szövetkező partiumi nagybirtokos elfogására küldött hajdúk Bocskai oldalára álltak, és
a kibontakozó felkelés kezdetben látványos eredményeket ért el. Bocskai hadai elfoglalták Felső-Magyarországot, és betörtek Erdélybe.
a hajdúcsapatokhoz rövidesen a protestáns nemesség is csatlakozott, így a mozgalom rendi jelleget öltött. Bocskait az erdélyi rendek
fejedelemmé választották, míg a felső-magyarországi rendek Magyarország fejedelmévé kiáltották ki (1605). a felkelést támogató
hajdúkat Bocskai a saját birtokán telepítette le, számukra kollektív nemesi jogokat biztosított (adómentességet a katonai
szolgálatért cserébe).
a tizenöt éves háború utolsó éveiben a Habsburg Birodalom szorult helyzetbe került. az oszmánok igyekeztek kihasználni a felkelést, Bocskai kérésére koronát küldtek
neki. Bocskai azonban végül ajándékként vette át a koronát, és a továbbiakban igyekezett kompromisszumot keresni
a Habsburgokkal.
abra17_bocskai szabadságharc1_v.pdf 1 2016.11.17. 13:21:17

Bocskai István hajdúi között

Bocskai török koronája. Bár Bocskai István maga kérte a felségjelvényt Isztambultól, amikor 1605 őszén a török nagyvezír a fejére helyezte a koronát, hangsúlyozta: „ő ezt a hatalmas török császártól
csak ajándékképpen fogadja el”. Bocskai
ekkor már a Habsburgokkal való megegyezés lehetőségében gondolkodott

Bocs kai-felkelés
(1 60 4–1606 )
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A Bocskai-felkelés okai
Milyen társadalmi és politikai folyamatok vezettek a felkeléshez? hogyan
mutatkozott meg ebben a habsburg-udvar elhibázott politikája?

a rendi jogok biztosítása
hogyan állt vissza a kormányzati dualizmus a Magyar Királyságban?

a mozgalmat lezáró bécsi béke (1606) amnesztiát biztosított a felkelőknek, befejeződtek a törvénytelen perek, és lehetővé vált a szabad vallásgyakorlás a nemesek és polgárok számára. a Habsburgok
újra elismerték Erdély önállóságát, Bocskai közvetített a tizenöt éves
háborút lezáró béketárgyalásokon. a hosszú háború végén, a status
quo alapján a török megőrizhette a hódításait (a Zsitva folyó torkolatánál megkötött, úgynevezett zsitvatoroki béke, 1606). Bocskai István
azonban nem élvezhette sokáig győzelmének hozadékait, az év végén
meghalt. Halálos ágyán megfogalmazott végrendeletében az Erdélyi
Fejedelemség kényszerű különállásának szükségességét szorgalmazta.

Valameddig pedig a Magyar Korona ott fenn nálunknál erősebb nemzetségnél, a németnél lészen,
és a Magyar Királyság is a németeken forog, mindenkor szükséges és hasznos egy magyar fejedelmet Erdélyben fenntartani, mert nékik is oltalmokra, javokra lészen. ha pedig Isten azt adná, hogy a
Magyar Korona, Magyarországban magyar kézhez
kelne egy koronás királyság alá, úgy az erdélyieket
is intyük [intjük], nem hogy attól elszakadnának,
vagy abban ellent tartanának, de sőt segéllyék [segéljék] tehetségek szerént, és egyenlő értelemből
azon Korona alá a régi mód szerint adják magokat.
Melly dologról ha valaha hittel való confederatio
[szerződés] lehet közöttök, felette igen javallyuk
[javalljuk].
(Bocskai István politikai végrendelete;
1606. december 17.)
• Meddig tartotta fontosnak Bocskai egy önálló erdélyi állam létét?
• Milyen szerepet szánt Bocskai a fejedelemségnek?
• Hogyan látta Erdély és Magyarország kapcsolatát
a távoli jövőben?
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hogy a vallás gyakorlata, úgy a báróknak, mágnásoknak és nemeseknek, mint a szabad városoknak
és az ország összes karainak és rendeinek, úgy a
maguk, mint a fiscus [kincstár] fekvő jószágaiban;
valamint a magyar katonáknak is, az ország véghelyein kinek-kinek a maga vallása és hite szerint;
nemkülönben a mezővárosoknak és faluknak is,
ha azt önkéntesen és kényszerítés nélkül elfogadni
akarják, mindenütt szabad legyen; és annak szabad
élvezetében és gyakorlatában senki senkit meg ne
akadályozzon.
(1608. I. törvénycikk)

a bécsi béke helyreállította a rendi dualizmust a Magyar Királyság területén, és a rendek további erősödéséhez vezetett.
a tekintélyét vesztett uralkodóval szemben fellépett az öccse, és 1608-ban
a magyar és osztrák rendekre támaszkodva lemondatta bátyját a
magyar trónról (II. Mátyás, 1608–1619). a rendek által támogatott
új uralkodó koronázás előtt és után külön törvénycikkekben erősítette meg az országgyűlés, illetve a rendek jogait (nádorválasztás,
magyar tanácsadók alkalmazása). a Habsburg Birodalom legfőbb
ostromával – sikertelenül.
török
hadak után
kiszélesítették
a Hódoltság tepolitikai irányvonalát
a tizenöt A
éves
háború
az ellenreformáció
rületét, Kanizsa elfoglalásával (1600) egy újabb vilajetet szerveztek.
térnyerése és a rendek (csehek, osztrákok) háttérbe szorítása hatáAz elhúzódó háború hatalmas anyagi kiadással járt, és mérhetetlen
rozta meg. Mindez aktívabb nyugati politikához vezetett, és az osztszenvedést okozott az ország lakosságának. A menetelő hadak nem kírák Habsburgok
hamarosan
belesodródtak
harmincéves
háború
mélték a falvakat,
országszerte
járványokataterjesztettek
az éhínség
által
(1618–1648)
pusztító
küzdelmébe.
sújtott népesség körében. A háború utolsó éveiben pedig Bécs megkezd-

• Miként rendelkezett a vallásügyről az országte a rendi dualizmus rendszerének felszámolását.
gyűlés?
• Melyik béke betartására tett ezáltal ígéretet azSokszínű történelem: Báthory Zsigmond fejedelemsége
uralkodó?
Báthory István lengyelországi uralkodása idején az erdélyi országrészt testvérére, Báthory Kristófra (1576–

1581) bízta. A fejedelem hozzájárult ahhoz is, hogy testvére gyermekét, Zsigmondot jelöljék ki utódjának.
A felnőttkort Báthory Zsigmond 1588-ban érte el, de hamarosan bebizonyosodott, hogy alkalmatlan az
uralkodásra. A tizenöt éves háború alatt bekapcsolódott a törökellenes harcokba, de a vereségeket követően politikája kiszámíthatatlan lett. Négyszer mondott le a trónról, és háromszor tért vissza rövid időn belül,
miközben állandó viszályba került az erdélyi rendekkel. A bizonytalan helyzetet kihasználták a császári hadak és a velük szövetségben álló havasalföldi fejedelem, az ellenséges alakulatok rengeteg szenvedést okoztak Erdélynek. A pusztítást csak fokozták a török segélyhaderő, a tatárok betörései. Báthory Zsigmond 1602ben végleg lemondott a hatalomról, a fejedelemség a rabló-fosztogató császári zsoldosok kezébe került.

Kitekintő

Báthory zsigmond fejedelemsége
Báthory István lengyelországi uralkodása idején az erdélyi
országrészt testvérére, Báthory Kristófra (1576–1581) bízta. a fejedelem hozzájárult ahhoz is, hogy testvére gyermekét, Zsigmondot jelöljék ki utódjának. a felnőttkort Báthory
Zsigmond 1588-ban érte el, de hamarosan bebizonyosodott,
hogy alkalmatlan az uralkodásra. a tizenöt éves háború alatt
bekapcsolódott a törökellenes harcokba, de a vereségeket követően politikája kiszámíthatatlan lett. négyszer mondott le a
trónról, és háromszor tért vissza rövid időn belül, miközben
állandó viszályba került az erdélyi rendekkel. a bizonytalan
helyzetet kihasználták a császári hadak és a velük szövetségBáthory Zsigmond házasságát Mária Krisztiernával politikai szándék vezette: a Habsburg
Báthory Zsigmond
házasságát Mária Krisztiernával politikai szánben álló havasalföldi fejedelem (Vitéz Mihály); az ellenséges főhercegnő
biztosította volna az összeköttetést Béccsel. Csakhogy a házasság még nadék vezette,
a mert
Habsburg
főhercegnő
volna az
gyobb
bajt okozott,
Báthory képtelen
volt férji biztosította
kötelezettségét teljesíteni.
Az elösszenem
alakulatok rengeteg szenvedést okoztak Erdélynek.
nászéjszaka,
majd aCsakhogy
többszöri sikertelen
próbálkozás
inkább kiszámíthatatlanköttetést
Béccsel.
a házasság
mégmég
nagyobb
bajt okozott,
a pusztítást csak fokozták a török segédhaderő, a tatárok hált
ná
tette a fejedelmet,
boszorkányságra
gyanakodott,teljesíteni.
és mindenféle
varázsfüvekkel
Báthory
képtelenakivolt
férji kötelezettségét
Az
el nem hált
betörései. Báthory Zsigmond 1602-ben végleg lemondott a próbálta
magát rendbe hozni
nászéjszaka
még inkább kiszámíthatatlanná tette a fejedelmet, aki
hatalomról, a fejedelemség pedig a gyakran fosztogató csáboszorkányságra gyanakodott, és mindenféle varázsfüvekkel próbálMilyen államberendezkedés alakult ki a Királyi Magyarországon és Erdélyben? Hogyan érszári zsoldosokat vezető giorgio Basta generális kormányzása
ta magát rendbe hozni
tékelhetjük a Habsburgok politikai szerepvállalását? Milyen kényszerhelyzetbe kerültek az
alá került.
országrészek rendjei? Mekkora mozgástérrel rendelkezett az erdélyi fejedelem a bel- és külpolitikában? Mi jelezte az Oszmán Birodalom katonai erejét?
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Összegzés

Okok és következmények

• Milyen következményekkel jártak az állandó háborús
állapotok?
• Hogyan alakult az Udvar és rendek viszonya a Habsburgok központosító törekvései miatt?

történelmi nézőpont

• Értékeljük Bocskai István sokrétű mozgalmát és sikereit
a források ismeretében!
• Vitassuk meg, miért vált Bocskai meghatározó történelmi személyiséggé!
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16. Az Erdélyi Fejedelemség a 17. században
Milyen körülmények között alakult ki az Erdélyi Fejedelemség? Mekkora mozgástérrel rendelkezett
az országrész? Miként viszonyult a fejedelmi politika a Habsburgokhoz, illetve az oszmánokhoz? Mely
általános európai háború bontakozott ki a 17. század első felében?
Bethlen Gábor első hadjárata (1619–1621)
Az Erdélyi Fejedelemséghez csatolt
hét vármegye (1622-től)
I. Rákóczi György hadjárata (1644–1645)
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hogyan alapozta meg Erdély „aranykorát”?

az Erdélyi Fejedelemség megerősödése és virágzása Bethlen Gábor uralkodása (1613–1629) alatt kezdődött el.
a török segélyhaddal hatalomba kerülő fejedelem figyelembe vette Isztambul igényeit, mivel nem akarta, hogy
országa megint két tűz közé kerüljön.
Bethlen belpolitikáját az erőteljes
központosítás jellemezte, visszavette
a korábban szétosztogatott birtokokat, pénzügyi erejét a regálejövedelmek is biztosították. Jól kihasználta a
fejedelemség gazdasági erőforrásait
(só- és nemesfémbányák), és a külkereskedelemre kivetett állami monopóliumok (a külpiacokon eladható
árucikkek kereskedelmének fejedelmi
joga) szintén növelték bevételeit. az
összeg jelentős részét Bethlen a hadseregre költötte el, és a harmincéves
háború kínálta lehetőséget Erdély
pozícióinak javítására használta ki.

• Gyűjtsük vázlatpontokba Bethlen Gábor intézkedéseit!
• Hogyan szilárdította meg Bethlen a hatalmát? Milyen gazdasági-pénzügyi intézkedéseket hozott?
• Mit takart a „deák széptudományok” kifejezés? Hogyan történt a kultúra
fejlesztése?
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Idézzük fel a harmincéves
háború főbb hadmozdulatait a tankönyv 30. oldalán
lévő térkép segítségével!
Illesszük be a fejedelmi hadjáratokat a háború eseménytörténetébe! Mennyire voltak sikeresek az említett hadmozdulatok?

HABSBURG

Erdélyi hadjáratok
a Habsburgok ellen

Duna

L E N G Y E L

Bethlen gábor fejedelem, amint a fejedelemséget
elnyerte, […] azonnal hogy tárháza valamit gyarapodni kezde, az Isten tiszteletére nézendő szorgalmatos gondja után […] nagy, friss, fejedelmi pompás
épületű házakat építtetett vala, […] fiscus [kincstári]
jószágaiban való majorkodásokra, oeconomiára
[gazdálkodásra] praefectusokat, jó gondviselőket, udvarbírákat állíttatván mindenütt, a sóaknák,
arany-, ezüst-, kéneső- [higany] és rézbányáknak míveltetéseket ottan jó helyben állattatta, és azoknak
míveltetésekre messzünen is nagy költséggel azokhoz jó értő tudós főmestereket hozatott vala.
De mindenekfelett az Isten tiszteletét minden tehetsége szerint nagy szorgalmatossággal igyekezte
az hazában felállítani, scholákat [iskolákat] építtetni, azokban a deák széptudományokat taníttatni, a
belgiumi, angliai akadémiákban tudós ifjakat nagy
költséggel szakadatlanul feljártatni, és taníttatni, a
hazát református tudós keresztyén tanítókkal, tudós professzorokkal megékíteni fő gondja volt. […]
Bibliothecát [könyvtárat] különb-különb tudományokhoz tartozó gyönyörűséges jó könyvekkel
rakottat, olyat szerzett vala ugyanazon kollégium
szükségére, amelynek is megszerzése sok ezer tallérokban kerülhetett. […]
Az országban idegen országokból nagy költséggel
mindenféle jó mesterembereket, tudós fundálókat,
kőmíveseket behozat vala, Morvaországból az új
keresztyének [anabaptisták] közül […] jó mesterembereket […] behozatván […] hasznára voltak
mind fejedelmeknek s mind az országnak, az mindennapi próba mutatja.
(szalárdi János: Siralmas magyar krónika)
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ha én magamat megkoronáztattam volna, soha
énnálam bolondabb fejedelem nem lőtt volna,
mert a török mindjárt az országnak végházait éntőlem megadatni kívánta volna.
(Bethlen a korona visszautasításáról; 1620)
A királyi felség a mágnásokat és nemeseket, a szabad városokat, továbbá a magyar véghelyeken
levő magyar katonákat vallásukban megháborítani
nem fogja. A nádort a legközelebb tartandó első
országgyűlésen régi szokás szerint meg kell választani.
(nikolsburgi béke; 1621)
De az nagy lelkesedés nagy hirtelen megváltozék,
az hadakozást megúnák, az úri és nemes rend
mindjárt látván, hogy nem egy-két hét alatt mehet végben hazájoknak egy római császár keze alól
való szabadítása, hanem vérek ontását is kelletik
hazájokért netalán szenvedni – megsokallák, bokrosan kezdenek tanácsot tartani.
(Bethlen Alvinczi péternek az 1626. évi hadjáratról)
• Vitassuk meg, helyesen döntött-e Bethlen a korona visszautasításakor!
• Kikre nem vonatkozott a szabad vallásgyakorlás?
• Milyen fontos információt olvashatunk ki Bethlen
gábor seregéről?
Először: Ami a vallás ügyét illeti, […] kijelentettük
és határoztuk: hogy az ország összes karai és rendei
és a szabad városok, nemkülönben a kiváltságolt
mezővárosok és az ország határszélein levő magyar katonák vallásukat, a templomok, harangok
és temető szabad használata mellett, mindenütt
szabadon gyakorolják, és senkinek sem szabad
bárkit is az ő vallásának szabad gyakorlásában bármely módon vagy bármely ürügy alatt zavarni és
akadályozni.
Másodszor: Arra nézve, hogy a parasztok az ő vallásukban nem gátlandók és nem háborítandók,
kijelentjük és határoztuk, […] őket sem szabad
vallásuknak a fentebbihez hasonló szabad gyakorlásában, használatában és követésében, […] ne
kényszerítsék. […]
A közönséges országgyűlést pedig ő császári és
királyi felsége […] kegyesen kihirdetni és minden
további halasztás vagy elodázás nélkül megtartani méltóztatik, úgyhogy mindazok, kiket az 1608.
évi, koronázás után kelt 1. cikkely értelmében az
országgyűlésre meghívni szokás, ott barátságosan
megjelenhessék és az országgyűlésnek régtől fogva szokásos szabadságával tárgyalhassanak.
(A linzi békéből; 1645. december)
• Hogyan szabályozta a linzi béke a felekezeti viszonyokat?
• Melyik országrészre vonatkoztak a fenti rendelkezések?
• Vitassuk meg, hogyan érvényesültek a Bocskai István végrendeletében megfogalmazott elvek!
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a cseh rendek felkérésére Bethlen 1619 őszén belépett a háborúba. az
erdélyi hadak Felső-Magyarország gyors elfoglalásával Bécsig törtek
előre. a következő évben a Magyar Királyság igen jelentős része átmenetileg Bethlen fennhatósága alá került. a rendi országgyűlés királlyá
választotta, de a reálpolitikus fejedelem tudta, hogy a korona elfogadásával megint a törökök esélyeit növelné meg. Jól döntött, a csehek
veresége után (fehérhegyi csata, 1620) a magyar főurak nagy része elpártolt tőle, és csapatai védekezésre kényszerültek. a Habsburg-ellentámadás sikeres elhárítása megegyezéses békéhez vezetett (nikolsburgi
béke, 1621), amely biztosította Erdély területi gyarapodását (hét vármegye Felső-Magyarország keleti részén). Bethlen a harmincéves háborúba még kétszer bekapcsolódott, de a két fél közötti status quo nem
változott.

Erdély „aranykora”
Miért volt kedvező a nemzetközi helyzet?

a külpolitikában sikeres fejedelem jelentős kulturális fejlesztéseket is
végrehajtott (gyulafehérvári főiskola, nyomdák, könyvtárak alapítása).
a kortársak szerint a művészetpártoló Bethlen fiatal feleségét (Brandenburgi Katalint, II. gusztáv adolf svéd király sógornőjét) akarta elkápráztatni a késő reneszánsz stílusú paloták építésével. a fejedelemség virágzása utóda, I. Rákóczi György (1630–1648) alatt folytatódott,
aki Erdély bel- és külpolitikáján nem változtatott. a fejedelemség a korszakban a protestantizmus élharcosai közé tartozott, újból beavatkozott az európai háborúba (1644–45).
I. Rákóczi györgy hadjáratával elérte, hogy a Habsburgok végül
szabad vallásgyakorlatot biztosítsanak minden társadalmi réteg számára a Magyar Királyság területén (linzi béke, 1645). a harcok során
a fejedelemség, hűen Bocskaihoz, támogatta a magyar rendi jogokat
a Habsburg-abszolutizmussal szemben. Így nem meglepő, hogy a harmincéves háborút lezáró béketárgyalásokon (1648) az európai hatalmak Erdéllyel is számoltak.
Erdély virágzásával egy időben az Oszmán Birodalom átmeneti
válságba került. a meggyengülő szultáni hatalom mellett megnőtt az
udvari elit, a „palotarend” befolyása. a központ térvesztését kihasználták a hatalmas birodalom tartományvezetői (bégek, pasák). a lázadó
tartományok, a többfrontos háború és a felmerülő belső problémák
évtizedekig lekötötték a törököket. az Oszmán Birodalom a 17. század
közepén erősödött meg újra. a számos problémát egy új nagyvezír erélyes fellépése oldotta meg (Köprülü Mehmed, 1656). Erős kézzel rendet
tett a birodalomban, nem tűrt semmilyen ellentmondást. Utódai már
újabb hódításokba kezdtek (Kréta elfoglalása, a lengyelek legyőzése),
és úgy tűnt, hogy az oszmán Birodalom visszanyerte régi erejét.

Erdély hanyatlása
Mi vezetett Erdély meggyengüléséhez?

I. Rákóczi györgy fia, II. Rákóczi György fejedelem (1648–1660)
jó kapcsolatokat épített ki a királyi országrész politikusaival; sokan a
leendő magyar királyt látták benne. a fejedelem kihasználta lengyelország szorult helyzetét (svéd invázió 1655-ben), és a lengyel
korona megszerzésére törekedett. Hadjáratát látszólag jól előkészítette, de nem érzékelte az oszmán Birodalmon belüli változásokat. az
előzetes engedély nélküli hadjárat (1657) kezdetben sikereket hozott
(Krakkó, Varsó elfoglalása), ám Isztambul felszólította a lengyel területek kiürítésére. II. Rákóczi györgy ekkor végzetes hibát követett el:
nem hajtotta végre az utasítást.
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a török megtorlás nem késett sokáig.
az oszmánok először a krími tatárokat
küldték ellene, és a fejedelmi hadsereg
fogságba került lengyelországban. II. Rákóczi György hazatért, és felvette a harcot a törökkel. a Porta bosszúja lecsapott,
ellenséges hadak pusztították el a virágzó
fejedelemséget, bevették Váradot, így a Partium nagy része oszmán megszállás alá került (1658–1660). a zűrzavaros helyzetben
Apafi Mihály
a fejedelem életét vesztette egy csatában
szerzett sebesülésében. a magyar és erdélyi rendek sürgetésére császári
csapatok is érkeztek Erdélybe, csakhogy a hadvezér (Raimondo Montecuccoli [ejtsd: rajmondó montekukkoli]) rövidesen kivonta a haderejét. az ellenállásra képtelen fejedelemség élére az oszmánok egy törökbarát főurat ültettek, I. Apafi Mihály (1661–1690) személyében. apafi
alatt Erdélyt szorosabban a birodalomhoz kötötték (magasabb adók), és
külpolitikai mozgásterét szűkítették. Bár a fejedelemség gazdaságilag
rövidesen magára talált, egykori helyzetét és politikai tekintélyét soha
nem nyerte vissza.

Rá@dás

Erdélyi történetírók a korszakról

Kolozsvár a 17. században

Kitekintő

rossz hírű Báthoryak
a 16. század végén a jelentős birtokokkal rendelkező Báthoryak meghatározó szerepet töltöttek be mind a királyság,
mind a fejedelemség közéletében. a vagyonukra és befolyásukra irigykedő főnemesek közül néhányan súlyos vádakkal
illették a család egyes tagjait, ennek következtében a família
fokozatosan elveszítette a tekintélyét, és háttérbe szorult. Báthory Zsigmond zűrzavart okozó fejedelemsége után Báthory
Erzsébet, a „csejtei szörny”, majd Báthory gábor, az „erdélyi
Casanova”, végül Báthory anna a „vérfertőző boszorkány” állítólagos cselekedetei miatt vált rossz hírűvé a Báthory család.
Mindezek azonban csak kis részben feleltek meg a valóságnak.
Báthory Erzsébet – nádasdy Ferenc, a híres törökverő főúr özvegye – ellen 1610-ben indult vizsgálat. a nyomozást maga a nádor, Thurzó györgy vezette. a vád szerint az asszony örömét lelte a szolgálatában álló lányok
kegyetlen kínzásában, és sok áldozata életét vesztette.
a szolgarendű bűntársak kínvallatásuk során beismerték a
rémtetteket, és számos tanú is terhelő vallomást tett. Újabban
jogászok (de történészek is) felvetették, hogy a vád koholt
lehetett, és ítélet végül a vád megalapozatlansága miatt nem
született. a kérdés legjobb történész szakértője viszont meggyőzően bizonyítja, hogy az asszony bűnös volt, meghurcolásához nem fűződött érdek. Thurzó nádor az előkelő úrnőt

inkább mentette. a királynak azt írta, hogy elfalaztatta a bűnöst, holott csak szigorú házi őrizetben tartotta. a fiatalító
vérben fürdés persze csak későbbi kitalálás.
Báthory gábor erdélyi fejedelem (1608–1613) hírhedt nőfalóként, férjes nemesasszonyok elcsábítójaként vonult be a
történelembe. a szoknyabolond fejedelem ellen állítólag ezer
felszarvazott férj forralt bosszút. Bethlen hadjáratát Báthory
gábor nem tudta elhárítani, és a menekülő fejedelmet hajdúk
gyilkolták meg. Húgát, annát Bethlen gábor emberei vérfertőző kapcsolattal és boszorkánysággal vádolták. Bethlen
azt hitte, hogy a felesége azért halt meg, mert Báthory anna
megrontotta a fejedelemasszonyt. a boszorkányper során
anna elkerülte a máglyahalált, de családi birtokai a fejedelem
kezébe kerültek (1618).
A büszke csejthe várának
hatalmas asszonya
nehézkes álmokat lát
ha megjön alkonya.

Mélyen, sötét üregben
nagy sziklavár alatt
sok embercsontokat lát
halomra hordtakat […]
(garay János: Báthory Erzsébet)

• Nézzünk utána, milyen modern kori alkotás (regény, dráma,
film) készült Báthory Erzsébetről!
• Kihez hasonlít az alakja, milyen legendákkal egészült ki a története?

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen körülmények között vált a 17. század első fele
Erdély aranykorává?
• Miként vezettek megfontolatlan politikai lépések súlyos
katasztrófához?

történelmi jelentőség és nézőpont

• Értékeljük a korszak fejedelmeinek uralkodását a források ismeretében!
• Vitassuk meg tetteik mozgatórugóit és a következményeket!
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17. A széttagolt ország mindennapjai
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a háborús állapotok a széttagolt ország mindennapjaira? Milyen változásokat idéztek elő a társadalomban? Mely országrészek szenvedtek jelentős károkat a tizenöt éves háború idején?
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Magyarország gazdasága
a 16–17. században
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gyűjtsük össze az egyes országrészek gazdasági adottságait! Mi jellemezte a széttagolt ország kereskedelmét ebben az időszakban?
Milyen gazdasági változások figyelhetők meg ekkor
Európában? hogyan alkalmazkodott az ország a változásokhoz?

a gazdasági élet főbb vonásai
Milyen következményekkel járt a török hódítás?
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Magyarország külkereskedelme az 1547-es években, vámérték (forintban) alapján
állapítsuk meg, mi jellemezte az ország kereskedelmét! Mi volt a fő exportcikk? Mely termékekre
mutatkozott igény az országban? Vonjunk le következtetéseket az adatokból!

a 16. században a széttagoltság ellenére az ország gazdasági élete
fejlődött, a kereskedelembe bekapcsolódó rétegek anyagilag gyarapodhattak. az osztrák, a délnémet és az itáliai területek felé irányuló
mezőgazdasági (élő állat, gabona, bor) és nyersanyag- (rézérc, nemesfémek, bőr, méz stb.) kivitel jócskán meghaladta a behozatal értékét
(pozitív volt a külkereskedelmi mérleg). a három országrész gazdasága összekapcsolódott, mindenkinek érdekében állt az együttműködés. a tizenöt éves háború pusztításai azonban teljesen szétzilálták a kereskedelmi útvonalakat, a belső piac összeomlott.
a 17. században az európai események (az agrárárak zuhanása,
a népességcsökkenés, a harmincéves háború) gazdasági visszaeséshez vezettek. az ország agrárkivitele csökkent, a bányászat a vízkiemelés megoldatlansága miatt szintén válságosabb időszakot élt át.
az iparban a külföldi termékek beáramlása és az önellátó paraszti kézművesipar nagyrészt háttérbe szorította a céhes ipart. a korszakban
egyedül az ötvöscéhek tudtak töretlenül talpon maradni, hiszen a háborús viszonyok miatt a magánvagyonokból gyakran könnyen mozgatható ékszerek készültek.

az ország pusztulása
Milyen folyamatok kísérték a háborús közállapotokat?

a történeti éghajlattan kutatói szerint a 17. század a középkor végétől
tartó „kis jégkorszak” tetőpontjának számított. a hűvös és csapadékos nyár rövidebb gabonaérési időszakot eredményezett, a tartalékok
a tél végére gyakran elfogytak. a korszakban felgyorsult az erdőpusztulás, a fairtást a lakosság tűzifafogyasztása, illetve a magyar és a török
végvárak szükségletei is növelték. a gazdasági élet változásai (például
a legelőbővítés, kohászat) és a hadsereg igényei (például várerődítés,
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nem is mondhatom, mily kurválkodás, falás és vedelés, káromkodás, esküdözés, játék és kocka folyik
mindenfelé, mely pedig ellenére van az igaz német
hadi fegyelemnek, s egy nemzetnél sem divatozik.
Az bizonyos, hogy tízezer német egy hónap alatt
többet fogyaszt harminc vagy még több ezer töröknél, ki ámbár pogány, mégis önmegtartóztatásra és józanságra törekszik, s csak azt nézi, hogy lova,
kardja legyen rendben, teste épen s ruhája tisztán
[…]. hiába bizonygatják, hogy az asszonyok a mosás és ápolás miatt vannak náluk, hisz azt legények
és férfiak is végezhetnék, mint egyéb nemzeteknél
látjuk.
(nikolaus gablman leírása; 16. század vége)

A szigetvári várat mocsarak és vizesárkok vették körül, maga az erődítmény
három részből állt (Óváros, Újváros, Vár). 1566-ban az ostromló seregnek előbb
el kellett vezetnie a vizet az árkokból, ezután egyenként foglalta el az erődítmény
részeit. Zrínyi a belső várból kitörve halt hősi halált

salétrom- és lőporkészítés stb.) ugyanis rengeteg fa felhasználásával
jártak. a háborús viszonyok a táj elvadulását vonták maguk után, a
Kárpát-medence vízrajza még inkább szétzilálódott, számos régióban
mocsaras, lápos vidékek keletkeztek. a sík vidéken kialakított erődítményekhez sokszor a közeli folyók, patakok vizét vezették, máshol az
erdőirtások miatt változott meg a folyóvizek vízhozama. Egyes alföldi települések között csónakokkal lehetett közlekedni, ezek a vidékek
megfelelő búvóhelyet is biztosítottak a lakosok számára.
a nagyobb hadjáratok, az állandó hadakozás következményei főleg az ország kedvezőbb adottságú területeit sújtották. az átvonuló
hadak súlyos károkat okoztak a falvakban, nyomukban éhínség járt,
a csapatok járványokat terjesztettek. a korabeli források a császári
katonák mértéktelenségét és fegyelmezetlenségét emelik ki, velük
szemben az oszmán haderő sokkal szervezettebbnek tűnik. a török
csapatok pusztításait elsősorban az irreguláris alakulatok (tatárok)
okozták, akik a foglyokat rabszolgának hurcolták a birodalom területére. a több tízezer fős császári seregek mindenféle betegségek (pestis, szifilisz, vérhas) terjesztői voltak, míg az iszlám haderőben jobban
ügyeltek a tisztaságra (folyamatos vízellátás, gondosan tisztított árnyékszékek stb.). az elhúzódó várostromok a környék falvainak teljes
kizsákmányolásával jártak, a keresztény zsoldosok és a szabad hajdúk
sem kímélték az emberéletet.

Bölcsőtől a koporsóig
hogyan élték a családok a mindennapjaikat?

a történeti demográfusokat megosztja az a kérdés, hogy mekkora
volt az ország vérvesztesége az időszakban. Korábban nagyobb pusztítással számoltak a török hódoltság kialakításánál, napjainkban a
századvégi hosszú háború időszakát tekintik sorsfordítónak. Tény,
hogy a 16. században a lakosság száma szinte stagnált, a valószínű
népességnövekedést az állandó háborúk apasztották. a 17. században
a lakosság száma főleg a nemzetiségi bevándorlók miatt növeke-

[…] a kapitányok hanyagsága miatt már gyakran
megtörtént, hogy ha valahol legalább egy hétre
tábort állítottak a keresztények, az utálatos mocsok
hatására mindjárt pestises ragály keletkezett, s a
nyers ételek mértéktelen zabálása, a borok vad
vedelése és az utálatos dőzsölés miatt nagy csapat
katona már néhány nap után, mint az állat elveszett
[…].
(Kis péter Magyarázat című munkájából;
16. század közepe)
• Idézzük fel, milyenek voltak a korabeli higiéniai viszonyok a városokban!
• Milyen alapvető problémákkal kellett megküzdenie egy hadsereg vezetőjének?
• A fentiek alapján hogyan lehetne fejleszteni a hadsereg hatékonyságát?
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2,8
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3,3

3,5

4,0

Itália

német Birodalom
Magyarország

Az egyes európai országok népességének alakulása 1500
és 1700 között (millió fő)
állapítsuk meg, átlagosan hány százalékos volt a
növekedés az egyes nyugati országokban a 16.
században! Idézzük fel, miért torpant meg a növekedés a 17. században! hány százalékkal nőtt a népesség Magyarországon a 16. században? Mekkora
lehetett a vérveszteség, ha az európai növekedés
arányát vesszük figyelembe?
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Angliából hozott orvos Doctorságot,
Magyar nemzet közzé merő hóherságot,
Mondják, oda fel is sok embert fel bonczolt
Mi nállunk is immár ahoz hozzá fogott.
(gúnyvers Enyedi sámuelről; 17. század 2. fele)
• Milyen váddal illeti az orvost a gúnyvers?
• Idézzük fel a korábban tanultakat a már megismert európai változásokról! hogyan kapcsolódik
ezekhez Enyedi sámuel munkássága és fogadtatása?
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dett, egyes országrészekben a magyarság kisebbségbe szorult (Erdély,
Dél-Magyarország). a korabeli családok sokban különböztek a maiaktól, nemcsak azért, mert több nemzedék élt együtt, hanem azért
is, mert a szolgák is a famíliához tartoztak. a főuraknál a köznemesi
familiárisok, a városi polgároknál a szolgák, a módosabb parasztoknál
a zsellérek laktak.
az emberek mindennapjai szinte nyilvánosan teltek, a nemesek
mindenhova szolgájukkal mentek; sokszor még az intim pillanatok
során is a közelben tartózkodott egy szolgáló. a házasságokat nagyrészt még mindig a rokonság „szervezte”, bár a levelekben az érzelmi
kötődés és a kölcsönös vonzódás mind gyakrabban jelent meg.
az emberek átlagéletkora az európai tendenciáknak megfelelően
alacsony maradt, sok asszony halt meg szülés közben, sok férfi pedig
a harcokban. az özvegyek gyorsan újraházasodtak, az árvákat pedig a
rokonság nevelte fel.

Iskoláztatás, oktatás: felekezeti sokszínűség
hogyan jelentek meg a felekezeti viszonyok az oktatásban?

Tanítót, tanárt vagy segédtanárt ebbe a mi oskolánkba tekintélyes és igaz hitű férfiaknak kell ajánlaniuk vagy meghívniuk, s a pataki lelkipásztoroknak kell bemutatniuk; a jelölt legyen helvét hitvallású férfiú, jámbor, derék, tisztes hírnevű, valamely
igaz hitű akadémiának legyen tényleges neveltje,
alapos képzettségű, a bölcselet művelője, jól ismerje a legszentebb teológia tanításához szükséges
[héber, görög, latin] nyelveket, legyen hithű, szorgalmas, tudnivágyó, munkaszerető, erénykedvelő,
emberszerető […].
Az, aki egy hónapon belül nem ad be tanárának stílusgyakorlatot, s nem ad bizonyságot tanulmányi
előmeneteléről, 20 pénzt [dénárt] fizessen. ha rajtakapnak valakit, hogy önkényesen használja anyanyelvét, akkor – ha nagyobb diák – minden hibáért
vagy fizessen egy pénzt, vagy tanuljon meg könyv
nélkül tíz közmondást. […]
A nyilvános búcsú- más néven távozási lakomák és
ivászatok rendezését, továbbá az iskolában mindennemű mulatozást, mint igen sok bajt okozó,
hamu alatt izzó zsarátnokot – mert a régebbi időkben vakmerő módon igen sokan vétkeztek ebben
– szigorúan eltiltjuk.
(A sárospataki iskola 1621. évi törvényeiből)
• Milyen feltételeknek kellett megfelelnie egy korabeli tanárnak a kollégiumba való felvételhez?
• Melyik felekezethez tartozott az iskola?
• Idézzük fel a középkori hét szabad művészet tárgyait! Miben tért el ettől a sárospataki iskola?
• Milyen szigorú kötelezettségeik voltak a diákoknak?

a háborús viszonyok között az alapfokú oktatás kiépítése megvalósíthatatlan volt. Jóllehet mind a reformáció, mind a katolikus megújulás
fontosnak tartotta az írni-olvasni
tudás
elterjesztését,
a legtöbb
faluban
háttérbe
szorította
a céhes
ipart.
A korszakban e
még iskolákat sem tudtak létesíteni. ahol pedig működött egy iskolaház,
tudtak
talpon
maradni,
hiszen
a aháborús viszon
ott csak néhány gyerek járt
az órákra,
legtöbbször
persze télen,
hiszen
családok tavasztól őszig mezőgazdasági
fogták
a gyerekeket.
gyonokból munkára
gyakran
könnyen
mozgatható ékszerek
a korban tanítóképzés nem létezett, a helyi iskolamesterek meglehetősen alacsony képzettséggel rendelkeztek; a falvakban igen alacsony fizetésért sokszor rokkant katonák, kicsapott diákok, lelkészek
tanítottak. Korabeli felmérések
szerint egyes
térségekben a tanítók
Iskoláztatás,
oktatás
nagy része csak olvasni tudott, és a betűvetés helyett imákat, énekeket,
bibliai részleteket tanítottak. a korban az írni-olvasni tudás a paraszti
világban még alig terjedtAel,háborús
a magasabb
társadalmi rangú
rétegeknél
viszonyok
között
az alapfokú oktatás
azonban már egyre szélesebb körben volt jellemző.
volt.(a sárvári
Jóllehet
minda németa reformáció, mind
a 16–17. században ahatatlan
főurak udvarai
nádasdy,
újvári Batthyány, a kismartoni
Esterházy
stb.) művelődési
közpon-tudás elterjeszt
fontosnak
tartotta
az írni-olvasni
toknak számítottak. a köznemesség gyermekei a fiatal arisztokraták
még iskolákat sem tudtak létesíteni. Ahol pedig m
szolgálatába állva tanultak, a nők taníttatásával nem foglalkoztak.
ott
csak néhány
gyerek
járt az órákra,
legtöbbszö
a 16. század közepétől
megjelentek
az országban
a felekezeti
gimnáziumok, a protestánscsaládok
középiskolák
mellett
a
katolikus
középiskotavasztól őszig mezőgazdasági munkára
lákban (győr, nagyszombat) is színvonalas oktatás folyt. az evankorban
tanítóképzés
nem létezett, a helyi i
gélikus (Pozsony, Sopron, A
lőcse)
és református
(Pápa, Sárospatak,
Debrecen) kollégiumokba
a megfelelő
alapműveltségekkel
rendelkehetősen
alacsony
képzettséggel
rendelkeztek; a fa
ző diákokat vették fel. az arisztokrata gyerekeket a gimnáziumokba

A debreceni református kollégium

A debreceni református kollégium

fizetésért s
nák, kicsapo
nítottak. Ko
rint egyes
nagy része
a betűvetés
ket, bibliai
A korban a
paraszti vilá
el, a magas
rétegeknél a
lesebb körbe

Tanítót, tanárt vagy segédtanárt ebbe a mi oskolánkba tekintélyes és igaz hit
vagy meghívniuk, s a pataki lelkipásztoroknak kell bemutatniuk; a jelölt legyen h
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gyakran saját inasaik és szolgáik is elkísérték. a tananyag a latin nyelv
elsajátításából és az antik szerzők műveinek tanulmányozásából állt.
Míg a királyságban az igazgatás nyelve 1844-ig a latin maradt, Erdélyben a magyar nyelvet a hivatalokban is alkalmazták.
a felsőfokú képzés külföldi tanulmányt jelentett, a protestáns diákok holland és német intézményekbe jártak; a katolikusok a létrejövő
nagyszombati egyetem (1635) mellett továbbra is a középkor óta létező egyetemeket (Bécs, Krakkó, Bologna, Padova) választhatták.
gondolkodom, tehát vagyok
Így kételkedvén azért, egyelőször könnyen feltehetjük, hogy se Isten, se
ég, se föld, se semmi test ne legyen, […] mindazonáltal hogy mü magunk,
akik így gondolkodunk és kételkedünk, semmik ne volnánk, azt semmiképpen meg nem engedhetjük, mivel magával ellenkeznék, ha azt vélnők, hogy ami gondolkodik, azonba [azonközben] amíg gondolkodik, ne
légyen. Minekokáért ez: én gondolkodom, ezért vagyok: minden megtudható dolgok között legfőbb és bizonyosabb.
a mozgás
A mozgásnak első oka az Isten, aki a testes dolgot mozgással és nyugovással kezdetben együtt teremtette és amennyit akkor abba béadott, annyit
tart mostan is meg benne.
a Nap és a bolygók
Az ég kellő-közepiben vagyon a nap, ki az ő maga tengelye körül való iszonyú sebes forgásával a mü egünket minden bennelevő állatokkal egyetemben éppenséggel forgatja. Amely részei ennek az égnek a naphoz
közelb vagynak, leggyorsabban forgattatnak őtőle, amelyek távulabbtávulabb, azok későbben-későbben.
(Apáczai csere János Encyclopaediájából)

Apáczai Csere János
Magyar Encyclopaediájának címlapja
• Olvassuk el Apáczai művének címlapját! Mit jelent
az enciklopédia kifejezés?
• Miért számított korszerűnek Apáczai Csere János
műve a 17. századi Erdélyben? Kinek a filozófiáját
vette át, illetve melyik természettudományos ismeretet közölte a szerző?

Kitekintő

Morbus hungaricus
Magyarországot a 16–17. században egy súlyos betegség is
hírhedtté tette. a járványos betegség a tífusz, a malária és a
vérhas tüneteiből állt össze, kialakulását a természetföldrajzi
körülmények (mocsarak, lápok) és a nyári hőség okozták.
a vonuló seregeket nappal legyek hadai, éjjel szúnyogok százai lepték el; a katonák szomjúságukat gyakran a folyók vizével csillapították. a rossz higiéniai viszonyok miatt a természetes vizek fertőzöttek voltak, így a katonák gyorsan megbetegedtek. a morbus hungaricus képes volt egy hadjárat sorsát
is eldönteni; 1542-ben a Buda visszafoglalására induló sereg
fele odaveszett, míg győrből megérkezett Pest alá.

A beteget […] délután 3 vagy 4 óra tájban […] rosszullét és
könnyű rázóhideg szállotta meg […] Alig egy óra múlva hőség váltotta fel azt, mely a következő napokban és éjjeleken
is megszállva tartotta a megtámadottakat. Minden megvizsgált beteg leginkább fejfájásról panaszkodott, […] olthatatlan
szomj gyötörte őket kezdettől fogva […]. A következő vagy
legkésőbb 3. napon delíriumok léptek fel, melyekben az volt
a figyelemre méltó, hogy az összefüggés nélküli beszédek tárgyát életpályájuk képezte: […] Az öntudatlanság elég sokáig
tartott. rosszabbodások este állott be, és éjjel nőtt a betegség
heve. A nyelv megaszott volt, az ajkak szárazak: némelyek vérest köptek […] némelyeknél a láz folyamán bél- és oldalfájások léptek fel […]. A szenvedők egy része a 14. napon gyógyult
meg, bár némelyek a 20. napig húzták a betegséget; ezek –
úgy állítom – kellő időben és helyesen vétettek gyógyulás alá.
(Jordanus tábori orvos leírásából)
• Nézzünk utána, milyen típusú betegség a tífusz, a malária, illetve a vérhas!
• Melyik térségben jellemző betegségek ezek napjainkban?

Összegzés

Okok és következmények

• Foglaljuk össze saját szavainkkal, milyen következményekkel jártak a háborús állapotok!

• Hogyan élték meg az emberek a mindennapokat?
• Mi jellemezte a korszak művelődését?
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18. A politikai kiútkeresés évtizedei
Idézzük fel az irodalomórán tanultakat Zrínyi Miklósról! Mi jellemezte irodalmi tevékenységét? Hogyan próbálta lelkesíteni kortársait? Milyen nehézségekkel kellett szembenéznie a korszak magyar vezető rétegének? Miért nem lehetett az erdélyiek segítségére számítani?
LENGYEL KIR
A Habsburg Birodalom határa 1606-ban
.
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Az ellenreformáció
Magyarországon
hogyan változott az ország felekezeti megoszlása? Milyen kulturális következményeket vont maga
után az ellenreformáció
megjelenése? hogyan alakult a protestánsok helyzete a Magyar Királyság
területén? nézzünk utána,
milyen feladatot vállalt fel
a piarista rend!

a katolikus megújulás Magyarországon
Tagadhatatlan dolog, hogy miúta ti ez világra hoztátok az új tudománt, miúta az ti tudomántoknak
veszedelmes és ártalmas almáját megövék az emberek, azúta felnyittaték az emberek szeme minden
gonoszságra és istentelenégre. Úgy annyira, hogy
azótátul fogva még csak az tízesztendős gyermek
is több latorságot és gonoszságot tud, cselekszik,
hogysem azelőtt az negyvenesztendős ember. Ezt
az innen vallástokon való vén emberekkel bizonyítom, kik még jól említik, minemű állapot volt az hitetek elhatalmazása előtt […] Annakokáért néktek
köszönhetjük, hogy ennyire eláradott az világon
mindennemű gonoszság: és ezekért való isten ostorit is ti gyümölcsötöknek nevezhetjük. […] Azt
mondod, és igazán is mondod, hogy Magyarország
ötszáz esztendeig erős és a töröknek rettenetes
ország volt, melybe sok jó fejedelmek voltak, úgy
mint hunyadi János és Mátyás király, kik által isten fel akarta emelni az mi nemzetségünket. […]
nyilván ti magatok megláthatjátok, hogy erősebb
gyámola és támasza volt országunknak ti előttetek,
mert akkor volt virágjába […] akkor kezdett romlani, mikor ti támadátok lajos király idejébe.
(pázmány péter Felelet az Magyari Istvánnak
az ország romlásáról című munkájából)
• Mit takart az „új tudomán” kifejezés?
• Mit okozott Pázmány szerint az „új tudomán”?
• Miért sújtott minket Isten büntetése a katolikus
álláspont szerint?
• Mivel támasztotta alá Pázmány az érvelését? Vitassuk meg, mennyire megalapozott történelmileg
az álláspontja!

Milyen politikai helyzetben bontakozott ki az ellenreformáció?

a Habsburgok külpolitikájában a 17. században másodlagossá vált a
török elleni harc. a hosszú békeévek alatt (1606 után) persze a helyi
összecsapások nem maradtak el, de nagyobb hadjáratra nem került
sor. az erdélyi fejedelmek támadásai megosztották a nemességet, a
protestánsok kezdeti lelkesedése elült a Habsburg-sikerek láttán.
(a rendek mindvégig vigyáztak jogaikra; Bethlen megválasztásakor
gyenge királyi jogkört képzeltek el számára.)
az időszakban jelentős vallási változások történtek. a katolikus
megújulás vezéralakja Pázmány Péter esztergomi érsek lett, aki a
kor szokásától eltérően és a korábbi hibákból tanulva erőszakmentes
ellenreformációt képviselt. Pázmány gyerekkorában katolizált, belépett a jezsuita rendbe, és külföldi egyetemeken (Krakkó, Bécs, Róma)
tanulva igen nagy műveltségre tett szert.
Pázmány hazatérésével a hitvitáknak egy új fejezete kezdődött. a magyar nyelven, ironikus vitakészséggel
és néha maró gúnnyal megfogalmazott
iratai nagy kihívást jelentettek a protestáns szerzőknek. Esztergomi érsekként
(1616) a főurak katolizálására törekedett; neki köszönhetően tucatnyi család tért vissza a katolikus egyházhoz.
a vallásváltás átrajzolta a dunántúli és
észak-magyarországi felekezeti viszonyokat. Pázmány fontosnak tartotta az
oktatást, papnevelő szemináriumokat létesített, és megalapította a nagyszombati egyetemet (1635). (Mivel
Pázmány Péter (ismeretlen mű- Esztergom 1543-ban török megszállás
alá került, az érseki székhelyet nagyvész alkotása)
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szombatra helyezték át.) az érsek aktívan politizált, élesen bírálta
Bethlen hadjáratait, de I. Rákóczi györgynek írt leveleiből kiderül,
hogy a nemzetét féltő főpap megértette Erdély sajátságos helyzetét.

zrínyi Miklós
Valóban lehetőség nyílt-e az ország felszabadítására a 17. század közepén?

a harmincéves háború lezárása után (1648) a királyi országrész rendjei hiába várták Bécs fellépését
a török ellen, ennek nem voltak meg sem a politikai, sem a gazdasági feltételei. a kor meghatározó politikusa Zrínyi Miklós horvát bán
lett. a szigetvári hős dédunokája irodalmi
munkásságával (Szigeti veszedelem) és hadtudományi műveivel (Tábori kis tracta; Vitéz
hadnagy) a török elleni harcra buzdított, és
hadvezérként is jeleskedett.
Zrínyi Miklós (1620–1664),
a költő és hadvezér

Habsburg Birodalom országrésze
A vasvári béke jóváhagyta török
területfoglalások
Török hadműveletek 1663-ban
Zrínyi téli hadjárata
Török támadás 1664-ben
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• Hogyan vélekedett Zrínyi a korabeli magyar haderőről? Miben látta a legnagyobb problémát?
• Melyik alakulat hiányát találta aggasztónak?
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1664 (béke)
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Száva

Ihon, magyar katona, ihon hajdú, a te fogyatkozásod. ha én a katonának azt mondanám: viselj fegyverderekat, karabint, tartsd meg a rendet; ha a hajdúnak: viselj muskétát [puskát] és pikát [lándzsát],
ne hágj ki az te rendedből, mit mondana nekem?
legelőször megnevetne, azután meggyűlölne. hejhej hun van a magyarnak régi jó híre! kivel németeket, olaszokat, törököket feljülhaladta? […]
Mely nagy vétek penig az, hogy a magyarnak nincs
gyalogsága, és nem gyönyörködik benne, meg
nem mondhatom. légyen őneki számos lovasa:
nem elég az. Mert nem mindenkor kell prédikálni avagy csatázni, néha szemben is kell az ellenséggel menni, ahol a te lovadnak futása nem
használ. s mivel vészesz várat, mivel őrzöd
meg aztat, mivel vered ki sáncából az ellenséget? Ezeket a te lovad nem viszi végben, hanem a gyalog, akinek nem a lófutás a reménsége, hanem a maga embersége […]. A lovas elfut,
a gyalog kénytelenül is megáll és megharcol, és a
futó lovast soha meg nem állíthatod, de a gyalogot
meg is rendelheted. gyalog az erő, lovas a futás.
(Zrínyi Miklós Vitéz hadnagy című
prózai munkájából; 1650–1653)

Dárda
Eszék

OSZMÁN BIRODALOM
Az 1663–1664. évi török háború hadműveletei
Miért volt fenyegető az 1663. őszi északi irányú török előretörés? hogyan
próbálta Zrínyi gyengíteni az oszmánok dunántúli pozícióját? Milyen
stratégiai jelentősége volt Eszéknek? Miért tekintette a közvélemény
megalázónak a vasvári békét a szentgotthárdi győztes csatát követően?
• Mit takart a „fennforgó vész” kifejezés?
• Milyen jellegű hadsereg felállítását javasolta Zrínyi Miklós?
• Vitassuk meg, hogyan viszonyult a felvetése a korabeli haderőkhöz!
• Milyen problémákat emelt ki a „vitézlő néppel” kapcsolatban?

szükséges azért, hogy a magyar nemzet, ha ettül
a fennforgó vésztül meg akar szabadulni, ha magának, posteritásának [utódjainak] megmaradást
kéván, tartson fegyvert kezében; de nem úgy, mint
eddig, hanem jóval is másképpen. Mert nem elég az,
hogy minden particularis [magán] embernek legyen
fegyver házánál, noha annak is úgy kell lenni, hanem
hogy az ország tartson egy ármádát [hadsereget]
lábon készen, aki mindenféle, minden órában, minden szempillantásban, télen, nyáron, oda mehessen,
ahova szükség kévánja. Ez minden fundamentomja
[alapja] a mi megmaradásunknak, azért erről többet
is kell szólanom […].
Ez az armádia, szükséges, hogy elegendő fizetéssel
és minden provisióval administráltassék [szükségessel ellássák]; oly fizetése legyen penig a vitézeknek,
hogy azzal becsületesen hóról hóra beérje, magát
ruházhassa, fegyverezhesse, és eledelére elég legyen neki. Mert én azt az ármádát örökösnek [állandónak] akarom lenni. Tehát arrul kell tennünk, a vitézlő nép – fogyatkozása miatt – ne kényszeríttessék
kóborlani, lopni, s kijárni, ne szökni kételenségbül;
azért abban ily limitatiót kellene observálni [következőképpen kellene meghatározni]. Először: minden embernek fegyvert, jót s hivataljához valót adni
neki, minden készületeivel, szerszámával: ehhez jó
erős posztót, ha lehetne gyalogságnak kéket, lovasnak verest ruházatjára, dolmányra, nadrágra s mentére, süvegére elegendőt. Ehhez ismég hétről hétre
vagy lisztet vagy kenyeret és sót, minden hónapra a
lovasnak abrakot, szénát […].
(Zrínyi Miklós Az török áfium ellen való
orvosság című röpiratából; 1660–1661)
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Zrínyi érdemeit a bécsi udvar is elismerte, ő lett a magyar történelem első tábornoka a császári hadseregben. a török elleni aktívabb védekezést és egy állandó haderő felállítását szorgalmazta.
Ennek jegyében a megszállt Kanizsa közelében várépítésbe kezdett
(Új-Zrínyivár).
az oszmánok elleni háború 1663-ban tört ki. a támadó török haderő látványos sikert ért el (Érsekújvár elfoglalása), és már Pozsonyt
fenyegette. Zrínyi Miklós a Dunántúlon védekezett, sőt a következő
év elején merész téli hadjáratot indított. Seregével mélyen behatolt a
Hódoltság területére, tucatnyi török osztagot szétvert, majd felégette
az oszmánok utánpótlási vonalát biztosító eszéki hidat.
az 1664. évi hadműveletek kezdetben újabb török sikerrel indultak (Új-Zrínyivár elpusztítása), majd a Bécs ellen támadó sereget a
császáriak nyílt mezei csatában megállították (szentgotthárdi csata).
a vereség dacára a békét a továbbra is erőfölényben lévő törökök diktálták. a vasvári béke így nekik kedvezett, és váltott ki országszerte tiltakozást. A török alóli felszabadulásnak ekkor még nem voltak meg
a feltételei, a magyar politikusok nem mérték fel kellően a Habsburg
Birodalom lehetőségeit.
I. Lipót (1657–1705) időszakát a központosító törekvések
és az erőszakos ellenreformáció jellemezte. A birodalmi
érdek mind gyakrabban a nyugati határok megvédését
tartotta fontosabbnak, ahol a francia támadások (XIV.
Lajos) a gazdag rajnai területeket veszélyeztették. Így a
magyar hadszíntérnek sokáig másodlagos szerep jutott.
(Benjamin von Block festménye, 1672)

vasvári
béke

Zrínyi Miklós
halála

csalódás a
Habsburgokban

???
kiútkeresés

főúri
összeesküvés
sikertelen
felkelés (1670)
megtorlás, I. Lipót
nyílt abszolutizmusa

kurucmozgalom
kibontakozása

a kurucmozgalom kezdete
Miért indult összeesküvés a habsburgok ellen?

1664 őszén a Zrínyi-birtokon (Csáktornyán) összegyűlt főnemesek
az ország további sorsáról folytattak eszmecserét. a megbeszélések
szünetében Zrínyi Miklós vadászbalesetben váratlanul meghalt.
a Habsburg-kormányzatban csalódott főurak a következő években
I. Lipót ellen egy rosszul kivitelezett összeesküvést szőttek.
az elkeseredettség és a reményvesztettség újszerű elképzelésekhez vezetett. az ellenzéki mozgalom tervei szerint az országrészt kiszakították volna a Habsburg-védnökség alól, és az erdélyihez hasonló jogokkal felruházva az oszmánok fennhatósága
alá helyezték volna. a rendi ellenállás által kirobbantott fegyveres
felkelést a Habsburg-hadak gyorsan elfojtották (1670). a szigorú megtorlás során kivégezték Zrínyi Pétert (Miklós öccsét), Frangepán Ferenc horvát főnemest és nádasdy Ferenc országbírót, míg
I. Rákóczi Ferenc (II. Rákóczi györgy fia) csak jelentős váltságdíj árán
kerülte el a vesztőhelyet.

elképzelések
elszakadás
Bécstől
török
vazallusság
a rendi ellenállás
kialakítása

Politikai elképzelések és események a vasvári béke után
Milyen hatást váltott ki a vasvári béke az ország
politikai elitjéből? hogyan reagáltak erre a habsburgok? Mi vezetett a kurucmozgalom kibontakozásához?

Madarász Viktor: Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönben (1864)
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I. Lipót nyílt abszolutizmust vezetett be az országban (1671–
1681). az uralkodó kormányzati lépései (rendiség felfüggesztése,
kormányzóság felállítása), gazdasági intézkedései (adónövelés) és
protestánsüldöző határozatai (templombezárások, lelkészek fogságba zárása, gályarabságra ítélése) tovább növelték a Habsburg-ellenes
közhangulatot.
I. lipót a végvári vitézeket jelentős számban elbocsátotta, helyükre német zsoldosokat ültetett. a jelentős harcértékű „vitézlő nép”
Erdélybe menekült, és apafi Mihály fejedelem a politikai üldözötteknek (főleg köznemeseknek) menedéket nyújtott. a bujdosómozgalom egyre erősebb katonai erővé forrott össze, a fejedelemség területéről többször betörtek Felső-Magyarországra.
a mozgalom egy idő után a kuruc elnevezést használta, a kifejezés
eredete valószínűleg a török kurudzsi (= harcos, felkelő) szóra vezethető vissza. (Történetírásunk sokáig Dózsa györgy népi kereszteseinek elnevezéséből származtatta a kuruc kifejezést, mivel a latin cruciatus [= keresztes] a parasztsereg egykori katonáira utalt.)

olvassuk el a digitális tananyagban a protestánsok elleni per háttéranyagát! Mi történt a vád alá helyezett lelkészekkel? hogyan és milyen körülmények között szabadult ki 26 lelkész és tanító?

Rá@dás

protestáns lelkészek gályarabsága

Gályarabok emlékoszlopa Debrecenben

Kitekintő

zrínyi Miklós halála
Zrínyi Miklós váratlan halála és a vadászbaleset körülményei
a korabeli közvéleményben különféle vélekedéseknek adtak
táptalajt. a „Bécs által megrendelt vadkan” legendája tovább
élt, és a magyar történelem más rejtélyes politikusi haláleseteivel együtt napjainkban is a történelmi köztudatunk része.
Vagyon olyan hír is, hogy az ausztriai udvar, megértvén titkon
Zrínyi Miklós szándékát, hogy a magyarokat, a császár ellen fel
akarná lázasztani, mivel nyilván s erővel nem mernek vala belékapni, alattomban egy német jágert [vadászt] nagy fizetéssel
fogadtanak volna meg, aki Zrínyi Miklós szolgálatára kötelezvén magát, mint keresett alkalmatosságot, hogy valahol vadászatban meglőhesse; és mikor látta volna, hogy a vadkannal
tusakodnék, egy sűrű helyről, mintha a vadkant akarná meglőni, úgy lőtte volna meg a bánt főbe, s amiatt kellett volna
meghalnia.
Igaz-e, nem-e, én bizon nem tudom. Amint hallottam, úgy írtam meg.
(cserei Mihály negyven évvel később írt
Históriájából; 1709–1712)

Zrínyi halála (korabeli rézmetszet). A Zrínyi Miklós halála körüli
mendemondákat napjaink történeti kutatásai elvetik

• Vitassuk meg, valóban érdekében állt-e az Udvarnak Zrínyi
Miklós halála!
• Kik terjeszthették az orgyilkostörténetet?

Összegzés

történelmi jelentőség és interpretáció

• Hogyan értékelhetjük a Habsburgok magyarországi politikáját?
• Miért tűnik ellentmondásosnak a Habsburgok történelmi megítélése?

történelmi nézőpont

• Vitassuk meg Zrínyi Miklós cselekedeteinek főbb mozgatórugóit!
• Milyen nehézségekkel találta magát szembe?
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19. A törökök kiűzése
Milyen következményekkel jártak I. lipót abszolutisztikus lépései? gondoljuk végig, milyen ismereteink vannak a kurucmozgalomról! a 17. század végén felszabadult az ország a török uralom alól, de
napjainkban sincs emléknapja az eseményeknek. Vajon miért? Hogyan élhette meg a kor embere a
felszabadítást?
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Felső-magyarországi
Fejedelemség (1682–85)
Török hadműveletek
Ellentámadások
Thököly támadása

thököly Imre

Milyen eredményhez vezettek a Thököly Imre által irányított kuructámadások? Miért érhették el ezt a sikert a
kurucok? Mennyiben változott átmenetileg a habsburg Birodalom pozíciója Magyarországon a támadást követően? Milyen következtetést vont le
ebből az oszmán Birodalom? Milyen
következményekkel járt az 1683. évi
török hadjárat?

HAVASA L F ÖL

D

Milyen politikai elképzeléseik voltak a kurucoknak?
lázadással vádolnak bennünket az egész világon
elterjesztett írásokban, azt vetik szemünkre, hogy
elárultuk a kereszténység ügyét, nagy és szörnyű
gyanúsításokkal illetnek bennünket, akik az igazságos uralmat soha el nem vetve, a királyi felséget
tiszteletben tartva, teljes engedelmességre mindenkor készen kizárólag a merev uralom mérséklését szorgalmaztuk.
A különféle és törvénytelen bizottságokkal megterhelt magyarok, eltávolítva a magyar ügyektől,
szinte teljességgel tájékozatlanok voltak, mit tárgyaltak és határoztak az ország felől a legnagyobb
ellenséggel. Így történt az, hogy vagy kényük-kedvük szerint, vagy pedig a béke megvásárlása céljából, idegenek tárgyalásának eredményeként, a
magyarok tudta nélkül, vagy akár ellenszegülésük
mellett is átengedték a törököknek az ország egyik
vagy másik részét. Természetesen az osztrák ház
mindig úgy harcolt vagy kötött békét a legerősebb
ellenséggel, hogy országunkat megrövidítette, de
növelte a saját biztonságát. Ítélje meg azért valaki,
mit használt mindeddig Magyarországnak az osztrák ház védelme.
(Thököly kiáltványa; 1684)
• Milyen törekvéseket lehet kiolvasni a kiáltványból?
• Hogyan tekintett Thököly a törökre?
• Milyen ellentmondás feszült a megfogalmazás és
a kuruc diplomácia tettei között?
• Mivel vádolta Thököly a Habsburgokat?
• Érveljünk a kurucmozgalom mellett és ellen!

a kurucmozgalom első nagyobb
sikereit Thököly Imre fővezérsége alatt érte el (1678–1682).
(Thököly édesapja is tagja volt a
Habsburg-ellenes összeesküvés vezérkarának; letartóztatásakor sikerült fiát Erdélybe szöktetni.)
Thököly könnyűlovas haderejének
megfelelő hátteret biztosított az erdélyiek hallgatólagos támogatása
és a francia diplomáciai kapcsolat. XIV. lajos állama támogatta
a Habsburg-ellenes mozgalmat.
a huszonéves kuruc vezér a felső-magyarországi terjeszkedés
Thököly Imre (ismeretlen festő alkotása) idején vette feleségül Zrínyi Ilonát
(a kivégzett
Zrínyi Péter lányát, I. Rákóczi Ferenc özvegyét), így a kiterjedt Rákóczi-birtok is irányítása alá került Thököly sikereinek csúcspontján, Kassa elfoglalása után (1682), önálló fejedelemséget alapított. a Felső-magyarországi Fejedelemség az oszmánok vazallus
állama lett, létrejöttével az ország négy részre szakadt, és a Habsburg-uralom látszólag
megrendült a térségben.
a magyar rendek ellenállása és a kurucok győzelmei az abszolutizmus feladására
Jakobey Károly: Zrínyi Ilona
késztették I. lipótot.
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az uralkodó összehívta az országgyűlést (1681), visszavonta rendelkezéseit, és a rendek nádort (Esterházy Pál) választottak. a magyar
vezető réteg kettészakadt, a kurucok elutasították az egyezkedést,
és megvetették a Habsburg-barát, labancnak nevezett nemességet.
(a labanc szó jelentése ismeretlen, valószínűleg a 16. századi német
zsoldos katonák [landsknecht] magyaros elnevezéséből származik.)

a felszabadítás kezdete
Miért változtak meg az erőviszonyok a térségben?

az Oszmán Birodalom Thököly sikereiből a Habsburgok meggyengülését olvasta ki, és 1683-ban Bécs elfoglalására indult. a nagy létszámú
haderő irányítója (Kara Musztafa nagyvezír) a vazallus fejedelemségek
csapatait is mozgósította. az erdélyiek és a kurucok a dunántúli hadműveletekben vettek részt. a megmaradt Magyar Királyság és a császárváros végveszélybe került, felmentésére német birodalmi csapatok
(lotharingiai Károly herceg) és lengyel királyi seregek (Sobieski János)
indultak. az egyesült keresztény erők megsemmisítő vereséget mértek
Bécs alatt a törökre. a menekülő csapatokat üldözve Sobieski hadai betörtek a Hódoltság területére (Esztergom felszabadítása). a győzelmekre egész Európa felfigyelt, a pápa (XI. Ince) a török kiűzésére szólított
fel.
a szentszéki diplomácia létrehozta a Szent Ligát (1684), amelyhez a
Habsburgok mellett több német fejedelemség, Velence, lengyelország
és később oroszország is csatlakozott. XIV. lajos Franciaországa semlegességet hirdetett. a sors különös fintora, hogy a megosztott magyarok közül a kurucok továbbra is a Habsburgokkal szembeni ellenállásra
buzdítottak. Ez megnehezítette Magyarország felszabadítását.
a Szent Liga erőfölénye lassan kibontakozott (Budát először
sikertelenül ostromolták, de 1685-ben visszavették Érsekújvárt).
a császári seregek elözönlötték Thököly államát, a fővezért pedig az
egyik török pasa túszként rövid ideig fogságba ejtette. (a váradi pasa
az értékes foglyot a fegyverszünetért cserébe Bécs kezére adta volna.
Rosszul számított: Bécs nem tárgyalt, a szultán pedig kivégeztette a
pasát.) Mire Thököly kiszabadult, a kuruc sereg nagy része átállt a császáriak oldalára. a kuruc fejedelemség utolsó erődítménye, Munkács
vára Zrínyi Ilona irányításával két és fél éven át ellenállt a császári
seregeknek.

Zrínyi Ilona és gyermeke, az ifjú II. Rákóczi Ferenc
szobra Munkács várában
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Főbb császári hadmozdulatok
a felszabadító háború első éveiben
A török hódítás határa 1683-ban
A Magyar Királyság határa a
karlócai béke után (1699)
Az Oszmán Birodalom határa a
karlócai béke után (1699)
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Tekintsük át a felszabadító
háború egyes szakaszait!
Mikor gyorsultak fel a támadó hadműveletek? Meddig
törtek előre a habsburghadak? Milyen eredménynyel jártak a török ellentámadási kísérletek? Mi lett
a sorsa Thököly államának
és az Erdélyi fejedelemségnek? hogyan zárult a
küzdelem, és mely területek maradtak az oszmánok
fennhatósága alatt?

nézzünk utána, milyen történetek maradtak fenn
az elhúzódó ostromról! hogyan jelenik meg Zrínyi
Ilona a magyar közgondolkodásban? Vitassuk meg,
miért ellentmondásos Zrínyi Ilona hősies védekezése azokban az években, mikor megkezdődött a
török kiszorítása!

LENGYEL K
A törököktől visszafoglalt területek:
IR.
1684–1686
1687–1691
1692–1697
Kassa Munkács
A törökök által 1690 után
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R
I
visszafoglalt terület
G
K
Duna
Érsekújvár
a
z
s
i
Bécs
1685
Eger ál lása T
y
a
l
l
Buda
ökö fog
1686 Pest h el
(visszafoglalás)
Szolnok
Várad
Fehérvár
HABSBU
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ugyanezen hó [szeptember] 2-án az ágyúzás sokkal
erőteljesebben kezdődött, mint bármikor, ugyanis
9 üteg 40 ágyúja csaknem szünet nélkül lőtte a nyílásokat [töréseket, réseket] és a várost; ennek meg
is lett a nagyon is kitűnő hatása, ezért folytatódott
egészen a roham pillanatáig. 12 000 főnyi lovas és
gyalogos katonaságot vezényeltek rohamra, kik
már sóvárogva várták a jelet, minthogy az egész éjszakát készenlétben töltötték. A jelet délután 3 óra
tájban adta meg a sváb üteg 6 ágyúból. Mind a császári, mind a brandenburgi oldalról hatalmas erővel rohanták meg a katonák a futóárkokat. A törökök meglehetősen keményen védekeztek, éspedig
főként a brandenburgiak rohama ellen, ezért úgy
is tűnt, mintha a katonák meg akarnának torpanni.
Mihelyt azonban tisztjeik fellelkesítették őket, s a
cölöpsoron [a külső erődítményeken] valamelyest
túljutottak, s az új rést is tömegesen megrohanta a
legénység, már nem lehetett nekik ellenállni. heves
erővel nyomultak utánuk a többiek, s beözönlött a
katonaság a városba, miután a zsákmányra éhes
katonák két másik helyen is megmászták a falat, és
megnyitották a nagykaput. Erre a bajor lovasőrség
a kapuba nyomult, s a katonák csakúgy özönlöttek
utánuk, s aki a törökök közül nem menekült a várba, azt mind levágták, illetve fogságba ejtették. […]
(henrik szász herceg naplójából)
• Rekonstruáljuk a térkép segítségével a forrásban
említett hadmozdulatot!
• Milyen harceljárás során került keresztény kézre
Buda?
• Táblázatban összegezzük, hogy 1541 után hányszor ostromolták meg sikertelenül a császáriak
Budát!

II. MagYaRoRSZÁg a KoRa ÚJKoRBan

Buda visszafoglalása
Miért volt stratégiai jelentőségű a város felszabadítása?

a keresztény erők 1686-ban indultak Buda felszabadítására. a Szent
liga csapatait magyar alakulatok is erősítették (körülbelül 15 ezer fő),
a többi seregrészt a császári hadvezetés az ország más frontszakaszain
vetette be. az ostromló német erők (mintegy 60 ezer fő lotaringiai
Károly és Miksa Emánuel bajor választófejedelem vezetésével) a kor
modern ostromtechnikai módszereinek (a várat megközelítő árok- és
sáncrendszer kialakítása, a tábort védő külső sáncrendszer felépítése,
folyamatos ágyúzás) és fegyverzeti eszközeinek (ágyúk, mozsarak, aknák) felhasználásával kezdték a hadműveletet. az utolsó budai pasa
(abdurrahman) csapatai elszántan védekeztek, a török felmentő
hadban bíztak, amelyet azonban a császáriak visszavertek. a két és fél
hónapig tartó ostrom egy általános roham után sikerre vezetett, és
Buda a 145 éves török uralom után felszabadult.

Lotaringiai Károly tábora

Lotaringiai Károly

Buda visszafoglalása

Benczúr Gyula: Budavár visszavétele (1896)
nézzünk utána az interneten, kiket ábrázolt a művész a festményen! Azonosítsuk a magyar alakulatok vezetőit! Milyen szerepük volt
az ostrom során?
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Miért nem érezte teljes felszabadulásnak az ország a császáriak diadalát?
hogyan viselkedtek a győztes habsburgok? Miként gondolkodhatott
I. lipót Magyarország jövőjéről? Milyen folyamatok gyorsultak fel Bécs
politikájában?
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A császári generálisok a visszafoglalt ország további sorsáról a
győztes jogán intézkedtek. I. Lipót hadainak sikere láttán a magyar
rendek lemondtak a szabad királyválasztás jogáról, illetve eltörölték az ellenállási záradékot. a Habsburg-dinasztia ezzel jogilag is
biztosította magának az országot.

• Melyik történelmi eseményre utalt az I. törvénycikkben említett „örökké hálával említendő jótétemény”?
• Mely jogokról mondott le „önként” a rendi országgyűlés?
• Hogyan biztosította a rendelkezés a Habsburgok
jogigényét a magyar trónra?
• Ki volt II. Endre király, és mire utal a 31. cikkely?

Bizo

Savoyai Jenő, a kor egyik legkiválóbb hadvezére először XIV. Lajos
hadseregében szeretett volna szolgálni, de a Napkirály megvetően
elutasította az alacsony termetű
és előnytelen arcú fiatalembert.
A megalázott Savoyai ezt követően I. Lipótnál jelentkezett, és a
törökellenes harcok során gyorsan
a katonai ranglétra élére került.
A gúnyos mondatokat soha nem
felejtette el, és a császári csapatokat vezetve tucatnyi ütközetben
mért vereséget a francia hadakra
(Jacob van Schuppen festménye,
1718)

növ

a Habsburgok győzelmei láttán XIV. Lajos megszegte a korábbi
megállapodást, és egy újabb háborút robbantott ki a rajnai területek
irányába (1688–97). a bécsi hadvezetés a jól képzett francia seregek
ellen átvezényelte Magyarországról a harcedzett alakulatokat, így a
török elleni harcok elhúzódtak. az oszmánok visszaállították hatalmukat Szerbiában (Belgrád eleste), és betöréseikkel a magyar területeket veszélyeztették. a déli frontszakasz váltakozó kimenetelű harcai
alatt a hátországban sorra kapituláltak a megmaradt török végvárak
(például Szigetvár, gyula, Kanizsa, Várad).
az oszmánok döntő veresége a zentai csatában (1697) következett
be, ahol a Tiszán átkelő szultáni sereget a császáriak Savoyai Jenő vezetésével megsemmisítették. a két fél hosszas tárgyalás után 1699-ben
békét kötött (karlócai béke), a törökök elismerték a Hódoltság elvesztését, az ország területe – a Temesköz kivételével – végleg felszabadult.

jobb

hogyan ért véget a magyarországi török uralom?

ellenreformáció

Elhúzódó hadműveletek

I. tc. Ez oly nagy s örökké hálával említendő jótéteményeknek emlékezetére, s alázatosan kedveskedő lelküknek mindenkorra felismerhető hálája jeléül, e Magyarországnak s kapcsolt részeinek összes
karai és rendei kinyilatkoztatják, hogy mostantól
jövőre s örök időkre senkit mást, mint fenncímzett
Ő császári és királyi felségének saját ágyékából származott fiörökösei közül az első szülöttet (ugyanezt
határozván az 1547-ik évi 5-ik s más e felől alkotott törvénycikkek) fogják törvényes királyuknak
s uruknak ismerni és azt mindenkor és annyiszor,
valahányszor ily felavatás újból bekövetkezik, a
fentebb kijelentett hitlevélben [a nemesi kiváltságok megtartására tett eskü] foglalt cikkelyek előrebocsátandó elfogadása, vagy királyi biztosítása s e
felől oly alakban, mint elődei teljesítették, leteendő
eskü után, országgyűlésileg, e Magyarországon belül, meg fogják koronázni. […]
IV. tc. Mindamellett a karok és rendek e pontban is,
hódolatuknak és mocsoktalan hűséges kötelességének további tanúsítására, s a bizalmatlanságnak,
mely a király s az ország és annak kapcsolt részei
közt emiatt netalán a jövendőben felmerülhetne,
gyökeres kiirtására alázattal kedveskedő s hódoló lélekkel beleegyeztek, hogy az ellentmondás
s ellenállás szabadságáról beiktatott emez előbb
mondott záradékot, második Endre király fentebb
említett decretuma előbb idézett 31-ik cikkelyének
tartalmából s értelméből, következőleg az előbb
leírt módon letett koronázási esküből is, e jelen törvényes rendelettel kizárják s eltávolítsák.
(Az 1687. évi országgyűlés cikkelyeiből)

erőszakos

a győzelem után a Szent liga csapatai a Dunántúlon és a Duna–
Tisza közén értek el sikereket (Pécs, Szeged visszafoglalása). a következő évben az ellentámadással próbálkozó oszmán sereg súlyos
vereséget szenvedett Mohács közelében (második mohácsi vagy
nagyharsányi csata), majd a császári csapatok benyomultak Erdély
területére. apafi Mihály fejedelem a katonai erő láttán nem tanúsított ellenállást, és bár pozíciójából nem mozdították el, haláláig (1690)
szinte árnyékfejedelemként irányította országát. I. lipót már a Balkán-félsziget visszafoglalására utasította a csapatait, és a hadműveletek eredményesen kezdődtek (nándorfehérvár elfoglalása, 1688), sőt
a seregek előretörtek Szerbiában is.

A törökök kiűzésének következményei

do

má

ny

ozá

s
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Először: semmit sem változtatunk az Erdélyben
bevett vallások ügyében, ez idő szerint meglevő
templomaik, iskoláik, lelkészségeik tekintetében,
és nem vezetünk be más papságot vagy egyházi
személyeket; […] ugyanazon katolikusok minden
helységben – ha kevesen vannak és jövevények,
akkor magánmódon, ha azonban sokan vannak,
akkor nyilvánosan – gyakorolhassák vallásukat és
meglegyen nekik templomépítési joguk ugyanúgy, ahogyan mindez megilleti a többi bevett erdélyi vallást is, abban az esetben, ha tagjai az adott
helységben többségben vannak.
Másodszor: Megerősítjük a magyar királyok, valamint Erdélynek Magyarországtól való különválása
idejében, valamennyi erdélyi fejedelem által hűséges karainak juttatott összes adományozásokat, átruházásokat, kiváltságokat, címadományozásokat,
nemesi leveleket, hivatali rangokat […].
Tizenhetedszer: nem terheljük a tartományt nagy
és szükségtelen őrsereggel, melyet részben a helyi
katonaságból szervezünk és kincstárunkból látunk
el; élére azonban német tábornokot állítunk, kinek
a kormányzóval, az államtanáccsal és az erdélyi
hadsereg főkapitányával hadügyekben majd a kölcsönös kapcsolatot kell tartania, de más, az említett
államot és kormányzóságot érintő dolgokba nem
árthatja magát.
(Az I. lipót által 1690-ben kiadott
Diploma Leopoldinumból, amelyet az erdélyi
országgyűlés 1691 januárjában fogadott el.)

apafi Mihály halála után, Thököly Imre török segélyhadakra támaszkodva benyomult Erdély területére, ahol vereséget mért a császári csapatokra. Hatalmát azonban nem tudta megszilárdítani, és
egy nagyobb Habsburg-haderő kiszorította a fejedelemség területéről. Thököly Imre a felszabadító háború alatt mindvégig kiszolgálta az Oszmán Birodalmat, a zentai csatában is a török szultán oldalán harcolt.
az Erdélyi Fejedelemséget I. lipót Bécs irányítása alá rendelte
(1691). az uralkodó megőrizte az erdélyi rendek önkormányzati
szervezetét, ígéretet tett a korábbi törvények betartására és megtartotta a négy bevett vallás szabad gyakorlatát. az Erdélyen kívüli
felszabadított országrészeken Bécs erőfölénye a birtokpolitikában
érvényesült: a visszafoglalt területeket saját kezelésbe vették (Újszerzeményi Bizottság). a nemesi családoknak régi oklevelekkel kellett
bizonyítaniuk egy-egy birtokhoz való tulajdonjogukat, majd csak a
birtok becsült értékének 10%-át jelentő fegyverváltsági díj megfizetése után állították vissza birtoklásukat. az Udvar eközben látványos földadományokkal jutalmazta a hadsereg főtisztjeit, a hadianyag-beszállítóit. az elhúzódó hadműveletek jelentős költségeit a
jobbágyságra hárították, miközben a felszámolt és helyüket kereső
vitézlő rend csapatai kiváltságaikat és kenyerüket vesztve egy kurucmozgalom kibontakozásában reménykedtek.
• Állapítsuk meg, miben tért el I. Lipót erdélyi valláspolitikája az addigi
rendelkezéseitől!
• Milyen további jogokat biztosított a rendek számára?
• Milyen szándék vezethette a kormányzatot a Diploma Leopoldinum
kibocsátásakor?

Kitekintő

a felszabadulás ára
Zrínyi Miklós fővezéri vetélytársa, Montecuccoli (ejtsd: montekukkoli) szerint „a háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz
és megint pénz”. a megnövekedett létszámú zsoldosseregek
felfogadása, felszerelése és élelmezése hatalmas költségekkel
járt. I. lipót felszabadító hadjáratai évente 9-10 millió forintba kerültek, a pénz főleg az örökös tartományokból, Csehországból és a német-római Birodalomból érkezett. (a terhek
tovább növekedtek, amikor XIV. lajos kétfrontos háborúra
kényszerítette a császári hadvezetést.) XI. Ince pápa és a katolikus egyház főpapjai is jelentős összegekkel támogatták

a török elleni hadakozást. Magyarország évente 4-6 millió forinttal vette ki részét a háborúból; az összeg főleg a csapatok
élelmezésére ment el. Egy 50 ezer fős hadsereg élelmezésére
havonta mintegy 700 ezer forintot költöttek.
Kenyér

Hús

Bor vagy sör
havonta

1500
tonna

750
tonna

12 750
hektoliter

76 500
hektoliter

Egy 50 ezer fős hadsereg havi hadtápellátásának becsült mennyisége

Összegzés

Okok és következmények

• Miért harcolt a Thököly-féle mozgalom az Oszmán Birodalom oldalán?
• Milyen következményei voltak a Habsburgok katonai
győzelmeinek?

történelmi jelentőség és interpretáció

• Értékeljük Magyarország felszabadításának jelentőségét!
• Miért ellentmondásos a magyar közgondolkodásban
a Habsburg-hadak diadala?

89

II. MagYaRoRSZÁg a KoRa ÚJKoRBan

20. A Rákóczi-szabadságharc
Milyen ismereteink vannak a kurucokról? gondoljuk végig, hogyan jelennek meg a történelmi filmekben, regényekben a kuruc–labanc összecsapások! Vitassuk meg, miért alakult ki a közgondolkodásban
a labancokról alkotott negatív vélemény!
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A korai kuruc népfelkelés
területe 1703 nyaráig
Rákóczi-birtokok
Kuruc országgyűlések
A kurucok által elfoglalt terület:
1703 folyamán elfoglalt terület
Duna
1704 folyamán
elfoglalt terület
1704–1706 között változó birtokú
terület
Mindvégig császári kézen maradt

Száva

OSZMÁ

N BIRODALOM

A Rákóczi-szabadságharc menete

a szabadságharc kibontakozása
Mi nehezítette meg kezdetben rákóczi helyzetét?

az oszmán igától való megszabadulást a kortársak vegyes érzelmekkel
fogadták, hiszen a győztes Habsburgok mind látványosabban egy abszolutisztikus uralmi rendszer kiépítésére törekedtek. a köztudatban még élt I. lipót rendeleti kormányzásának emléke, a protestáns
lelkészek üldözése. Bécs intézkedései a nemesség jelentős részét elidegenítették az Udvartól, a jobbágyságot többszörös adóterhek sújtották, a vitézlő rend rettegett a jobbágysorba süllyedéstől. a kuruc
érzelmű politizálás népszerű maradt (önálló magyar királyság megteremtése), miközben a Habsburgok igyekeztek erélyesen fellépni
a kurucmozgalmakkal szemben (Thököly államának elfoglalása, a
hegyaljai felkelés eltiprása 1697-ben).
az I. lipót uralmát ellenző erők II. Rákóczi Ferenc (1703–1711)
fellépésében bíztak, aki a bécsújhelyi börtönből lengyelországba menekült, és a megfelelő pillanatot várta a hazatérésre. a kibontakozó
spanyol örökösödési háború (1701–1714) kedvező alkalomnak tűnt.
a császári ezredek nagy részét kivonták az országból, XIV. lajos támogatást ajánlott a Habsburg-ellenes erőknek.
1703-ban egy kisebb mozgalom szerveződött a Tiszaháton,
amelynek jobbágyszármazású vezetője, Esze Tamás felkérte Rákóczit
a felkelés irányítására. a meginduló szabadságharc kiáltványa fegyverbe szólított minden „nemest és nemtelent”, de az első hetekben a
felkelés inkább jobbágymozgalomnak tűnt. a tiszaháti felkelés csapatait Károlyi Sándor vezetésével a nemesi bandériumok szétverték.

D
HAVASALF Ö L

állapítsuk meg, honnan indult meg a szabadságharc! Melyik térségben voltak az első nagyobb
hadmozdulatok? Mi állhatott a sikerek hátterében? Mely területek maradtak végig a császáriak kezén? gondoljuk végig, milyen okokra vezethető ez vissza!

Rákóczi zászlója – Cum Deo pro patria et libertate!
(Istennel a hazáért és a szabadságért!)
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Két napot töltöttem ezekkel a különböző foglalatosságokkal [parasztsereg sorainak elrendezése],
de addigra érkezésem híre elterjedt a munkácsi
hercegségben, és alig lehet elképzelni azt a buzgalmat és örömöt, amely a népet mindenfelől hozzám
vonzotta. Bandákban jöttek, kenyeret, húst és más
szükséges élelmiszert hoztak. Ezeket az embereket
feleségeik és gyerekeik kísérték, és amikor messziről megláttak engem, letérdeltek, és orosz módra
keresztet vetettek. Bőven hullatták örömkönnyeiket, és ez kifakasztotta az én könnyeimet is. E nép
buzgalmának és szeretetének nem volt elég, hogy
képessége szerint ellátott élelmiszerrel, hanem
hazaküldték asszonyaikat és gyerekeiket, beálltak
a katonáim közé, és többé sohase hagytak el. puskák hiányában kardokkal, vasvillákkal és kaszákkal fegyverkeztek fel, és kijelentették, hogy velem
akarnak élni-halni. […]
Ez a hirtelen és lelkes parasztfelkelés megdöbbentette a nemességet. Visszavonultak váraikba és védett házaikba. A parasztokat bensőséges gyűlölet
vezette uraik ellen, és elhajtották nyájaikat és gulyáikat, azzal az ürüggyel, hogy a nemesek csupán
azért vonultak vissza váraikba, mert a németekhez
szítanak. Így hát a megyék nemessége nem tudta,
melyik pártra álljon, mert egyformán félt a néptől
és a németektől, s ezért visszavonult a főurak váraiba, de csak kevesen zárkóztak be németek őrizte
helyekre.
(II. rákóczi ferenc Emlékirataim
című írásából)
• Hogyan fogadták Rákóczit a jobbágyok? Mi állt ennek a hátterében?
• Milyen katonai problémával találta magát szembe
kezdetben a szabadságharc?
• Vitassuk meg, mit vártak Rákóczitól a jobbágyok!
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Ismét felszakadnak a híres magyar nemzet sebei, a nemzet megsértett
szabadságának annyiszor mostohán kezelt sebesülése […]
Az oly sok nagy mozgalom legfőbb oka most és mindig – az ősi törvények szégyenletes eltörlése […] kierőszakolták a beleegyezést, s az országnak a szabad királyválasztásban oly sok századon át csorbítatlan
érvényben fennálló arany szabadságát szolgai átváltozással örökletes
királyság képére alakították át. hogy pedig annál jobban növeljék uralmukat, kikényszerítették az ország főurai egyetértését, s a saját uralmuk
érdekében gyalázatos módon eltörölték ama nagy Jeruzsálemi Endre
király nagy fontosságú törvényét, amely a nemzet dicsőségére magában
foglalta az összes rendek sarkalatos szabadságjogait a mai napig kiható
érvénnyel, s örökre megadta azt a jogot, hogy törvénysértés esetében
szembeszegülhessenek a királyokkal […]
szégyen elmondani, hogy a fizetőképességét teljesen elvesztett népet
milyen sokféle kétségbeesés gyötri. Kétségkívül hallatlan példának tűnhet, hogy sokan kötéllel vetettek véget életüknek, mások a török szolgálatába szegődve könnyítettek sorsukon, megint mások hitvesüket
és gyermekeiket zálogosították el a töröknél a katonai adó miatt. oh,
kegyetlen, szabad népnek tűrhetetlen szolgaság! Az ország népe még
most is széltében hangoztatja, hogy jobb sorsa volt a hódító félhold uralma alatt; az meg okmányokkal bizonyítható, hogy az osztrákok évenkénti zsarolásai az ottománoknak fél évszázad alatt teljesített szolgáltatásokat is bőségesen elérik […]
(II. rákóczi ferenc kiáltványa; 1703–1704. A kiáltványt ráday pál,
a fejedelem belső titkára fogalmazta meg 1704 elején,
de a dokumentumot 1703 júniusára dátumozták.)
• Gyűjtsük ki táblázatba, és értelmezzük a nemesi sérelmeket!
• Hogyan utalt a kiáltvány a jobbágyságra? Mi lehetett ezzel Rákóczi célja,
és miért volt ez szokatlan a korban?

a kedvezőtlen előjelek ellenére Rákóczi felvállalta a harcot. Taktikai érzékének és határozott fellépésének köszönhetően részben egyesítette a nemesség és a jobbágyság érdekeit. a katonának állt jobbágyokat – családjukkal együtt – mentesítette a földesúri szolgáltatások
alól, de keményen fellépett a nemesi kúriákra támadókkal szemben.

a szabadságharc és Európa
Mekkora külpolitikai mozgástérrel rendelkezett a szabadságharc?

Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc arcképe (1712)

az 1703 nyarán kibontakozó szabadságharc látványos eredményeket
hozott, az év végére az ország egy jelentős része (Tiszántúl, Duna–
Tisza köze, Felső-Magyarország) a kurucok fennhatósága alá került.
a nemesség tömegesen csatlakozott a mozgalomhoz, így tett Károlyi
Sándor is, aki átállása után csapataival Bécsig tört előre.
a szabadságharc lehetőségeit nagyban befolyásolták az európai
háborús események. XIV. Lajos a kezdetektől támogatta anyagilag
a mozgalmat (sőt még katonai tanácsadók is érkeztek az országba),
jóllehet a napkirály nem kötött szövetségi szerződést a kurucokkal.
a protestáns hatalmak, anglia és Hollandia, tartva a francia túlsúlytól,
a Habsburg Birodalom szövetségesei voltak, Rákóczi viszont a franciák
mellett harcolt. a protestáns államok ennek ellenére – utóbb eredménytelen – békeközvetítést vállaltak Bécs és a kurucok között (1704).
II. Rákóczi Ferenc elképzelései két alternatíván alapultak; a
minimális kívánalmak a rendi sérelmek orvoslását és az önálló Erdélyi Fejedelemség visszaállítását célozták meg – az utóbbit
természetesen saját vezetése alatt. a maximális tervek egy függet-

ek fel a szerződő felek vallási, társadalmi berendezk
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Franciaország,
Bajorország

spanyol örökösödési
háború

Habsburg Birodalom,
Német-római Birodalom államai,
Anglia, Hollandia

Rákóczi-szabadságharc
(1703–1711)
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A szabadságharc külpolitikai helyzete
Melyik európai konﬂiktust használta ki II. rákóczi ferenc a szabadságharc
megindítására? hogyan változtak az erőviszonyok a későbbiekben? Milyen helyzetbe került ezáltal az ország? Mely hatalmak voltak korábban
Erdély szövetségesei? Miért nem lehetett rájuk támaszkodni?

len Magyarország kialakítására irányultak, ahol a Habsburgoktól
való elszakadás után a rendi országgyűlés egy másik dinasztiából választana királyt. (Rákóczi jelöltje kezdetben a franciák oldalán
harcoló Miksa Emánuel bajor fejedelem volt.)
1704-ben a francia–bajor seregek súlyos vereséget szenvedtek
a koalíciós erőktől a höchstädti (ejtsd höhstett) csatában. Ettől kezdve
XIV. lajos állama minden frontszakaszon védekezésre kényszerült,
a kurucok nemzetközileg elszigetelődtek. a térség másik konfliktusa
(északi háború, 1700–1721) szintén meghatározta a szabadságharc
mozgásterét. a háború első szakaszában sikeres svéd király elfoglalta
lengyelország jelentős részét, vereséget mért az orosz cári csapatokra,
ugyanakkor a Habsburgoktól tartva elutasította a kurucok támogatását.
a svéd–magyar barátság elhidegülése Rákóczit arra vezette, hogy felvegye
a kapcsolatot I. Péter cárral. az orosz–magyar szövetség (1707) tényleges haszonnal nem járt, a cár a svédek legyőzésére összpontosított.

Belpolitikai viszonyok
hogyan működött a „kuruc állam”?

a kedvezőtlenné váló külpolitikai viszonyok ellenére a szabadságharc
kezdetben sikeresen indult. Bár az ország egész területét a kurucok
soha nem tudták elfoglalni, a császári csapatokat rövid időre sikerült
kiszorítani Erdélyből és a Dunántúlról.
a haderő legendás katonai vezetői (például Vak Bottyán, ocskay
lászló) kiválóan alkalmazták a portyázó harcmodort. a főleg lovascsapatokból álló seregek azonban nem tudtak megbirkózni a várakba
visszahúzódó császári alakulatokkal.
II. Rákóczi Ferencet előbb erdélyi fejedelemmé választották
(1704), majd a szécsényi országgyűlés (felkelők általános gyűlése) vezérlő fejedelemmé kiáltotta ki. Itt a rendek (nemesség, városok, vitézlő nép) Rákóczi támogatására rendi konföderációt („a szabadságért
küzdő karok szövetsége”) kötöttek. a fejedelem erős jogkörrel rendelkezhetett, munkáját Bercsényi Miklós vezetésével egy rendi jellegű
(főpapokból, fő- és köznemesekből álló) szenátus segítette.
a háborús költségek előteremtése egyre nehezebbé vált. a hadsereg fenntartására a rendszeres francia segélyek, a Rákóczi-birtokok
bevételei és a regálejövedelmek nem voltak elegendőek. a szabadságharc ideiglenesen kibocsátott rézből készült pénze (libertas) idővel

A háború több fronton indult meg (a Rajn
dön, Hollandiában és Itáliában). A kezdeti fr
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Than Mór: Az ónodi országgyűlés. Az ónodi országgyűlésen II. Rákóczi Ferenc akarata csak úgy érvényesült, hogy
megölték az egyik Turóc megyei követet, aki a rendi jogok
védelmét hangoztatta a közteherviseléssel szemben. (A festmény 1864-ben készült)

Id. Georg Philipp Rugendas: Kuruc–labanc lovas párbaj
(korabeli festmény)
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Először. Az említett jeles rákóczi ferenc életének
[…] kegyelmet adunk, […] beleértve az országban való nyugodt megmaradást is, háza népével,
szolgáló nemeseivel vagy szolgáival együtt; ennek
végső határidejéül – ha ő a kegyelmet elfogadja, de
a hűségeskü letételét el akarja halasztani – három
hetet engedélyezünk, az előbb említett megegyezés keltétől számítva. […]
Másodszor. Valamennyi […] rákóczi-követőnek,
magyaroknak s mindhárom erdélyi nemzetbelieknek egyaránt, azoknak is, kik jelenleg az országban
vannak, s azoknak is, akik most a jeles rákóczi ferencnél tartózkodnak […] megbocsátó kegyelmet
adunk jóságosan; és bőségesebb kegyelmünk és
jóságosságunk jeleként azoknak is, kik jelen megegyezést megelőzően visszatértek a szent királyi
korona iránti köteles hűségre. […]
harmadszor. A vallás ügyében érvényben hagyjuk
az ország elfogadott törvényeit […].
Kilencedszer. Amellett, hogy Magyarország és Erdély jogait, kiváltságait és szabadságjogait szentül
és sérthetetlenül megtartjuk, semmiképpen sem
engedjük meg azt, hogy e megbocsátó kegyelem
ellenére új viszályokra és civódásokra adódjék
ürügy.
Tizedszer. sértetlenül megmarad a lehetőség nemcsak arra, hogy az elkövetkező országgyűlésen az
egyéb sérelmeket előadhassák, hanem annak a
lehetősége is, hogy mindarra, ami ténylegesen a
nemzet üdvét és becsületét szolgálja, szabad kívánság formájában, kellő tisztelettel és törvényes
úton, a királyi kegyes jóváhagyást is megkérhessék;
így tehát valójában senkinek sem kell kételkednie
abban, hogy a királyi felség az előbb említett Magyarország és Erdély törvényeinek megtartásában,
s azzal, hogy az országos méltóságokra e haza szülötteit emeli, az egész keresztény világnak bizonyságot akar tenni arról, hogy Magyarország és az
erdélyi fejedelemség iránti jó szándék tekintetében
ugyanazon királyi felségtől már nem is lehet kívánni többet.
(A szatmári béke szövegéből; 1711)
• Hogyan döntöttek Rákóczi és hívei sorsáról?
• Miért voltak meglepőek a békekötés egyes pontjai
az erőviszonyok ismeretében?
• Milyen eredeti célok valósultak meg Rákóczi minimális terveiből? Mit nem volt hajlandó teljesíteni
azokból a dinasztia?
• Milyen típusú államrendszer tovább élését tartotta fenn a megállapodás?
• Vitassuk meg, mennyire tűnt elfogadhatónak a
szatmári béke a különféle kurucérdekeknek!
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értékét vesztette. a fejedelem ekkor merész lépésre szánta el magát,
a nemesség megadóztatását (közteherviselés) tervezte. az 1707. évi
ónodi országgyűlésen az általános adóztatást törvénybe iktatták, sőt
a radikális hangvételű országgyűlés kimondta a Habsburg-ház, így
I. József (1705–1711) trónfosztását.
Mivel a kuruc hadseregben a korábbi, egyoldalú hadszervezési elv
élt tovább (könnyűlovas, portyázó taktika), a nyílt csatákban sorra
vereséget szenvedtek a fegyelmezett, jól képzett császári csapatoktól.
a hiányos fegyverzetű, rövid ideig szolgáló gyalogság (talpasok)
nem tudott helytállni a sortüzekkel szemben. a csapatokat csak kevés ágyú támogatta, a nemesi tisztikar gyakran nem hajtotta végre
a parancsokat. 1708-ban az említett okok is közrejátszottak abban,
hogy a fejedelem által vezetett hadak – háromszoros túlerejük ellenére – súlyos vereséget szenvedtek a trencséni csatában. a vereség
fordulópontot jelentett, a kuruc tábor egysége megbomlott. Többen
átpártoltak a labancokhoz, a keleti országrészt pestis pusztította, az
ország pénzügyileg-gazdaságilag kimerült. a kuruc vezérkar is szétzilálódott. (Esze Tamás a kuruc táborban kitört lövöldözés során életét vesztette, Vak Bottyán pestisben meghalt, ocskay áruló lett, de elfogták és lefejezték.) Mivel a szövetséges franciák szintén védekezésre kényszerültek, külföldi segítségre sem volt remény.

a szatmári béke
Miért zárult megegyezéses békével a konﬂiktus?

a törékeny társadalmi egyensúly megbomlott. Hiába tett Rákóczi
ígéretet a szabadságharc mellett kitartó jobbágykatonák felszabadítására (Sárospatak, 1708), a hadsereg létszáma rohamosan csökkent.
a császári seregek lassan a Felső-Tisza vidékére szorították vissza a
kurucokat, mire a fejedelem megkísérelte a mozgalom megmentését:
kiutazott a lengyelországban harcoló I. Péterhez orosz katonai segítséget kérni. a távollétében kinevezett főparancsnok, Károlyi Sándor
felvette a kapcsolatot az előrenyomuló császári csapatok vezérével
(Pálﬀy János). a hónapokig tartó levelezés során Károlyi igyekezett
minél kedvezőbb fegyverletételi ajánlatot kicsikarni. a Habsburg Birodalom is érdekelt volt a gyors békekötésben, mert el akarta kerülni,
hogy a magyar ügy, különösen az Erdélyi Fejedelemség függetlensége
a küszöbönálló európai békerendezés része legyen. Ez magyarázza a
jelentős engedményeket.
a vert helyzetben lévő kuruc sereg végül 1711 tavaszán, a szatmári
béke megkötése után letette a zászlót a majtényi síkságon, amely
gyakorlatilag a harc befejezését jelentette. a békét az I. József váratlan
halála után trónra lépő III. Károly (1711–1740) elfogadta. a szatmári
béke Rákóczi minimális törekvéseinek egy részét teljesítette (amnesztia, rendi jogok és alkotmány elismerése, protestánsok vallásszabadsága stb.), de az önálló Erdélyi Fejedelemséget nem állította vissza.
az utókor – főleg a 19. századi Habsburg-önkény hatására – sokáig
árulónak tekintette Károlyi Sándort, hiszen a fejedelem háta mögött
tette le a fegyvert. Napjainkra a történeti kutatás megállapította, hogy
Károlyi a szatmári békével megmentette a magyar rendiséget a teljes bukástól, a kurucmozgalom katonailag nem győzhetett volna. a
kompromisszumos béke viszont lehetőséget teremtett Magyarország
újjáépítésére. Erdély önálló államisága megszűnt, fejedelme a Habsburg-uralkodó lett, Magyarországgal azonban nem egyesülhetett.

Sokszínű történelem: Rákóczi sorsa

A majtényi fegyverletételkor II. Rákóczi Ferenc Lengyelországban tartózkodott,93 innen előbb
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utána, kik voltak
azok, akikment
kitartottak
mellett
a
száműzetésben!
tragédiája, hogy a táborban Rákóczi József megbetegedett, és
volt már megérteni. Tizenkét óra felé étszaka mindny
• Milyen szerepe volt Mikes Kelemennek a rodostói években?
rövidesen meghalt (1738).

lette voltunk. A pap kérdette tőle, ha akarja-é felvenn
kenetet? Intette szegény, hogy akarja. Annak vége lév
szép intéseket és vigasztalásokat mondván neki, nem
tett reája, noha vettük észre, hogy eszin van. Azt is lát
az intéskor a szemeiből könnyhullatások folytana
szegény, ma három óra után reggel, az Istennek adv
elaluvék, mivel úgy holt meg, mint egy gyermek. Sz
reá néztünk, de mégiscsak azon vettük észre általm
amidőn a szemei felnyiltak. Ő szegény árvaságra ha
nünket ezen az idegen földön. Itt irtóztató sírás, rívá
közöttünk. Az Isten vigasztaljon meg minket.
(Mikes Kelemen 112. levele II. Rákóczi Ferenc halálár
tó, 1735. április 8.)

• Hogyan tudósított a száműzetés évtizedeiről?

A Rákóczi-ház Rodostóban

Összegzés

történelmi jelentőség és interpretáció

• Mik voltak a Rákóczi-szabadságharc főbb törekvései?
Miként értékeli a magyar történetírás a szatmári békét
A •Rákóczi-ház
és ezáltal Károlyi Rodostóban
Sándor szerepét?

Rákóczi sírja (a képen középen) a kassai Szent Erzsébet-dómban

Nézzünk utána, kik voltak azok, akik kitartottak Rákó
lett a száműzetésben! Milyen szerepe volt Mikes K
történelmi
nézőpont
nek a rodostói
évek során? Hogyan tudósított a s
• Vitassuk meg II. Rákóczi Ferenc tetteinek főbb mozgatórugóit!
tés évtizedeiről?
• Milyen külső és belső körülmények alakították a szabadságharc egyes szakaszait?

Milyen külpolitikai háttér határozta meg a Rákóczi-szabadságharc kibontakozás
gyan próbálta II. Rákóczi Ferenc megteremteni a kuruc mozgalom egységét? Milye
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Összefoglalás
gondoljuk
gondoljuk
végig
végig
az eseményeket
az eseményeket
az alábbi
az alábbi
vázlatpontok
vázlatpontok
segítségével!
segítségével!
Készítsünk
folyamatábrát
néhány
témához!
Készítsünk folyamatábrát néhány témához!
gyűjtsük
össze
a legfontosabb
forrásokat
az egyes
anyagrészekhez!
gyűjtsük
össze
a legfontosabb
forrásokat
az egyes
anyagrészekhez!
Emeljük ki a nevezetes eseményeket, személyeket és a hozzájuk tartozó dátumokat!
Emeljük ki a nevezetes eseményeket, személyeket és a hozzájuk tartozó dátumokat!

1.
1. az
az önálló
önálló Magyar
Magyar királyság
királyság bukása
bukása és
és az
az ország
ország részekre
részekre szakadása
szakadása
• A Jagelló-kor és a mohácsi csata
• A Jagelló-kor és a mohácsi csata
• A kiszolgáltatott ország (1526–1541)
• A kiszolgáltatott ország (1526–1541)
• Fráter György „hintapolitikája”
• Fráter György „hintapolitikája”

2. összetartó és elválasztó erők a három országrészben
2. •összetartó
és elválasztó erők a három országrészben
Az eltérő politikai berendezkedések jellemzői

• Az eltérő politikai berendezkedések jellemzői
• A török elleni védekezés, végvári küzdelmek
• A török elleni védekezés, végvári küzdelmek
• Gazdasági kapcsolatok, társadalmi változások a 16–17. században
• Gazdasági kapcsolatok, társadalmi változások a 16–17. században
• Reformáció és katolikus megújulás a korban
• Reformáció és katolikus megújulás a korban

3.
3. rendi
rendi törekvések
törekvések az
az időszakban
időszakban
• A Bocskai-felkelés
• A Bocskai-felkelés
• A Magyar Királyság a 17. században
• A Magyar Királyság a 17. században
• A Thököly-féle mozgalom
• A Thököly-féle mozgalom

4.
4. az
az Erdélyi
Erdélyi Fejedelemség
Fejedelemség története
története

• A fejedelemség sajátos etnikai és vallási helyzete
• A fejedelemség sajátos etnikai és vallási helyzete
• Erdély aranykora (Bethlen Gábor bel- és külpolitikája)
• Erdély aranykora (Bethlen Gábor bel- és külpolitikája)
• Erdély bukása
• Erdély bukása
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5. az
az ellentmondásos
ellentmondásos felszabadulás
felszabadulás

• A török kiűzése és a török mérlege
• A török kiűzése és a török kor mérlege
• A Rákóczy-szabadságharc és a szatmári béke
• A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke
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kultúra a
a korban
korban

• A hazai reformáció és ellenreformáció kulturális hatásai
• A hazai reformáció és ellenreformáció kulturális hatásai
• Az életmód változásai a kora újkori Magyarországon
• Az életmód változásai a kora újkori Magyarországon
• Az oktatás és a nemzeti kultúra jelentősége
• Az oktatás és a nemzeti kultúra jelentősége

kerettantervi
kerettantervi
fogalmak,
adatok
fogalmak,

adatok

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, trónfosztás
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ferenc
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III. A FELVILÁGOSODÁS,
A FORRADALMAK ÉS
A POLGÁROSODÁS KORA
Ebben a fejezetben az egyetemes történelem 1721 és 1849 közötti korszakát tekintjük át.
Ebből a fejezetből megtudhatod:
– hogyan és miben alakította át a közgondolkodást a felvilágosodás.
– milyen dinasztikus ellentétek voltak a 18. században.
– hogyan és milyen politikai berendezkedéssel született meg egy
köztársaság az Újvilágban.
– miért volt jelentős a francia forradalom.
– hogyan formálhatja egy-egy személy a történelmet.
– milyen változások miatt beszélhetünk ipari forradalomról.
– hogyan hatottak a változások a mindennapokban.
– milyen új politikai eszmeáramlatok születtek a 19. század első felében.

Ezek során tovább gyakorolhatjuk:
– az ismeretszerzést elsődleges forrásokból.
– egy korszakon belül lezajlott változások bemutatását különböző szempontok szerint.
– következtetések és feltételezések megfogalmazását
rekonstrukciós képek és magyarázó ábrák alapján.
– az emberi magatartások és döntések megfigyelését.
– néhány fontos tudományos felfedezés és technikai találmány jelentőségének értékelését abból a szempontból, hogy mennyire változtatta meg az emberek életét.
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21. Az új szellemi áramlat: a felvilágosodás
Idézzük fel az irodalomórán tanultakat a felvilágosodásról! Miben jelentett újat ez a szellemi irányzat?
Milyen új természettudományos ismeretek születtek a kora újkorban? Miként alakult át a középkori
világkép?

• Hogyan értelmezhető a „szellemi” kiskorúság Kant
szerint? Melyik történelmi korszakra utalt ezzel?
• Miért nehéz a múlttal való szakítás?
• Hogyan valósulhat meg az igazi felvilágosodás?

Amint mondottuk, az emberek természettől fogva
mindnyájan szabadok, egyenlők és függetlenek, és
ezért saját beleegyezése nélkül senkit sem lehet a
vagyonából kitenni és alávetni egy másik ember
politikai hatalmának. Az egyetlen mód, ahogyan
valaki megválik természetes szabadságától, és magára veszi a polgári társadalom kötelékeit, az, hogy
megállapodik más emberekkel: összefognak és közösséggé egyesülnek abból a célból, hogy nyugodtan, biztonságban és békében éljenek egymással,
hogy zavartalanul élvezzék javaikat, és nagyobb
biztonságban legyenek mindenkivel szemben, aki
nem tartozik a közösséghez. Akárhányan megegyeztek abban, hogy egyetlen közösséget vagy
kormányzatot alkotnak, akkor ezzel rögtön testületté válnak, és egyetlen államot alkotnak, amelyben a többségé a jog, hogy cselekedjék és kötelezze a többieket.
(John locke: Értekezés a polgári
kormányzatról; 1679)
• Mit értett Locke az emberek természetes jogai
alatt?
• Hogyan született meg szerinte a polgári társadalom?
• Miért volt szükség az állam létrehozására?
• Fogalmazzuk meg, miben tértek el Locke gondolatai az eddigi állam- és társadalomképtől!

a felvilágosodás világképe
Milyen új gondolatok jelentek meg a felvilágosodással?
kritikai gondolkodás
a középkori világkép
szétesése

a természettudományi
ismeretek bővülése

új filozófiai
áramlatok

FELVIL ÁGOSODÁ S

A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta
kiskorúságából. Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék. Magunk okozta ez a kiskorúság, ha oka
nem értelmünk fogyatékosságában, hanem az abbeli elhatározás és bátorság hiányában van, hogy
mások vezetése nélkül éljünk vele. sapere aude!
Merj a magad értelmére támaszkodni! – ez tehát
a felvilágosodás jelmondata. […] Egy forradalom
[…] soha nem eredményezi a gondolkodásmód
reformját; hanem egyszerűen a régiek helyett új
előítéletek pórázára fűzi a gondolattalan tömeget.
E felvilágosodáshoz azonban semmi egyéb nem
kell, csak szabadság, annak is a legártalmatlanabb
fajtája: nevezetesen az ész minden kérdésben való
nyilvános használatának szabadsága.
(Immanuel Kant A vallás a puszta ész
határain belül és más írások című munkájából; 1781)

az ész mindenhatósága

vallási türelem

a fennálló
viszonyok
átalakítása

alkotmányos keretek

jogi egyenlőség

A felvilágosodás eszmeisége
hozzunk konkrét példákat a természettudományi ismeretek bővülésére!
foglaljuk össze, milyen tényezők idézték elő a felvilágosodást! Mi ellen
léptek fel a felvilágosult filozófusok? hogyan képzelték el elméleteik
megvalósítását?

a 16–17. században az új természettudományi ismeretek megkérdőjelezték a középkori egyháznak a világról vallott nézeteit. a kora
újkorban kialakuló vallási megosztottság, a konfliktusok és a türelmetlen fanatizmus tovább rombolta az addig egységes világképet.
a társadalomban újra felerősödtek az irracionális képzetek (például
látványosan megnőtt a boszorkányüldözések száma). Mindeközben a
filozófia a világ működésének újraértelmezését sürgette, a racionalizmus az emberi értelem, az empirizmus pedig a kutatómunka és a
tapasztalati ismeretek fontosságát hangsúlyozta.
a közgondolkodás átalakítását, a fennálló társadalmi és politikai
berendezkedés megváltoztatását a felvilágosodás eszmeáramlata vallotta. a felvilágosodás filozófusai az emberi ész és értelem mindenhatóságában hittek, ezért az emberek meggyőzését, a világ megjavítását tűzték ki célul. az új gondolkodásmód először angliában jelent meg, ahol
a 17. századi politikai események hatására több filozófus is kifejtette nézeteit egy ideálisan működő polgári társadalomról. John Locke (ejtsd:
dzson lok) a politikai hatalom kialakulását egy társadalmi szerződéshez kötötte. locke szerint a társadalmi szerződésben a tulajdon védelme
érdekében az egyének önként mondanak le a természetes jogaik egy
részéről, de az államnak szavatolnia kell a polgári szabadságjogokat.
a felvilágosodás a 18. században elsősorban a francia területeken hatott, majd átterjedt a német és a közép-európai térségre is.
a felvilágosult filozófusok elképzeléseiket a fennálló állapotokkal
szemben határozták meg. a társadalomban elvetették a születési előjogokat, és jogi egyenlőséget hirdettek. a felekezetek közötti megbékélést, a vallási türelem kialakítását sürgették, elutasították a vallási fanatizmust, a babonás képzeteket. a felvilágosodás alapvetően nem volt
vallásellenes, a filozófusok főleg az egyházak túlzott hatalmát bírálták.
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Hitbeli meggyőződésüket a deizmus eszméi formálták; eszerint
az Isten által megalkotott világ tudományosan leírható törvényekkel
rendelkezik, és Isten a mindennapi életbe már nem avatkozik be. az
ateista (istentagadó) gondolatokig csak néhány filozófus jutott el,
merész elképzeléseik már a kereszténység alapjait kérdőjelezték meg.
a felvilágosodás a politikai berendezkedés új alapokra helyezését hirdette: az abszolutista kormányzati rendszerek helyett a hatalmi ágak
szétválasztására és az alkotmányos berendezkedés kialakítására törekedtek.

a felvilágosodás ﬁlozófusai
hogyan viszonyultak a gondolkodók a fennálló állapotokhoz?

a francia felvilágosodást a 18. század első felében a hagyományos értékrend elleni támadás és a kritikai
szellemiség jellemezte. Voltaire
(ejtsd: volter) szenvedélyesen támadta a katolikus egyházat, bírálta a
dogmákat, az általa vélt képmutatást.
a levelei végére írt jelmondat – „Tiporjátok el a gyalázatost!” – az intézményes egyház ellen irányult. a deista Voltaire a társadalmi szabályok és
erkölcsök fenntartása miatt ragaszkodott Isten létéhez („Ha Isten nem
Maurice Quentin de La Tour:
volna, ki kellene találni”).
Voltaire (1736)
a felvilágosult gondolkodók a
tudatlanságot tekintették a bajok fő
forrásának, ezért a század közepén kísérletet tettek az új gondolatok
és ismeretek összegzésére. a mintegy harminckötetes mű, az Enciklopédia szócikkeit közel másfél száz szerző írta, szerkesztését Denis
Diderot (ejtsd: döni didró) végezte el. a szócikkek írói nem képviseltek
egységes álláspontot, de az új gondolatok miatt a Szentszék rövidesen
indexre tette a művet. az Enciklopédia ennek ellenére a 18. század nagy
vállalkozásának bizonyult, sok példányát értékesítették, a kiadványok
egész Európában elterjedtek.

társadalomﬁlozóﬁai elképzelések
hogyan képzelték el a szélesebb rétegek bevonását a politikába?

a korszak gondolkodói egy ideálisan működő állam kereteinek a felvázolására törekedtek. az alapkérdések mellett (a hatalom eredete és
korlátai) az ember természetes jogait (például szabadság, tulajdon)
egy örök érvényű jogból, a természetjogból származtatták. a természetjog szerintük a változó és tökéletlen emberi jogrend fölött áll,
és az értelem segítségével mindenki által megismerhető. a politikai
hatalom kialakulását egy társadalmi szerződéshez kötötték, amely a
természeti állapotnak vetett véget.
a francia Charles de Secondet Montesquieu (ejtsd: sárl dö szekondé monteszkiö) az angol alkotmányos berendezkedést tekintette
mintának. Meglátása szerint a demokratikus közéletet a hatalmi ágak
(törvényhozói, végrehajtói, bírói) szétválasztása és kölcsönös ellenőrzésük biztosítja. Montesquieu a politikai képviseletet választott
képviselők útján képzelte el (közvetett demokrácia).
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papok: Ezzel a névvel jelölik azokat a személyeket,
kik a föld különböző népei közt elterjedt vallások
hivatalos teendőit ellátják. […] Kellemes dolog
uralkodni embertársainkon; a papok igencsak a
maguk hasznára tudták fordítani azt az elismerést,
melyet polgártársaikban ébresztettek; azt állították, hogy az istenek megnyilatkoznak előttük; hírül
adták az isteni parancsokat; dogmákat tanítottak;
előírták, mit kell hinni s mit elvetni; […] hogy uralmukat minél biztosabban megalapozzák, a papok
az isteneket erőszakosaknak, bosszúállóknak és
kérlelhetetleneknek festették; olyan szertartásokat,
avatásokat és misztériumokat vezettek be, melyek
kegyetlensége csak táplálta a fanatizmus uralma
számára oly kedvező sötét búskomorságot; […].
(Diderot szócikke az Enciklopédiából)
• Milyen a szócikk hangvétele a papsággal kapcsolatban?
• Miként tekintett a szerző a vallásra?
• Hogyan válaszolhatott az egyházi és a világi hatóság Diderot megnyilvánulására? Miért?
• Milyen nyomtatott, illetve elektronikus enciklopédiák léteznek napjainkban?
ha a törvényhozó hatalom a végrehajtó hatalommal ugyanabban a személyben vagy ugyanabban
a hatósági testületben egyesül, nincsen szabadság,
mivel attól lehet tartani, hogy az ilyen uralkodó
vagy az ilyen testület zsarnoki törvényeket fog hozni, s azokat zsarnoki módon fogja végrehajtani.
Akkor sincsen szabadság, ha a bírói hatalom nincsen elválasztva a törvényhozó, valamint a végrehajtó hatalomtól. ha a bírói hatalom a törvényhozói hatalomhoz kapcsolódik, az állampolgárok élete és vagyona feletti hatalom önkényes lenne, mert
a bíró törvényhozó is volna. ha a bírói hatalom a
végrehajtó hatalomhoz lenne kapcsolva, a bírónak
elnyomó hatalma lenne.
[…] A képviselőknek nagy előnye az, hogy az
ügyeket meg tudják vitatni. A nép erre egyáltalán
nem alkalmas […] Az egyes kerületekben minden állampolgárt meg kell hogy illessen az a jog,
hogy szavazhasson a képviselő-választáson; kivéve
azokat, akik annyira alacsony helyzetben vannak,
hogy úgy tekintendők, mint akiknek nincsen saját
akaratuk. […] Tehát a törvényhozói hatalmat mind
a nemesek testületére, mind a nép által választott
képviselők testületére kell bízni, melyek külön kell
hogy ülésezzenek és tanácskozzanak.
(Montesquieu A törvények szelleméről
című munkájából; 1748)
• Különítsük el a hatalmi ágakat a forrás alapján, és
emeljük ki a feladatkörüket!
• Mikor veszik el a szabadság, és mikor alakulhat ki
önkényuralom?
• Hogyan képzelte el Montesquieu az állam működését?
• Miként vélekedett az általános választójogról?
• Melyik országot tekintette példaképnek?
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Az első ember, aki bekerített egy földdarabot és azt
találta mondani: ez az enyém, s oly együgyű emberekre akadt, akik ezt el is hitték neki, ez az ember teremtette meg a polgári társadalmat. Mennyi
bűntől, háborútól, gyilkosságtól, nyomorúságtól és
szörnyűségtől menekült volna meg az emberi nem,
ha valaki kiszakítja a jelzőkarókat vagy betemeti az
árkot, és így kiált társaihoz: ne hallgassatok erre a
csalóra! Elvesztetek, ha megfeledkeztek róla, hogy
a termés mindenkié, a föld pedig senkié! De igen
valószínű, hogy akkoriban már fordulópontra jutottak a dolgok, s nem maradhattak úgy, ahogyan
voltak, hiszen a tulajdon fogalma sok korábbi fogalomtól függ, melyek csak sorjában keletkezhettek,
és így nem egy csapásra bukkant föl az emberi szellemben.
(rousseau Értekezés az emberek közötti
egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól
című munkájából; 1755)
• Milyen körülmények között éltek Rousseau szerint
az emberek a polgári társadalom előtt?
• Hogyan született meg szerinte a társadalom?
• Milyen véleménnyel volt Rousseau saját korának
társadalmáról?

rousseau radikális elképzelései
Miért bírálta rousseau a polgári társadalmat?

a korszak filozófusainak többsége lelkesedett a kialakuló polgári
társadalomért, de Jean-Jacques Rousseau (ejtsd: zsan-zsak moszó)
hevesen bírálta az új civilizációt. Szerinte a tudományok, a kultúra
eredményei látszólagos fejlődést hoztak, de ez az emberek többségének egy újabb alávetettséget jelent. a születési előjogok helyett
a polgári társadalmak fő mércéje a vagyon lett, amely eltorzítja az
egyén személyiségét és erkölcsét. a francia filozófus szerint az ember
„természeti állapotát” az egyenlőség jellemezte, ennek felbomlása
lett minden bajnak az okozója. (a „természeti állapot” kitalált, elképzelt időszaknak tekinthető, ám Rousseau erre a fikcióra építette fel
filozófiáját.) Radikális nézeteiben a civilizáció káros hatásait hangsúlyozta, és bár a kortárs filozófusok elutasították gondolatait,
az egyenlőtlenség kárhoztatása beépült a köztudatba.
Rousseau a politikában is radikális nézeteket vallott, szerinte
a nem megfelelő kormányzattal szemben a társadalom felléphet, és
a népfelség elve (népszuverenitás) alapján a hatalom birtokosa a nép.
a döntések meghozatalában mindenkinek joga van részt venni, és
a közvetlen demokráciában mindenki köteles elfogadni a többségi
döntésnek minősülő általános akaratot. Rousseau feleslegesnek tartotta a hatalmi ágak szétválasztását, hiszen az általános akarat a szabadság kifejeződése (a mindenki által véleményezett döntés), amely
a közjót szolgálja. a közakarat elutasítóit a többségnek kell meggyőznie helytelen álláspontjukról, ám a Rousseau-féle „kényszeríteni kell,
hogy szabad legyen” megfogalmazást az utókor egy esetleges zsarnokság ideológiai megalapozásának tekintette.

A társadalmi szerződésről
[…] a társulás valamennyi tagja lemond önmagáról és minden jogáról az egész közösség javára. […]
Minden személy, valamennyi képességével együtt,
az általános akarat legfőbb irányítása alatt egyesül,
és mindenkit testületileg az összesség elkülöníthetetlen részévé fogadunk.
A főhatalomról
[…] bármely egyénnek mint embernek a magánakarata ellentmondhat az általános akaratnak,
amely mint polgárt illeti meg, vagy legalábbis különbözhet attól. Magánérdeke esetleg egészen
mást mond neki, mint a közérdek; […] aki nem
hajlandó követni az általános akaratot, azt az egész
alakulat fogja engedelmeskedésre kényszeríteni;
más szóval kényszeríteni fogják, hogy szabad legyen, hiszen a kettő egy és ugyanaz.
(rousseau A társadalmi szerződésről, avagy
a politikai jog elvei című munkájából; 1762)
• Hogyan jött létre az új társadalmi szerződés Rousseau szerint?
• Mekkora szerepet szánt az egyénnek?
• Hogyan értelmezhető az általános akarat?
• Miért fontos a közérdek?
• Vitassuk meg, milyen eszközökkel lehet az egyéni
érdeket a közérdek alá rendelni!

Kulturális összejövetel ábrázolása a 18. századi Franciaországban (MichelBarthélemy Ollivier festménye, 1766). A festményen a gyermek Mozart zongorázik a szalon vendégeinek
állapítsuk meg, melyik társadalmi réteghez tartoztak a szalon vendégei!
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a gondolatok terjedése
Melyik társadalmi rétegre hatott a felvilágosodás szellemisége?

a felvilágosodás eszmeisége gyorsan eljutott a társadalom művelt
rétegeihez, és a kialakuló polgári gondolkodás alapja lett. a pezsgő
szellemi élet jeleként nyugat-Európában baráti társaságok, egyesületek szerveződtek, amelyek állandó fórumot biztosítottak az eszmecseréknek. Fontossá vált a könyvek beszerzése, ezért mindenhol olvasókörök alakultak, a legújabb gondolatokat a klubtagok meg is vitatták.
a nagyvárosokban az akadémiák a helyi értelmiség találkozóhelyeivé
váltak, míg a nagyobb állami akadémiák (például a londoni Royal
Society, 1660) az egyes résztudományok fejlesztésére vállalkoztak.
az intézmények gyakran pályázatok kiírásával támogatták a tudományos élet területén alkotó értelmiségieket.
az akadémiák ténykedése előmozdította a természettudományok,
a történettudomány, a nyelvművelés és az irodalom további fejlődését.
Franciaországban irodalmi szalonok szerveződtek a 18. században,
ahol a meghívott filozófusok felolvasták műveiket, vagy természettudósok mutattak be kísérleteket. Míg az olvasókörök és akadémiák
tagjai nemesekből és polgárokból szerveződtek, addig a szalonok világában nagyrészt arisztokraták találkoztak.

Kitekintő

a szabadkőművesek
a titokzatos társaságok működése, az ősi rejtélyek és tanítások évszázadok óta foglalkoztatják a közvéleményt. napjainkban a gazdag fantáziával és tehetséggel megáldott írók
vagy filmrendezők visszatérő témái között szerepelnek a
szabadkőművesekről, illetve a titkaik leleplezéséről szóló alkotások.
Kik is azok a szabadkőművesek? a kifejezés a középkori
katedrálisok építőmestereire utal, akik páratlan tudásanyaggal
rendelkeztek. a mesterek a katedrálisok falához fülkéket építettek, ezekben a „páholyokban” őrizték a tervrajzokat, illetve
itt beszélték meg a teendőket. a 18. században nagy-Britanniában létrejövő szabadkőműves-mozgalom a középkori kőművesmesterektől vette át szimbólumait (1717). a felvilágosodás korában kialakuló páholyok tagjai az újszerű gondolatokat
(egyenlőség, testvériség, szabadság, tolerancia stb.) vallották,
és meggyőződésük szerint ezen eszmék alapján kell egy új világot felépíteni.
a mozgalom az első szabályzatot követően néhány évtized alatt egész Európában elterjedt. (Bécsben 1742-ben, Magyarországon 1769-ben, Eperjesen jött létre az első páholy.)
a mozgalomhoz csatlakozók egy beavatási ceremónia kereté-

ben titoktartási esküt tettek. a páholyok tagjai főleg polgárok
voltak, de a felvilágosult nemesség sem zárkózott el a részvételtől. a leghíresebb szabadkőművesek királyok (II. Frigyes), politikusok (Franklin, Washington) és értelmiségiek
(Voltaire, Mozart, goethe) közül kerültek ki.
a misztikus szertartásokkal működő, titokzatos szervezetek ténykedése felkeltette az egyház gyanakvását, és a pápa
kiátkozta a páholyok tagjait (1738). a racionalista eszméket
és humanista elveket valló mozgalom története különböző
legendákkal (például a templomos lovagrend utódai) egészült ki a 19. században, majd a 20. században a diktatúrák
megtorló gépezete is fellépett ellenük.

Szabadkőműves-szimbólumok

Összegzés

történelmi jelentőség

• Mi volt a felvilágosodás lényege?
• Foglaljuk össze saját szavainkkal, a felvilágosodás mely
gondolatai valósultak meg napjainkra!

Okok és következmények

• Milyen tudományos, eszmei előzményei voltak a felvilágosodásnak?
• Hogyan képzelték el a kor filozófusai a társadalom átalakítását?
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22. Hatalmi átrendeződés és a felvilágosult abszolutista államok
Kelet-Közép-Európában
Vitassuk meg, milyen különbségek vannak napjainkban nyugat- és Kelet-Európa között! Miért alakultak ki ezek a különbségek? Mire törekednek napjainkban az országok a térségünkben? gondoljuk végig,
milyen eltérő gazdasági fejlődés indult meg Európában a kora újkorban!
Uralkodóházak:
Romanov
Hohenzollern
Habsburg
És
Francia Bourbon
za kiSpanyol Bourbon
tenge r
Hannoveri
A Német-római Birodalom
határa 1789-ben
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a brit politika az európai egyensúly megőrzése miEurópa a 18. század első felében
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jén! Melyik béke rögzítette a német területek széttagoltságát? gyűjtsük ki, mely országokat és népeket uralták az egyes dinasztiák!

a felvilágosult abszolutizmus háttere
Miért volt szükség reformokra?

nagyhatalmi
szerep

modernizációs
igény

felvilágosult
eszmeiség

a haderő
fejlesztése

a dinasztiák közötti
erőegyensúly fenntartása

FELVILÁGOSULT
ABSZOLUTIZMUS
a rendek háttérbe
szorítása

a gazdaság
modernizálása

a rendi kiváltságok
lebontása

jobbágyvédő
intézkedések

a feudális társadalom
fenntartása
korszerűsítő
reformok

az oktatás
fejlesztése
rendeleti
kormányzás

A felvilágosult abszolutizmus rendszere

a 18. század második felében mindinkább érzékelhető lett nyugat-Európa centrumországainak fejlettsége (nagy-Britannia, Hollandia és Franciaország) és a peremterületek lemaradása. nyugaton
a fejlődő ipar és kereskedelem az életszínvonal érezhető javulását
eredményezte. az élenjáró országokhoz több európai állam (például Poroszország, a Habsburg Birodalom, oroszország) korszerűsítő reformokkal igyekezett felzárkózni. a különböző dinasztiák uralkodóinak elképzeléseit rendeleti úton vezették be, miközben a felvilágosodás eszméire hivatkoztak. az abszolutisztikus rendelkezések
(nemesi adómentesség eltörlése) sokszor sértették a rendi érdekeket,
de a feudális rendszer alapjait nem számolták fel.
a rendeletek által bevezetett modernizációs lépések az élet szinte
minden területét (gazdaság, oktatás, közegészségügy, jobbágykérdés
stb.) érintették, amelyekkel az uralkodók látszólag felvilágosult intézkedéseket hoztak. a felülről végrehajtott modernizáció, a felvilágosult abszolutizmus rendszere a nagyhatalmi szerep megőrzését, illetve Poroszország esetén a létrehozását szolgálta. az uralkodók az
adójövedelmek fokozásával, az életkörülmények javításával valójában
hatékonyabb állam és erősebb hadsereg kialakítására törekedtek.
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poroszország felemelkedése
Mi alapozta meg az ország katonai megerősödését?

a német-római Birodalom területi szétaprózódása és politikai megosztottsága a 18. századra teljessé vált. a harmincéves háborút lezáró béke (1648) mintegy 300 állam (királyság, fejedelemség, egyházi
birtokok stb.) fennmaradását biztosította. a Habsburg-dinasztia által viselt császári cím névleges tartalommal bírt, a több száz állam
önálló bel- és külpolitikát folytatott.
a széttagolódás nem kedvezett a gazdasági fejlődésnek, és csak a
hatékonyan kormányzott Poroszország tudott kiemelkedni a korszakban. az ország a Hohenzollern-dinasztia irányításával a legerősebb német állammá vált.
a század első évtizedeiben uralkodó „káplárkirály” (I. Frigyes Vilmos) szigorú pénzügypolitikát folytatott. az állami kiadások nagy részét hadügyi fejlesztésekre fordította, így halálakor az ország már egy
kitűnően felszerelt, jól kiképzett, állandó hadsereggel rendelkezett.
Utóda, fia II. Frigyes (1740-1786) folytatta a hadsereg fejlesztését, és
gyakori háborúkkal közel kétszeresére növelte az ország területét.
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Idézzük fel, melyik állam létezett poroszország helyén a középkorban!
állapítsuk meg, mi volt kezdetben a
porosz állam gyengesége! Mire törekedtek az uralkodók az időszakban?
Melyik térségben és kinek a rovására
Sza
jnaszáterjeszkedett poroszország a 18.
zadban?

Balti-ten

r

Poroszország határai:
1640
1742–1745
1688
1772
1721
A Német-római
Birodalom határa

Poroszország nagyhatalommá válása
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A porosz állam I. frigyes Vilmos [1713–1740] alatt
[…] az északi spárta lett. A kormányzás egész rendszere katonai volt. A hadsereg létszámát a király erősen felemelte, de mivel a buzgalom első hevében
iparosokat is erőszakkal besoroztak, a többiek megijedtek, és sokan kivándoroltak, ami ismét az iparnak
okozott tetemes kárt. A király a bajon gyorsan segített, és különös gondot fordított az ipar emelésére:
szigorúan megtiltotta a gyapjú kivitelét; 1714-ben
raktárat alapított, melyből a szegényebb gyárosok
gyapjút kaptak, melynek árát később munkájuk árán
megtérítették. A posztó biztos vevőt talált a hadseregben, melyet minden évben újra öltöztettek. A
posztószállítás még külföldre is kiterjedt; 1725-ben
megalakult az orosz kereskedelmi társulat, és porosz
kereskedők szállították az orosz csapatok számára a
posztót. Berlin Mars raktára lett.
(II. frigyes emlékiratából)
• Hogyan tekintett I. Frigyes Vilmos az országára?
• Milyen gazdaságpolitika határozta meg tetteit?
• Milyen képet rajzolt atyja uralkodásáról II. Frigyes?

Tehát a fejedelem legfőbb kötelessége az igazságosság. Kézben tartja
népének javát, és ezt helyezi minden egyéni érdeke elé. Mi lesz ezek után
az önzés, nagyság, becsvágy, zsarnokság Machiavelli festette képéből?
Kiderül, hogy a fejedelem távolról sem korlátlan ura és parancsolója népének, hanem csak legmagasabb rangú szolgája és szerencséjének eszköze, mint ahogy a nép az ő dicsőségének forrása. […]
én azonban azt mondom, hogy a fejedelem kétféleképpen növelheti
nagyságát és tekintélyét. Elsősorban hódításokkal, ha a hadviselő fejedelem fegyvereinek erejével terjeszti ki országának határait, másodsorban
szorgalommal és tudással, ha országában felvirágoztatja a művészeteket
és tudományokat, és ezzel műveltebbé, hatalmasabbá teszi államát.
(II. [nagy] frigyes Antimachiavelli című művéből; 1739.
A firenzei származású Machiavelli 1513-ban írta meg államelméleti
művét A fejedelem címmel. Ebben a legfontosabb uralkodói érdeknek
a hatalom megragadását és megtartását tekintette, és a cél – a szerző
értelmezésében: a közérdek – megvalósítása érdekében minden eszközt megengedhetőnek tartott: „A cél szentesíti az eszközt”.)

1. Minden katona és bárki, aki az ezredeknél […] szolgál, keresztényi és istenfélő életet éljen, tartózkodjék
a kicsapongó és megbotránkoztató megnyilvánulásoktól […] Isten szent nevének és szentségeinek
szidalmakkal és esküdözésekkel való gyalázásától
börtön, karóba húzás, vesszőfutás és más büntetések terhe mellett. […]
7. Amelyik katona azonban a főtisztek vagy esetleg
az altisztek hivatali parancsának ellenszegül – puszta szavakkal, vagy okoskodik –, azt a sértett fél pozíciója szerint és a körülményeknek megfelelően harmincszori vesszőfutásra kell ítélni. Aki pedig kardját
is előrántja, vagy más fegyverhez folyamodik, azt le
kell lőni. […]
(frigyes Vilmos porosz király katonai
szabályzata; 1713)

• Hogyan tekintett II. Frigyes az uralkodói feladatokra?
• Gyűjtsük össze a Frigyes által ideálisnak tartott uralkodó vonásait!
• Vitassuk meg, mennyire hasznosította elképzeléseit az uralkodása során!

• Milyen jellegű hadsereget akart kialakítani az uralkodó?
• Nézzünk utána az interneten, mit jelentett a veszszőfutás!
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az új király fiatalkorában nagy érdeklődést mutatott a felvilágosodás
iránt, de politikájában ezeket az eszméket alárendelte a hatalmi érdekeknek. II. Frigyes felvilágosult abszolutista uralkodóként Poroszország korszerűsítésére törekedett. Politikája a belső fejlesztésekben
nyilvánult meg. a mezőgazdaság támogatása (mocsarak lecsapolása,
falvak alapítása) és az ipar fejlesztése (manufaktúrák támogatása,
merkantilista vámpolitika) a hadsereg ellátását biztosította. a felvilágosult eszmeiség főleg a jog terén érződött (a kínvallatás eltörlése,
a vallás- és sajtószabadság biztosítása).

a habsburg Birodalom
hogyan határozták meg a birodalom helyzetét a dinasztikus háborúk?

II. (Nagy) Frigyes. A francia felvilágosodás gondolataira fogékony (Voltaire-rel levelező) és művészetkedvelő trónörököst apja szigorú nevelése megtörte. A rideg
bánásmód elől barátjával külföldre akart szökni, I. Frigyes Vilmos ezt árulásnak tekintette, és halálra ítélte fiát.
A kivégzést végül elkerülte, de végig kellett néznie barátja
halálát, majd a „káplárkirály” bottal „nevelte” uralkodásra.
(Antoine Pesne festménye, 1736)
• A „káplárkirály” jelzőt Nagy Frigyes apja, I. Frigyes
Vilmos kapta a kortársaktól. Mire utal ez a kifejezés?

a Habsburg Birodalom a spanyol örökösödési háborút jelentős területi nyereséggel zárta (lombardia, Dél-Itália, osztrák-németalföld
– a mai Belgium). a következő évtizedek háborúiban az itáliai tartományok egy része (nápoly, Szicília) elveszett, de közben a dinasztia
megszilárdította hatalmát Magyarországon.
VI. Károly (magyar királyként III. Károly, 1711–1740) számára a
legnagyobb diplomáciai problémát lánya, Mária Terézia utódlásának
a biztosítása jelentette. Európa hatalmai a nőági öröklést látszólag elfogadták, de a császár váratlan halálakor a bajor fejedelem elutasította,
és több ország a birodalom felosztására készült.
az osztrák örökösödési háborúban (1740–1748) Franciaország a
bajorokat támogatta, Spanyolország a Habsburgok itáliai tartományaiért szállt harcba. a legveszélyesebb ellenfél az elmúlt évtizedekben
megerősödő Poroszország lett, amelynek fiatal királya, II. Frigyes
elfoglalta Sziléziát, a Habsburgok gazdag tartományát.
Mária Terézia trónja végveszélybe került, Prágát is ellenséges csapatok szállták meg. az uralkodónő a magyar országgyűléstől kért
és kapott segítséget. a kontinentális egyensúly megbomlása láttán
nagy-Britannia a Habsburgokat támogatta, ezzel az erőviszonyok
végül kiegyenlítődtek. Mária Terézia megőrizte trónját, bár Szilézia a
poroszoké maradt.
a Habsburg Birodalom katonai visszavágásra készült. Meglepő
diplomáciai fordulattal kibékült a Bourbon-dinasztiával: az uralkodónő lányát (Mária antónia – Marie antoinette) eljegyezték a francia
trónörökössel (a későbbi XVI. lajossal). a rövidesen kirobbanó hétéves háború (1756–1763) Poroszország ellen irányult. a francia és

Nagy-Britannia

Franciaország

Poroszország

Szászország
Bajorország

Oroszország

Habsburg
Birodalom

Szövetségi rendszerek a dinasztiák vetélkedése során
Mely országok között voltak tartós konﬂiktusok az
időszakban? hogyan módosultak a szövetségi kapcsolatok a két háború során? Miként változott meg
a brit diplomácia irányvonala? Vitassuk meg, mi állhatott a háttérben!

ellenséges viszony az osztrák örökösödési háborúban
szövetséges viszony az osztrák örökösödési háborúban
ellenséges viszony a hétéves háborúban
szövetséges viszony a hétéves háborúban
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a kelet-európai erőviszonyok átrendeződése
Mi vezetett a lengyel állam bukásához?

Miért sorolható a cárnő politikája is a felvilágosult abszolutizmushoz?

a felvilágosult abszolutizmus ellentmondásos kormányzati működése
leginkább oroszországban mutatkozott meg. Jóllehet II. Katalin cárnő
(1762–1796) ismerte a felvilágosodás gondolatait (Diderot rövid ideig
az udvarában élt), annak elveit főleg a közigazgatás és az oktatás területén
ültette át (például az iskolahálózat alapjainak megteremtése). II. Katalinról

• Milyen eszmékről és értékekről írt a cárnő a tervezetében?
• Hogyan kívánta terveit végrehajtatni, és mivel indokolta lépéseit?
• Miben tért el a felfogása a felvilágosodás eszméitől?
• Hogyan viszonyult a cárnő a francia filozófushoz?
• Vitassuk meg, mi lehetett II. Katalin valódi célja az újszerű gondolatok
átvételekor!
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II. katalin uralkodása
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Lengyelország sorsa a 18. század második felében megpecsételődött.
az ország súlyos belpolitikai válsággal küszködött, a kialakult „nemesi
köztársaság” teljesen aláásta a királyi hatalmat. az uralkodók szerény
adóbevétellel rendelkeztek, állandó hadsereg nem állt mögöttük; az
ország főúri családjainak belviszályai jellemezték a közéletet. a rendi
országgyűlések megbénultak a liberum veto gyakori alkalmazása miatt
(akár egyetlen nemes tiltakozó szavazata is elég volt egy határozat megsemmisítéséhez).
a belső anarchiával küszködő ország kiszolgáltatott helyzetbe került a megerősödő szomszédokkal szemben. a 18. század utolsó harmadában uralkodó lengyel király oroszország támogatásával lépett trónra,
előremutató reformjavaslatait a nemesség azonban elutasította. Rövidesen belháború robbant ki a felek között, amelybe orosz csapatok is
beavatkoztak.
a konfliktus Lengyelország első felosztásához vezetett (1772), a területekből a poroszok és a Habsburgok is részesültek. a megcsonkított
ország uralkodója kétségbeesetten folytatta modernizációs programját,
amelynek végén az országot alkotmányos monarchiává alakították át
(1791). az önálló lengyel államiság fenntartása azonban nem állt az
erős szomszédok érdekében. Előbb katonai felvonulással, majd egy lengyel felkelést követően már erőszakkal érték el az ország teljes feldarabolását (1793, 1795). a lengyel területek függetlenedése és újraegyesítése csak az első világháború után, 1918-ban történt meg.

1772 1793 1795

S V

Habsburg-csapatok mellett az orosz hadak is rázúdultak II. Frigyes
államára.
a kor egyik legjobb hadseregével rendelkező porosz király kezdetben sikeresen védekezett, nagy-Britannia ezúttal mögé állt. II. Frigyes
országa csak Oroszország kilépése után lélegezhetett fel (1761-ben
meghalt Erzsébet cárnő, és utóda nem folytatta a háborút), a kimerült
felek végül békét kötöttek. a Habsburgok katonai erőfeszítései ellenére a poroszok megtarthatták Sziléziát. Mária Terézia belpolitikája a
háború után megváltozott, a birodalom modernizációja érdekében
reformokba kezdett. a felvilágosult abszolutizmushoz kötődő intézkedések a következő évtizedekben bontakoztak ki. (a korszakot részletesen a 33. leckében tárgyaljuk.)

Lengyelország felosztása
gyűjtsük össze, milyen lépésekben történt lengyelország felosztása! hogyan változott meg a középeurópai egyensúly a 18. század végére? Vitassuk
meg, mi tette lehetővé lengyelország leigázását!
9. Az uralkodó hatalma abszolút, mivel csakis a
személyében összpontosuló egyeduralom képes
megfelelően cselekedni egy ilyen nagy kiterjedésű
államban. […]
13. Mi az egyeduralom célja? nem az, hogy megfossza az embereket természetes szabadságuktól,
hanem hogy úgy irányítsa cselekedeteiket, hogy az
eredmény maximálisan jó legyen. […]
123. Az ép és természetes ész számára elfogadhatatlan a kínvallatás. Maga a humanitás tiltakozik
hangosan ellene, azt követelve, hogy teljességgel
töröltessék el. […]
494. Egy akkora államban, amely oly sok különböző
nép otthona, a különböző hitek tiltása vagy diszkriminálása nagymértékben veszélyeztetné polgárainak nyugalmát. […]
497. roppant óvatosan kell eljárni a boszorkányságot vagy eretnekséget vizsgáló ügyekben. E két
bűn vádja erősen megzavarhatja a polgárok nyugalmát, szabadságát és jólétét, és ha törvény nem
emel gátat ennek, számtalan szenvedést okozhat.
(II. Katalin előterjesztése az összehívott Törvényszerkesztő Bizottsághoz; 1767)
hosszasan beszélgettem vele, de inkább nagyobb
kíváncsisággal, mint haszonnal hallgattam. ha
figyelembe venném elgondolásait, akkor egész
birodalmamat át kellene formálnom, meg kellene semmisítenem a kormányt, a törvényhozást,
az egész eddigi politikámat, és ezeket valamiféle
megvalósíthatatlan álmokkal kellene felcserélnem.
(II. Katalin véleménye a Diderot-val folytatott
beszélgetésekről; 1774)
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az európai udvarokban kedvező kép alakult ki, mivel a cárnő a „közjó”
érdekében hozott reformjaival kezdetben még a filozófusokat is megtévesztette.
Uralma alatt a feudális társadalom kötöttségei megmaradtak
(a földesurak megbotozhatták és szibériai kényszermunkára ítélhették
jobbágyaikat), sőt a korszak egyik legnagyobb jobbágyfelkelését is kegyetlenül eltiporták. a kincstári bevételek növelése egy hatékonyabb hivatalnokszervezet kiépítését, a fényűző udvari pompa és a kegyencrendszer
fenntartását szolgálta.
a cárnő politikája hasonlított Nagy Péter időszakának politikájához,
így elsősorban a külpolitikai törekvések megvalósítását segítették elő (hadseregfejlesztés). az Orosz Birodalom folytatta nyugati előretörését (a
lengyel területek felé), délen pedig az oszmánok legyőzésével kijutott a Fekete-tengerhez (a Krím félsziget bekebelezése). II. Katalin uralkodása alatt
oroszország az európai birodalmakkal egyenrangú nagyhatalommá vált.
Kitekintő

II. katalin, a „férﬁfaló”,
avagy a szerelmet kereső cárnő
nagy Péter halála után (1725) zűrzavaros évtizedek következtek oroszországban. Előbb a cár felesége, majd unokája uralkodott, később féltestvérének a leszármazottai. a belpolitikát
valójában a főúri csoportok vetélkedései formálták. I. Erzsébet
cárnő, aki I. Péter lánya volt, a trónviszályt azzal kerülte el, hogy
unokaöccsét (a későbbi III. Pétert) jelölte ki utódjául. Ebbe, az
udvari intrikákkal és cselszövésekkel teli világba érkezett meg a
fiatal német hercegnő, a későbbi II. Katalin.
Házassága III. Péterrel boldogtalanságot hozott, az elhidegült kapcsolat miatt mindketten szeretőket tartottak, Katalin a
testőrgárda tagjai között keresett vigasztalást. a nagyhercegnő
néhány évig viszonyt folytatott egy fiatal lengyel gróﬀal is, akit
később lengyel királlyá emelt.
a házasságon kívüli kapcsolatok nem értek véget III. Péter
trónra lépésével (1761), de az új cárt rövidesen egy államcsíny
megbuktatta, és meggyilkolták. a hatalmat átvevő II. Katalin
egyeduralkodóként irányította az országot. a cárnőt továbbra
is kegyencek vették körül, akiket, ha elhidegült tőlük, magas
ranggal és jelentős pénzjutalommal ajándékozott meg. az „éjszaka cárjai” közül Patyomkin gróf a szakítás után is megőrizte
a befolyását, és a cárnő legfőbb tanácsadója lett. a rossz nyelvek
szerint még II. Katalin soron következő szeretőit is Patyomkin
választotta ki. a kegyencrendszert a korabeli udvari pletykák
eltúlozták, sőt a nyugati követjelentések több száz szeretőről
írtak. a történészek egy tucat szerető létét tekintik bizonyítottnak, és nem győzik hangsúlyozni, hogy II. Katalin kegyenctartásában alig tért el a korszak férfi uralkodóitól.

II. Katalin elszegényedett német hercegi családban született 1729-ben,
és házassága révén került Oroszországba, amikor hozzáadták Nagy
Péter unokájához. Az esküvő alkalmából áttért az ortodox hitre (1745),
ekkor vette fel a Katalin (Jekatyerina) nevet is, és megtanult oroszul.
(Vigilius Eriksen festménye, 1766 körül)

Összegzés

változás és folytonosság

• Milyen történelmi kényszerűség vezetett a felvilágosult
abszolutizmus politikájához?
• Hogyan értékelhető a felvilágosult abszolutizmus politikája?

• Milyen szándékok vezették az uralkodókat?
• Miért tűnt ellentmondásosnak ez a kormányzati rendszer?
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23. Köztársaság születése az Újvilágban
Mit tudunk az amerikai Egyesült Államok politikai berendezkedéséről? Ki áll az állam élén, és hogyan
választják meg őt? Mely országok kezdtek gyarmatosításba az Újvilágban a 16–17. században?
észak-amerika gyarmatosítása
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Mi […] egyezségre lépünk, összefogva erőinket egy polgári politikai testületben, jobb irányításunk és fennmaradásunk érdekében […]. Ennek
alapján igazságos és egyenlő törvényeket, rendelkezéseket, cselekedeteket, határozatokat és hivatalokat léptetünk életbe, fogalmazunk meg,
[…] már ahogyan a gyarmat közjavára azt a legmegfelelőbbnek tartjuk
[…].
(A puritán zarándok atyák úgynevezett
Mayﬂower-szerződése; 1620. Ebben az évben kötött ki a Mayﬂower
hajó a mai plymouth közelében, fedélzetén 102 puritán zarándokkal.
A Mayﬂower-szerződés ekkor keletkezett. Az első telepesek közül a
következő év tavaszát alig félszázan élték meg.)

DS
HU

a 16–17. században Észak-amerika déli részét (Florida, Texas, Kalifornia) a spanyolok gyarmatosították, míg az atlanti partvidéken angolok, hollandok, svédek és franciák telepedtek meg. a franciák először a Szent lőrinc-folyó mentén alapítottak településeket (Québec,
Montreal), majd a nagy-tavak és a Mississippi völgyének feltérképezésével a Mexikói-öbölig (new orleans) nyomultak előre. a hollandok (a mai new York) és a svédek csak néhány évtizedig birtokoltak
gyarmatokat az Újvilágban, területük az angolok fennhatósága alá
került.
az angolok először I. Erzsébet idején hoztak létre egy rövid ideig létező gyarmatot az atlanti partvidéken (Virginia, 1584), de tartós
megtelepedésükre a 17. században került sor. a szigetországból kezdetben jelentős számú puritán érkezett, majd másfél évszázad alatt
13 gyarmat létesült.

LET

Milyen különbségek voltak az angol gyarmatok és az anyaország társadalma között?
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Észak-Amerika gyarmatosítása a 18. század elején
Idézzük fel a korai gyarmatosítás időszakát! Melyik földrajzi térségben kezdődött meg a franciák,
illetve az angolok előrenyomulása? Azonosítsuk
a földrajzi atlaszban a korszakban még feltáratlan
területeket!

• Idézzük fel, kik voltak a puritánok!
• Milyen elvek alapján képzelték el politikai berendezkedésüket?
• Nézzünk utána, hogyan kapcsolódott az első telepesekhez a máig híres
amerikai ünnep, a hálaadó ünnepség!

a gyarmatok élén egy-egy, a király által kinevezett kormányzó
állt, akik munkáját külön törvényhozó gyűlések segítették. a londoni
parlament befolyása a távolság miatt igen csekélynek tűnt; a gyarmatok maguk határoztak az adók nagyságáról és a helyi költségvetési
ügyekről. a társadalom alig hasonlított az anyaországéhoz, itt nem
voltak születési arisztokraták, a helyi elitet a nagybirtokos ültetvényesek, a nagykereskedő polgárok és a főtisztviselők adták.
a társadalom többsége a földtulajdonos farmerek és az alsóbb rétegek (például bérmunkások, napszámosok) közé tartozott.
Különleges jogi helyzetbe kerültek Észak-amerikában a „szerződéses szolgák”. az Európából érkező nincstelenek gyakran 4-6 éves
szolgálattal fizették meg utazási költségeiket, de adósságuk törlesztése
után szabad emberként új életet kezdhettek. Velük szemben remény
nélküli és kiszolgáltatott helyzetbe kerültek az afrikából átszállított
rabszolgák. a rabszolga-kereskedelem kizárólagos jogával rendelkező angol vállalkozók embertelen körülmények között hurcolták be a
fekete afrikaiakat.

Rabszolgaszállító hajó
Idézzük fel, mikor alakult ki az újkori rabszolgakereskedelem! Keressük meg a földrajzi atlaszban,
mely mai afrikai országokat érintette elsősorban a
kereskedelem!

106

III. a FElVIlÁgoSoDÁS, a FoRRaDalMaK ÉS a PolgÁRoSoDÁS KoRa

1681

Delaware

1638-ban a svédek
alapították, majd
holland, 1664-től angol
kézre került.

georgia

1733

cik
k
hán (Anglia)
y, g
yapo
t
do

A

G A T - F L O R I DA KELE
NYU
TF
Brit gyarmat
(R. I.: Rhode Island, MASS.: Massachusetts)
Ültetvényes gazdálkodás
T
N
Farmgazdálkodás
A
L
Kereskedelmi útvonal
AT
Csata helyszíne

EÁ
N

Pennsylvania

GEORGIA

C

1670

s

rab
szo
lgá
k

DÉL-KA
ROL
INA

IÓ

Dél-Karolina

ansa

A

DA

1664

Ark

N

b e vá n d o rl ó k

LINA
K-KARO
ÉSZA

RI

new Jersey

IA

o

Ohi

LO

new York

1613-ban a hollandok
Új-amszterdam néven
alapították, 1664-ben
angol kézre került.

ség

1653

hegy

Észak-Karolina

Mis
s o u ri

he-

1636

see

Rhode Island

lac

1635

nes

Connecticut

pa

1634

Ten

Maryland

Ap

1628 körül

-tó

Michigan-tó

Massachusetts

Felso

Missis
sippi

1623

yó
-fol
c
n
Montréal . Lori NEW HAMPSHIRE
Lexington
Szt
Boston
Saratoga
ó
MASS.
io-t
r
a
t
R. I.
On
ORK
New York
NEW Y
CONNECTICUT
e-tó
N I NEW JERSEY
A
V
Eri
SYL
Philadelphia
PENN
r
DELAWARE
Y
R
A
L
M
AN
ipa
D
,
ri zs
A
,
I
r
N
I
o
k
G
u
c
VIR

n-tó

new Hampshire

Québec

ro
Hu

1607

S
UI
LO

Virginia

A tizenhárom gyarmat Észak-Amerikában
Milyen gazdasági kapcsolat volt az anyaország és a gyarmatok között?
hogyan hatott mindez a tizenhárom gyarmat belső életére? Vitassuk
meg, milyen szerkezete lehetett a gyarmatok társadalmának!

a tizenhárom gyarmat virágzása
Miért alakult ki konﬂiktus nagy-Britanniával?

1620

2500

1675

114 000

1720

300 000

1775

2 millió

Az amerikai angol gyarmatok fehér lakosságának száma
Milyen folyamatok állhatnak a változások mögött?

a 18. században az atlanti partvidéken lévő angol gyarmatok dinamikusan fejlődtek. az északi és középső területen az iparból (például vasipar, hajóépítés) és a kereskedelemből élő városokat a szabad
farmergazdaságok gabonatermelése látta el. Délen az ültetvényeken
rabszolgatartó gazdálkodást folytattak, a termékeket (dohány, rizs,
gyapot) Európában értékesítették.
a gyarmatok lakossága néhány évtized alatt megtízszereződött (ennek hátterében a folyamatos bevándorlás állt, illetve a telepes családokban
nagy volt a gyermekek száma), így a növekedés üteme a 18. században
felgyorsult. a fehér férfiak teljes jogú brit állampolgároknak tekintették magukat, míg london elutasította az egyenrangúságot, és gyarmati
alattvalóként kezelte őket. a londoni parlament sokáig nem szólt bele a
gyarmati önigazgatásba, mindössze a külügyet és a hadügyet felügyelte.
az angol–francia gyarmati vetélkedés többször eredményezett
háborút Észak-amerikában, ezért nagy-Britannia elsődleges feladatának a francia fenyegetés elhárítását tekintette. a hétéves háború
(1756–1763) során a brit hadsereg legyőzte a francia csapatokat, és
elfoglalta Kanadát. a franciákat kiszorították Észak-amerikából, a
békeszerződés a Mississippi térségét a spanyolokhoz csatolta át.
a 18. század derekán megromlott az anyaország és a gyarmatok
viszonya. a londoni parlament a háborús kiadások egy részét az alig
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adózó amerikai gyarmatokkal akarta utólag megfizettetni, de komoly
ellenállásba ütközött. a gyarmati gyűlések elutasították az adóemeléseket, majd azzal érveltek, hogy mivel nincs képviselőjük a londoni
parlamentben, annak nincs joga adót emelni („nincs adózás képviselet nélkül!”). a következő évek rendelkezései nyomán egyre feszültebbé vált a viszony, a gyarmatokon radikális mozgalmak szerveződtek
a britekkel szemben.
1773-ban Bostonban lezajlott a „bostoni teadélután”: indiánnak
öltözött polgárok a tengerbe szórták a Kelet-indiai Társaság tearakományát, ezzel tiltakozva a brit monopólium ellen. az angolok korábban többször engedtek, de a bostoni események után ellenlépésekre
(csapatösszevonás, új kormányzó kinevezése) szánták el magukat.
a gyarmatok válaszul összehívták az első Kontinentális Kongreszszust (Philadelphia, 1774), ahol közös fellépésről és összehangolt politikáról döntöttek.

a függetlenségi háború (1775–1783)
Miért szenvedett vereséget nagy-Britannia?

1775-ben egy helyi incidenst követően megkezdődött a függetlenségi háború. a kezdeti brit
sikerek nem hoztak döntő eredményt, a Kontinentális Kongresszus által kinevezett amerikai
főparancsnok, George Washington (ejtsd:
dzsordzs vasington) megszervezte az ellenállást. 1777-ben az újonnan felállított amerikai
hadsereg bekerített egy nagyobb brit haderőt
(Saratoga), és a győzelem hírére Nagy-Britannia európai ellenfelei (Franciaország,
Spanyolország és Hollandia) is beléptek a
háborúba. a brit flotta egyre nehezebben tudta ellátni amerikában harcoló csapatait, bár az
angolok még a déli államok területére is betörtek.
George Washington (1732–1799) virginiai nagybirtokosként először katonai
pályára lépett. Önkéntesként harcolt a franciák elleni háborúban, majd a függetlenségi háború főparancsnokaként vezette győzelemre csapatait. (Rembrandt
Peale festménye, 1850 körül)

1781-ben Washington csapatai Yorktownnál (ejtsd: jorktáun) egy
újabb brit hadsereget kényszerítettek fegyverletételre. a vereség
után London belátta, hogy képtelen egykori gyarmatainak behódoltatására, és a párizsi békében (1783) elismerte az Amerikai Egyesült
Államok függetlenségét.

Az amerikai hadsereg

A gyarmatos nem készíthet egy gombot, egy patkót, még egy talpszeget sem, hogy ne panaszkodna valamely kormos vasműves avagy tiszteletre
méltó gombkötő Britanniában, azt bömbölve,
azon siránkozva, hogy becsületén példátlan csorba
esett, sérelem érte, becsapták, kirabolták a gyalázatos amerikai republikánusok.
(A bostoni gazette 1765. április 29-i számából)
• Összegezzük a táblázat és a forrás segítségével az
anyaország és a gyarmatok közötti gazdasági kapcsolatokat!
• Milyen alapvető ellentét alakult ki?

A londoni
parlament
rendelkezései

A rendelkezés oka,
háttere

1763 – letelepedési tilalom
az appalachehegységtől
nyugatra

az indiánokkal való konfliktus, így az újabb hadikiadások elkerülése

1764 – cukortörvény

Behozatali vám kivetése cukorra, kávéra, borra stb.

a brit katonák elszállásolása
1765 – elszálláés élelmezése amerikai polsolási törvény
gárcsaládoknál

1765 – bélyegtörvény

Minden hivatalos iratot csak
az anyaországban használatos okmánybélyeggel postázhattak – egyfajta közvetlen
adó

1770 – vámtörvények

Vámok kivetése különböző árukra (tea, üveg, papír),
utóbb a tea kivételével viszszavonták

1773 – teatörvény

a Brit Kelet-indiai Társaság
monopóliumot kap a gyarmatok teával való ellátására

A brit haderő

Képzetlen önkéntesekből áll (a zsold és az ellátás kezdetben
akadozik).

Fegyelmezett, jól kiképzett hivatásos hadsereg.

a bevethető katonák száma kb. 20 ezer fő, de a hadjáratok
végére akár néhány ezer főre is lecsökken.

Mintegy 50 ezer fős haderőt irányítanak át Észak-amerikába, és Kanada felől is támadást indítanak.

Kezdetben egyedül harcolnak, később Franciaország, Spanyolország és Hollandia melléjük áll.

a világ legnagyobb flottájával rendelkezik, de rendkívül
időigényes a csapatok átszállítása és ellátása.

a hadszínteret jól ismerik, a gerilla-hadviseléssel akadályozzák a britek utánpótlását.

az odaküldött brit csapatok szinte elvesznek a hatalmas
térségben, a kommunikáció nagy nehézségekbe ütközik.
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Magától értetődőnek tartjuk a következő igazságokat: hogy minden ember egyenlőnek van teremtve,
s hogy a Teremtő mindannyiukat felruházta bizonyos [velük született] elidegeníthetetlen jogokkal,
melyek közé tartozik az élethez, a szabadsághoz és
a boldogság kereséséhez való jog; hogy ezen jogok
biztosítására az emberek között kormányzatok alakultak, melyeknek jogos hatalma a kormányzottak
beleegyezéséből fakad; hogy valahányszor valamely kormányforma e célokat veszélyezteti, a népnek jogában áll azt megváltoztatni vagy megsemmisíteni, és új kormányzatot alkotni, mely olyan
elveken épül fel és hatalmai olyan módon vannak
megszervezve, ami a legalkalmasabbnak látszik
arra, hogy a nép biztonságát és boldogulását lehetővé tegye. […] ám ha a visszaélések és túlkapások hosszú sora [bizonyos időtől kezdve] mindig
ugyanazt a célt követve elárulja a szándékot, hogy
a korlátlan zsarnokság igájába akarják őket hajtani, akkor joguk, sőt kötelességük, hogy lerázzák
magukról az ilyen uralmat, és jövőbeli biztonságuk
érdekében új őrzőkről gondoskodjanak.
(Az amerikai gyarmatok függetlenségi nyilatkozata;
philadelphia, 1776. július 4.)
• Milyen eszmeiség elvei nyilvánultak meg a nyilatkozatban?
• Melyek az ember természetes jogai? Mit takarhat a
boldogság kereséséhez való jog?
• Hogyan jöttek létre a kormányzatok a nyilatkozat
szerint?
• Mihez van joga a népnek rossz kormányzás esetén?

a Kontinentális Kongresszus Washington első győzelmei után,
1776. július 4-én elfogadta a Függetlenségi nyilatkozatot. a nyilatkozat szövegét Thomas Jeﬀerson (ejtsd: tomász dzseferzon) készítette
el, és az új nemzet politikai hitvallásának szánta. a szövegben a felvilágosodás korszerű gondolatai (természetes jogok kinyilvánítása,
népfelség elve, új társadalmi szerződés) mellett a gyarmatokat ért
sérelmek felsorolása és a függetlenség kinyilvánítása szerepelt. Bár
a dokumentum tartalmazta az emberek közötti egyenlőséget, ez nem
jelentette a feketék egyenjogúsítását. Jeﬀerson és kortársai nem akarták, hogy a rabszolgakérdés felvetésével bármilyen konfliktus keletkezzen a függetlenné vált országban.
a háború alatt minden államban új alkotmány lépett életbe (kétkamarás törvényhozás, nőtt az alsóház szerepe), ezekben már az alapvető emberi jogokra is történt utalás. a megszülető új ország kezdetben laza államszövetségként működött (konföderáció), a tagállamok
a törvényhozó Kongresszust kevés joggal ruházták fel, végrehajtói és
igazságszolgáltatói hatalmat nem is hoztak létre.

az amerikai Egyesült államok alkotmánya
Milyen alapelvek érvényesülnek az ország irányításában?

a hatékony központi hatalom hiánya rövidesen az állam belső működésének zavaraihoz vezetett. a problémák orvoslására Philadelphiában kidolgozták a mai napig létező alkotmányt (1787). az „alapító
atyák” (12 állam 55 küldötte) egy erős központi kormány létrehozását tervezték, miközben a tagállamok belső szabadságuk viszonylagos
megőrzésére törekedtek.

Kongresszus
Képviselőház

• Milyen alapvető polgári szabadságjogokat fogalmaztak meg ekkor?

ELNÖK

ellenőrzés

kinevezés

Szenátus

a tagállamok képviselői

választott képviselők

A Kongresszus nem alkothat semmiféle törvényt
valamely vallás bevezetésére vagy szabad gyakorlásának eltiltására, vagy a szólás vagy a sajtó
szabadságának korlátozására; nem csorbíthatja a
népnek a békés gyülekezéshez való jogát, valamint
azt, hogy a kormányhoz forduljon sérelmeinek orvoslása céljából.
(Jogok törvénye, az alkotmány
első kiegészítése; 1791)

vétó

elektorok

választás: a tagállamok
parlamentjei és kormányai

választás

ellenőrzés

Legfelsőbb
Bíróság
kormány
szövetségi
intézmények

haderő
VÁLASZTÓK

Az Amerikai Egyesült Államok államszervezete
állapítsuk meg, hogyan épültek be a felvilágosodás elvei az Amerikai
Egyesült államok alkotmányába! Kinek a kezébe került a végrehajtó hatalom? Miként tevődik össze a törvényhozó testület?

a két legfontosabb elv a hatalmi ágak szétválasztásának gyakorlati
megvalósítása, illetve a „fékek és ellensúlyok” rendszerének kiépítése
volt. az előbbi a törvényhozó (Kongresszus), a végrehajtó (elnök) és
az igazságszolgáltatás (legfelsőbb Bíróság) elkülönítését jelentette.
a „fékek és ellensúlyok” megakadályozták a túlzott hatalom kialakulását, mivel a kormányszervek kölcsönösen ellenőrizték egymást, és a
hatalmi ágak bizonyos mértékben korlátozták egymás működését.
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Államformának a köztársaságot választották, a végrehajtó hatalom
feje a közvetett úton választott elnök lett (a hadsereg főparancsnoka,
irányítja a külügyeket, a kormány kinevezése stb.). a Kongresszus
alsóházába (Képviselőház) választott képviselők, a felsőházba (Szenátus) a tagállamok delegáltjai kerültek. a törvényhozó testületet már
felruházták az adókivetés és a vámok meghatározásának a jogával.
a független bíróság élére az elnök által kinevezett és a Szenátus által
megerősített legfelsőbb Bíróság került, a testület tagjai élethossziglan
töltötték be a tisztséget, így tevékenységük több elnöki cikluson is átívelt.
az alkotmányt a tagállamok rövidesen elfogadták, és ezzel egy időben az első elnökké választották George Washingtont (1789–1797).
(az elnökválasztás napjainkban is hasonlóan történik az amerikai
Egyesült Államokban: a választók közvetlenül az elnökjelölt személyére
szavaznak, de az elnököt a tagállamok elektorai választják meg. az elektorok számát a tagállamok lélekszáma adja meg, és az elektorok aszerint
szavaznak, ahogy államuk választópolgárainak a többsége szavazott.)
az amerikai nemzet- és identitástudat kialakítása (például himnusz, nemzeti jelképek) a következő évtizedekben valósult meg. Washington elrendelte egy új főváros kiépítését, utóda (John adams)
már beköltözhetett az Elnök Házába, a mai Fehér Házba. a harmadik
elnök, Thomas Jeﬀerson idején (1801–1809) kiújult a vita a szövetségi
kormányzat és a tagállami autonómia közötti egyensúlyról. a politikai
erők azonban rövidesen belátták, hogy az Amerikai Egyesült Államok csak úgy válhat vezető hatalommá, ha erős központi hatalommal, állandó hadsereggel és biztos pénzügyi forrásokkal rendelkezik.
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A Capitolium, az Amerikai Egyesült Államok törvényhozásának a székhelye
nézzünk utána az interneten, napjainkban melyek
a legnagyobb pártok az országban! Mikor volt utoljára elnökválasztás az Amerikai Egyesült államokban? Ki volt a két elnökjelölt, és ki nyerte meg
a választást?

Kitekintő

észak-amerika őslakosai
Észak-amerikában mintegy kétszáz különböző nyelvű indián
törzs élt, ezek – latin-amerikától eltérően – nem hoztak létre egységes birodalmat. Életmódjukat a természeti viszonyok
határozták meg; az északkeleti erdőségekben vadászattal és
halászattal foglalkoztak (például huronok, irokézek), a délnyugati, sivatagos területen öntözéses földművelést folytattak
(pueblók). a nagy-síkságon a préri indiánjai (például apacsok, sziúk, sájennek) állattenyésztésből és bölényvadászatból
éltek. Észak-amerikát az európaiak megérkezése előtt közel
egymillió indián lakta. az angolok és a franciák először az
északkeleti erdőségekben élő, egymással harcban álló algonkin nyelvű népekkel (például huronok, onejdák, mohikánok)
és az irokéz törzsszövetséggel (például mohawkok, tuszkarórák) találkoztak. az irokézek az algonkinok legyőzése után
a Huron-tó környékét birtokolták. a telepesekkel folytatott
prémkereskedelem biztosította hatalmukat (tűzfegyverek
beszerzése), majd a törzsszövetség bekapcsolódott az an-

gol–francia gyarmati versengésbe. a korabeli világról James
Fenimore Cooper (ejtsd: dzsémsz fenimor kúper) ötkötetes
Nagy indiánkönyve nyújt regényes tájékoztatást. Cooper az
indiánokat „nemes vadembereknek” mutatta be regényeiben, és sok kortársától eltérően kiállt az őslakosok jogaiért. az őslakos indiánokkal
szembeni fellépés a 19. század
közepétől egyre gyakrabban
irtóhadjáratba fordult át, illetve számos törzset rezervátumokba kényszerítettek. Erről,
illetve a Vadnyugat meghódításáról a 11.-es tankönyvben
lesz szó.
Az utolsó mohikán című
regény 1949. évi kiadásának
címlapja

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen folyamatok vezettek az amerikai függetlenségi
háborúhoz?
• Miért tudtak a gyarmatok elszakadni Nagy-Britanniától?

történelmi jelentőség

• A felvilágosodás mely eszméit ültették át a gyakorlatba
az államélet kialakítása során?
• Milyen, napjainkban is létező államszervezet jött létre
az alkotmány nyomán?
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24. Forradalom Franciaországban
Idézzük fel, mit tanultunk a francia forradalomról az általános iskolában! Milyen politikai harcok, véres
cselekmények történtek? gyűjtsünk össze néhány híres eseményt! Mi lett az uralkodó sorsa?
az abszolutizmus válsága
Milyen megoldatlan problémával küszködött a francia állam?

Franciaországban az abszolutizmus rendszerét nem lehet teljesen
önkényesnek tekinteni. Bár a döntéseket az uralkodó által kinevezett
miniszteri kabinet hozta meg (a rendi országgyűlést 1614 óta nem
hívták össze), a rendeletek jogi felülvizsgálatát egy testület (a bírósági jogkörrel felruházott párizsi parlament) végezte el.
a napkirály halála után dédunokája, XV. Lajos (1715–1774) került
a trónra, akinek hosszú uralma alatt folytatódott az ország gazdasági
és kulturális virágzása. a népesség száma nőtt, a belső piac és a gyarmati kereslet a kereskedelem bővülését eredményezte. az állami beruházások elősegítették a fejlődést (útépítés, folyószabályozás), igaz,
egyes térségek fejlettségi szintje elmaradt a támogatott régiókétól.
Franciaország minden nagyobb európai háborúba beavatkozott, de
szerény eredményeket ért el. a háborús kiadások és az ország stratégiai helyzete miatt (a szárazföldi erők mellett a flottát is fejleszteni
kellett) az államadósság szintje magas maradt. az államcsőd elkerülését, a pénzügyi helyzet rendbetételét és az adózási reformok meghozatalát XV. lajos utódának kellett volna megoldania.
XV. Lajos udvartartása és életmódja nem sokban tért el
a Napkirály időszakától. Szeretője, Madame Pompadour
két évtizeden át befolyásos szerepet töltött be az udvarban. A közhiedelem XV. Lajosnak tulajdonítja az „Utánunk az özönvíz!” szállóigét, amelyet valószínűleg egy
balszerencsés év kapcsán mondott, és nem az uralkodására értette. (Hyacinthe Rigaud festménye, 1730)
Kizárólag az én személyemben összpontosul a
legfőbb hatalom […] a törvényszékek [parlament]
kizárólag tőlem nyerik létüket és tekintélyüket […]
Az én nevemben gyakorolt tekintélynek a teljessége mindig az én személyemben marad, és ez a tekintély sohasem fordítható ellenem! […] A törvényszékek hivatalnokai kizárólag az én tekintélyem következtében működnek közre a törvényeknek nem
a meghozatalában, csak becikkelyezésükben, kihirdetésükben és végrehajtásukban. […] a nemzet jogai és érdekei, melyet az uralkodótól különállónak
mernek kezelni, szükségképpen egyek az enyémekkel és kizárólag az én kezemben nyugszanak!
(XV. lajos elutasító válasza a hatalom
megosztásáról a párizsi parlament előtt; 1766)
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• Hogyan értelmezhetjük az abszolút monarchiát a
forrás alapján?
• Milyen eszközökkel rendelkezett a párizsi parlament (bíróság) a király esetleges önkényével
szemben?
• Hasonlítsuk össze az angol és francia állam működését! Melyikben érvényesíthető hatékonyabban
a jogállamiság eszméje?

Katonai kiadások: 26%
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85%

A francia társadalom rétegződése a 18. század második felében
Tekintsük át az adatsorokat! Mi okozta a francia állam alapvető pénzügyi
nehézségeit? Mi állhatott ennek hátterében? Vitassuk meg, hogyan lehetett volna átalakítani a pénzügyeket! Milyen alapvonásokkal rendelkezett a francia társadalom?
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XVI. Lajos (1774–1792) uralkodása kezdetben nem tért el elődei politikájától, pártolta az ország gazdasági fejlődését, de az állam
pénzügyi nehézségei nem oldódtak meg. az anglia elleni újabb
háborút csak kölcsönökből tudták finanszírozni (az amerikai függetlenségi háborúban való részvétel). az államcsőd elkerülése érdekében XVI. lajos pénzügyminiszterei reformokat sürgettek (például
közteherviselés, a luxuskiadások lefaragása). a helyzetet súlyosbította
az 1780-as évek második felében kibontakozó gabona- és takarmányhiány. a rossz termésű évek a szegényebb népréteg elégedetlenségéhez vezettek. a nehézségekkel küszködő királyi udvar az arisztokraták
nyomására 1789 tavaszára összehívta Versailles-ba (ejtsd: verszáj) az
országos rendi gyűlést.
a francia társadalom nem változott meg olyan mértékben, mint
az angol. Bár a feudális szolgáltatások egy részét már eltörölték, a
parasztság még mindig pénzjáradékot fizetett a földesúrnak. a polgárosodás üteme sem volt erőteljes, a városi rétegek ragaszkodtak
középkori kiváltságaikhoz. a módosabb polgárok hivatalok vásárlásával kerültek pozícióba, ebből biztos jövedelme származott az államnak. az abszolutizmus szolgálatába szegődött polgárok nemesi
rangot is szereztek, ezt a réteget taláros nemességnek nevezték. a
„kard nemessége” (születése alapján nemes) ellenszenvvel fogadta az
új réteg előretörését. Számukra a katonai pálya volt a vonzó, és erre a
18. században bőven akadt lehetőségük.
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1. Mi a harmadik rend? – MInDEn.
2. Mi volt idáig a politikai rendben? – sEMMI.
3. Mit kíván? – hogy lEgyEn VAlAMI.
A harmadik rend egy teljes nemzet. […]
Ki meri azt állítani, hogy a harmadik rend nem foglal magába mindent, amire egy teljes nemzet létrehozásához szükség van? Erős és robusztus ember
ő, akinek egyik keze még mindig meg van láncolva.
ha a nemzetet megfosztanák a kiváltságos rendtől,
inkább gyarapodna, mint veszítene!
Mi tehát a harmadik rend? Minden, de megbéklyózva és elnyomva! Mi lenne a kiváltságos rend
nélkül? Minden, de szabadon és felvirágozva! nélküle semmi sem működhet; a többiek nélkül pedig
minden végtelenül jobban működne. […] azt is
be kell bizonyítani, hogy a nemesi rend egyáltalán
nem része a társadalmi szervezetnek; hogy bármennyire is terhére van, nem alkotja annak részét.
(sieyès abbé: Mi a harmadik rend?; 1789)
• Miképpen vélekedett Sieyès abbé az első és a második rendről?
• Hogyan ítélte meg a fennálló helyzetet?
• Mit állított a harmadik rendről?
• Milyen politikai szándék vezette a szerzőt?

a forradalom kirobbanása
Miért radikalizálódtak az események?

az abszolút monarchia meghátrálása lehetőséget biztosított a képviseleti rendszer bővítésére. a felvilágosodás hívei úgy vélték, hogy a
kialakult pénzügyi-politikai válságot a rendszer átalakítása és a korszerű eszmék gyakorlati megvalósulása, azaz az alkotmányos monarchia megteremtése oldhatja meg. Ugyanakkor a pénzügyi problémák
hatására megfogalmazódtak gyökeres gazdasági és politikai átalakítást célul kitűző radikális eszmék (például a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek felszámolása) is. a képviselő-választások során
számtalan, a régi rendszert és a kiváltságosokat támadó panaszfüzet
keletkezett (például Sieyès [ejtsd: sziejjesz] abbé röpirata). a sérelmek
felsorolása jelezte a társadalmi feszültséget; a gazdagok elleni kampány elsősorban a párizsi szegényebb néprétegek, a sans-culotte-ok
(ejtsd: szan-külot) körében talált kedvező fogadtatásra.
a mérsékelt elveket valló rendi gyűlésen XVI. lajos óvatos reformokra készült, de sokan alkotmányozást sürgettek. a harmadik rend
képviselői – a hozzájuk csatlakozó felvilágosult nemesekkel és papokkal együtt – a hatalom legfőbb birtokosaként léptek fel, kinyilvánítva, hogy addig nem hagyják el Versailles-t, amíg alkotmányt nem
hoznak létre. a „labdaházi eskü” néven elhíresült esemény már jelezte
az abszolutizmus politikai felszámolására irányuló törekvést.
Eközben Párizsban az élelmiszerárak emelkedése és a Versaillesból érkező hírek miatt nyugtalanság ütötte fel a fejét. az uralkodó
katonai alakulatokat rendelt Versailles és a főváros közé, döntésével
azonban csak felszította az indulatokat. a bizonytalan közhangulat
zavargásokhoz vezetett, és a felfegyverkező párizsi nép 1789. július 14-én elfoglalta a lőporraktárként szolgáló Bastille (ejtsd: básztíj)
erődítményt. az erődben egykor politikai foglyokat őriztek, és bár
1789-re elveszítette szerepét, sokan a régi rendszer szimbólumának
tekintették, így ostroma és bevétele a forradalom kezdetét jelentette.

A nép és a kiváltságosok Franciaországban (karikatúra)
Mit sugallt a karikatúra? Mi lehetett vele a rajzoló
szándéka?
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A sans-culotte – ’térdnadrág nélküli’ – kifejezés az alacsony származásúakra vonatkozott, akik az előkelők
viseletének számító térdnadrág helyett hosszúnadrágot
viseltek

A francia nép nemzetgyűlésben összeült képviselői
abban a meggyőződésben, hogy a közszerencsétlenségnek s a kormányok romlásának egyedül való
oka az ember jogainak nem ismerésében, feledésében vagy megvetésében rejtezik, […] a nemzetgyűlés a legfelsőbb lény jelenlétében és oltalma
alatt ezennel elismeri és kinyilatkoztatja az ember
és polgár alább következő jogait.
I. Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad; a társadalmi különbségek
csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulhatnak.
II. Minden politikai társulás célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése. E jogok: a szabadság, a tulajdon, a biztonság s az elnyomatással szemben való ellenállás. […]
IV. A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. […]
V. A törvénynek csak a társadalomra nézve ártalmas
cselekedetek megtiltására van joga. Amit a törvény
nem tilt, azt senki nem akadályozhatja meg. […]
VI. A törvény a közakarat kifejezése; alkotásában
minden polgárnak joga van személyesen vagy képviselői révén közreműködnie. […]
IX. Mindaddig, míg bűnössé nem nyilvánítják, minden ember ártatlannak vélelmezendő. […]
X. senkit meggyőződései s vallási nézetei miatt
háborgatni nem szabad, feltéve, hogy e meggyőződések s nézetek megnyilvánulása a törvény által
megszabott közrendet nem zavarja.
XI. A gondolatok és vélemények szabad közlése az
embernek egyik legértékesebb joga; ennélfogva
minden polgár szabadon szólhat, írhat s nyomtathat ki bármit, felelősséggel tartozván viszont e szabadsággal való visszaélésért a törvény által meghatározott esetekben. […]
XVII. Tulajdonától – lévén a tulajdonjog szent és
sérthetetlen – senki meg nem fosztható […].
(Az Emberi és polgári jogok
nyilatkozatából; 1789. augusztus 26.)

Az utókor Bastille erődítményére a zsarnokság börtöneként tekint. Valójában a
középkorban emelt erődítmény a forradalom időszakára teljesen elveszítette jelentőségét, és lebontására már tervek is készültek. A város közepén álló erődben
1789-ben hét foglyot tartottak fogva (négy hamisítót, két őrültet és egy szexuális
perverziók miatt elzárt grófot), így az ostromlók nem politikai foglyokat szabadítottak ki. Az ostrom az épületben őrzött lőporért indult meg, és csak a kialakuló forradalmi legendagyártás tette Bastille-t „rettegett börtönné” (Jean-Pierre
Houël festménye)

az alkotmányos monarchia időszaka
hogyan próbálták meg stabilizálni a királyságot?

1789 nyarán forradalmi hullám söpört végig Franciaországon. Párizs után a vidéki városokban is új városi tanácsok szerveződtek, a
közrend védelmében mindenhol nemzetőrség alakult. a lelkesedést
növelte, hogy XVI. lajos nem lépett fel a változásokkal szemben.
a falvakban a spontán paraszti mozgalmak a felgyűlt adósságok eltörlését követelték. a forradalom hatására számos arisztokrata külföldre menekült.
az események hatására a versailles-i rendi országgyűlés képviselői
megkezdték egy alkotmány előkészítését. Az Alkotmányozó Nemzetgyűléssé átalakuló testület intézkedései a múlt felszámolására
irányultak. Rövidesen eltörölték a kiváltságokat (például születési
előjogok, adómentesség, egyházi tized), majd lelkes nyilatkozatban
fogalmazták meg az új rend alapelveit. az 1789. augusztus végén keletkezett Emberi és polgári jogok nyilatkozata tartalmazta a felvilágosodás legfőbb eszméit, biztosította a törvény előtti egyenlőséget,
védte a magántulajdont, és meghatározta a legfontosabb szabadságjogokat (például szólás- és véleménynyilvánítási szabadság,
az ártatlanság vélelme).

• Mi volt a nyilatkozat szándéka?
• Gyűjtsük ki az alapvető egyéni és polgári szabadságjogokat!
• Milyen elvek alapján fogalmazták meg a szöveget?
• Hogyan érvényesíti a nyilatkozat a jogok és kötelességek egyensúlyát?
• Hasonlítsuk össze a dokumentumot a Függetlenségi nyilatkozattal!
Milyen azonosságok és különbségek figyelhetők meg köztük?
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a képviselők kezdetben az egyén alapvető jogait is garantáló alkotmányos monarchia kialakításán dolgoztak (1789–1791). az új
rendszer bevezetése során a türelmetlen intézkedések és a kompromisszumok hiánya miatt számtalan konfliktus keletkezett. a törvénykezés idején kiújultak az ellentétek XVI. Lajossal, aki elutasította a
királyi jogkör korlátozását. a nemzetgyűlés csökkentette az egyház
befolyását (például kisajátították és áruba bocsátották az egyházi birtokokat, illetve feloszlatták a szerzetesrendeket), de az erőszakosan
végrehajtott reformok sértették a vallásos embereket. az 1791-ben
elfogadott új alkotmányra fel kellett esküdnie a papságnak, ám erre
csak egyharmaduk volt hajlandó, és az esküt megtagadó papok lassan
szembefordultak a forradalommal.
a forradalom győzelme kezdetben tehát nem jelentette a királyság
bukását, az alkotmányozó nemzetgyűlés rögzítette a király jogkörét.
az alkotmányt kísérő viták során XVI. Lajos meggondolatlan lépésre szánta el magát, megpróbált elszökni a fővárosból a hozzá hű
katonai alakulatokhoz. a családjával utazó királyt útközben azonban
felismerték, a nemzetőrség pedig visszakísérte a hintót Párizsba.
a „monarchia halottas menete” rövidesen királyellenes tüntetésekhez
vezetett, s a tiltakozókat a nemzetőrség sortüze oszlatta szét (1791
nyarán). az eseménnyel megbomlott a forradalom egysége, a fegyverhasználatra la Fayette adta ki a parancsot, az alkotmányos monarchia híveinek a bázisa mindinkább szűkült.
a forradalmat a külpolitikai helyzet radikalizálta. az arisztokrata emigráció kezdetben nem tudta a forradalom ellen mozgósítani Európa nagyhatalmait. Végül XVI. lajos szorult helyzetét látva
a Habsburg Birodalom és Poroszország uralkodója egy fenyegető
nyilatkozatot fogalmazott meg (pillnitzi nyilatkozat).
a külső fenyegetettség felszította a hazafias érzelmeket, amelyhez lelkes küldetéstudat is társult (az elnyomott nemzetek felszabadítása a zsarnokság alól). Franciaország 1792 tavaszán hadat üzent,
de a háború első hónapjaiban az osztrák és a porosz seregek értek el
sikereket. A háborút XVI. lajos is támogatta, mert abban bízott, hogy
a külföldi csapatok visszaállítják a teljes hatalmát. az első vereségek
azonban megpecsételték a sorsát, 1792 augusztusában egy újabb párizsi felkelés nyomán családjával együtt őrizetbe vették.
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A király egyetlen rendeletét sem lehet végrehajtani, ha nincs aláírva általa s nem ellenjegyezte a
miniszter vagy az ügyosztály irányítója. […] Abban
az esetben, ha a király megtagadja egy határozat
elfogadását, elutasítása csak felfüggesztő érvényű
lehet. Amennyiben a határozatot hozó törvényhozás után két másik törvényhozás is egymás után
bemutatja ugyanazt a határozatot ugyanazokkal a
szavakkal, a király köteles elfogadni azt.
(Az 1791-es alkotmány)
állapítsuk meg a szöveg alapján, hogyan szabályozta az új alkotmány a királyi jogkört! Mire törekedhetett XVI. lajos?

Őfelsége a császár [II. lipót német-római császár]
és Őfelsége poroszország királya […] közösen kijelentik, hogy franciaország királyának jelenlegi
állapotát valamennyi európai uralkodó közös érdeklődése tárgyának tekintik. Őfelségeik azt remélik, hogy e közös érdek nem kerüli el a segítségre
felhívott nagyhatalmak figyelmét, s hogy ennek
következtében az említett felséges személyekkel
együtt nem fognak visszariadni az erőikhez illő, leghatékonyabb eszközök alkalmazásától sem, hogy
biztosítsák franciaország királyának a legteljesebb
szabadságot és a monarchikus kormányzat alapjainak megszilárdítását, amely egyaránt megfelel
az uralkodók jogainak és a francia nemzet jólétének. Ekkor és ebben az esetben Őfelségeik […]
készek a kölcsönös egyetértéssel történő, azonnali
cselekvésre a javasolt és közös cél eléréséhez szükséges haderővel. Erre várva kiadták a megfelelő
parancsot csapataiknak, hogy álljanak készen a
beavatkozásra.
(A pillnitzi nyilatkozat; 1791. augusztus 27.)
• Hogyan vélekedtek az uralkodók a forradalmi eseményekről?
• Mire vállalkoztak a nyilatkozatban?
• Miként fogadhatta a francia közvélemény a külföldi reakciókat?

1789 őszén a külvárosi sans-culotte negyedekből induló, „asszonyok menetének”
nevezett éhségfelvonulás elérte a királyi
család Párizsba költözését. Így a következő időszakban XVI. Lajos a forrongó
város közepén, a Tuileriák palotájában élt
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Kitekintő

a forradalom szimbólumai

ostromállapotot jelképezte.) a hazafias lelkesedésre és a zsarnokság elleni harcra buzdító Marseillaise (ejtsd: márszejez)
közvetlenül a háború kitörése után (1792 áprilisában) keletkezett. a frontra induló marseille-i önkéntesek dalát 1795-ben
már nemzeti himnuszként adták elő. Jóllehet a 19. században
évtizedekig tiltották, 1879-ben újra himnusszá emelték.
a forradalmi időszak sajátos történelemszemléletéről árulkodott a forradalmi naptár
bevezetése. Ebben az időszámítás – vagyis az
I. év – 1792 szeptemberétől a köztársaság kikiáltásával indult. a forradalmi naptár új
hónapneveket kapott, és az évet 12 harmincnapos hónapra osztották. a fennmaradó öt napot nemzeti ünnepnapnak szánták.

a francia forradalom számtalan jelképével és tettével évszázadokig ható forradalmi romantikát teremtett. a háromszínű
(trikolór) kokárda rögtön forradalmi szimbólum lett. Bastille bevétele után a nemzetőrök a Bourbonok fehér
színét Párizs színei (vörös és kék) közé illesztették, és a kokárdát a fővárosba érkező XVI. lajos
mellére is kitűzték. Rövidesen a trikolórból
nemzeti zászló készült, ennek mintájára a 19.
században több nemzet is háromszínű lobogót választott magának.
a vörös lobogó szintén ekkor vált a radikális forradalmárok jelképévé, a király elfogásakor
(1792. augusztus) a sans-culotte-ok vörös zászlóval indultak rohamra. (a vörös zászló addig az Francia trikolór kokárda

Előre ország népe, harcra,
Ma győzelem vár, hív hazánk!
Ellenünk tört a kény uralma,
Vérben áztatja zászlaját,
Vérben áztatja rút zászlaját.
halljátok! Már küldi a zsarnok
Vad, bősz ölni kész rab hadát,
letörnek népet és hazát,
Bosszút állnak ifjon, gyönge lányon,
(Refrén:)
hajrá, fegyverbe hát!
Ma harcra hív hazád!
csak jöjj, csak jöjj, öntözze hát
rút vérük a határt!
fegyverbe hát!
(rouget de lisle: Harci dal
a rajnai hadsereg számára –
Marseille-i önkéntesek indulója,
1792; Jankovich ferenc fordítása)
Rouget de Lisle (ejtsd: ruzsé dö lil) elszavalja a Marseillaise-t (Isidore Pils festménye,
1849)
nézzünk utána az interneten, hogyan viszonyult rouget de lisle a további forradalmi eseményekhez, és mi történt vele az időszakban!

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen gazdasági és politikai folyamatok vezettek a forradalomhoz?
• Hogyan határozták meg a külpolitikai események a forradalom első időszakát?

történelmi jelentőség

• Melyek voltak a forradalom alapeszméi?
• Miként igyekeztek az alapelveket a gyakorlatban megvalósítani?
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25. A forradalom bukása – a diktatúra időszaka
gondoljuk végig az angol polgárháború menetét! Hogyan zárultak az ottani belpolitikai csatározások?
Milyen politikai rendszer kialakítására törekedtek a forradalom első időszakában? Miért nem tudott a
rendszer megszilárdulni?
a belső ellentétek kialakulása

politikai áramlatok a forradalom első éveiben
Milyen eszmék mellett szerveződtek a különböző politikai erők?

a gazdasági problémák (például magas államadósság, infláció) sem
oldódtak meg, sőt tovább mélyültek az ellátási gondok, a szociális
bizonytalanság főleg a sans-culotte réteget sújtotta. 1792 őszére a
Nemzeti Konventben két egymással szemben álló politikai csoportosulás alakult ki: a Gironde (ejtsd: zsirond) és a Hegypárt képviselőinek
frakciója. a gironde képviselői politikájukkal az egyéni szabadságjogok
védelmére és a tulajdon megőrzésére törekedtek. a Hegypárt radikális
irányzata, a jakobinus mozgalom szembekerült a gironde frakcióval.
a mozgalom vezetői, Maximilien de Robespierre (ejtsd: maximilen
dö robeszpier) és Georges Jacques Danton (ejtsd: zsorzs zsák danton)
a forradalom megvédéséért készek lettek volna egyes szabadságjogok
átmeneti korlátozására. a gazdasági nehézségek felélesztették a párizsi
népi mozgalom (sans-culotte-ok) egyenlősítő törekvéseit, melyek a
tulajdon korlátozására irányultak. a politikai ellentéteket tovább mélyítették a király elleni per körüli viták, amelynek lebonyolítása a Konventben zajlott. 1792 őszén a képviselők döntöttek XVI. lajos sorsáról.
a gironde képviselői a jogra hivatkozva ellenezték a peres eljárást (az
alkotmány szavatolta a király sérthetetlenségét), a jakobinusok a forradalom megvédése jelszavával a kivégzést támogatták. a politikai viták
végén (1793 januárjában) XVI. Lajost elítélték és kivégezték.
óriási tévedés azt hinni, hogy a közérdek ellentétbe kerülhet az individuumok [egyének] jogainak tiszteletben tartásával, hogy a köz haszna
valaha is jogtalanságot követelhet. Ezen elv mindenütt a zsarnokságok
ürügye, az önkényuralmi rendszerek megalapozásának eszköze.
(condorcet filozófus, girondista képviselő XVI. lajos elítéléséről)
Mely alapvető jogokat sértettek meg a per során? Mire hívta fel condorcet a figyelmet?
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a „szabadság, egyenlőség, testvériség” jelszavával győztes forradalom négy év múlva véres diktatúrába torkollott. a felvilágosult eszmék bukásához számos belpolitikai esemény és külpolitikai tényező
vezetett.
XVI. lajos letartóztatása után a hatalom – az általános választójog alapján megtartott választásokat követően – egy új törvényhozó
erő, a Nemzeti Konvent kezébe került, amely kikiáltotta a köztársaságot. Időközben a Párizs felé előrenyomuló poroszokat az újonnan
szerveződő hadsereg megállította (valmyi csata, 1792. szeptember).
a következő hónapokban a franciák ellentámadásba lendültek, és
megszállták Belgium térségét (osztrák-németalföld). a köztársaság
fellélegezhetett, de a forradalmi indulat és gyűlölet lángra kapott,
és rövidesen az eredeti eszméket veszélyeztette.

Ellenforradalmi felkelések
A Közjóléti Bizottsággal
szembeforduló területek
A franciák által
bekebelezett területek

OS

Miért buktak el a forradalom eredeti eszméi?

Nizza
Toulon

brit,
spanyol

Földközi - tenger

A forradalmi Franciaország 1793-ban
Mennyiben romlott franciaország helyzete az első
háborús évhez képest? Milyen belső ellenállás bontakozott ki a központi hatalommal szemben? honnan érte külső fenyegetés franciaországot?

A forradalmi terror szimbólumának tekinthető a guillotine (ejtsd: gijotin; nyaktiló), amelyet egy doktorról neveztek el. Joseph-Ignace Guillotin a nemzetgyűlés tagjaként indítványozta a legkevesebb szenvedéssel járó gyors
kivégzést, de a lefejezés ideális eszközét már nem ő készítette el. Ennek ellenére a forradalmi köztudat a doktor
nevéhez kötötte a nyaktilót. Az első guillotine általi kivégzést 1792 áprilisában hajtották végre, és a közhiedelemmel ellentétben Guillotin doktorral nem a róla elnevezett
eszköz végzett, hanem betegségben hunyt el 1814-ben
(a képen Marie Antoinette kivégzése látható)
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Politikai erők a francia forradalomban
Politikai
erő

Emigránsok
a „fehérek” elnevezés a Bourbonok címerére
utalt (fehér liliom).

Elnevezés

Céljaik

Társadalmi
bázis

a régi rend hívei,
ellenforradalmi
erőként már 1789
nyarától külföldön szervezkedtek, és készültek
a politikai visszavágásra.

Alkotmányos
monarchisták

Hegypárt –
jakobinusok
a politikai
Hegypárt: a
frakció néKonventben
hány vezetője az ülésterem
gironde me- felső soraiban
gyéből szárültek. a Jakobimazott.
nus Klub 1789
őszétől azokat a
képviselőket tömörítette, akik
taggyűléseiket
a párizsi Szent
Jakab-kolostor
épületében tartották.
Mérsékelt irányzat, a demokrati- a forradalom
az angol berenkus köztársa- megvédése és
dezkedés alapján
ság kiépítése, a a társadalmi
akarták az országot liberális elvek egyenlőség
megőrzése:
fenntartása,
átszervezni, és a
akár a személyi
forradalom lezárá- a tulajdon
szabadságjogok
védelme, az
sára törekedtek.
egyéni és gaz- és tulajdonjogok
átmeneti felfügdasági szabadságjogok gesztésével.
biztosítása.
Gironde

„Síkság”
„Mocsár”
a politikai né- a Konvent
zetrendszerük egyik irányradikalizmuzatához sem
sára, illetve a
húzó képviterrort pártoló selők gúnyerőkre utal.
neve.
„Veszettek”

a magántulajdon eltörlése,
akár a terror
fokozása árán.

alapvetően a
megegyezést
kereső csoport,
előbb a
gironde képviselőivel, a
forradalom
válsága idején
pedig a jakobinusokkal működtek együtt.

Főleg arisztokra- Főleg a liberális
Értelmiség,
Értelmiség,
Kispolgárság,
ták és főpapok
nemesség és nagy- közép- és
középpolgárság sans-culotte
polgárság
nagypolgárság és kistulajdonosi réteg
polgárság

artois grófja
(XVI. lajos öcsFőbb vezetők cse)

la Fayette

A hazafiságnak, azaz az emberbarátságnak, annak
az új vallásnak a propagálásában, amely meg fogja
hódítani a világot, a jakobinusok klubja vagy egyháza a jelek szerint ugyanarra a vezető szerepre
hivatott, mint a római egyház a kereszténység terjesztésében. […] A jakobinusok társasága a nemzet igazi törekvéseit kifejező bizottság. Kevésbé
veszélyes a polgárok java szempontjából, mint a
nemzetgyűlés, mert itt a bejelentések, tanácskozások nyilvánosak; sokkal félelmetesebb a polgárokat
fenyegető veszélyekre nézve […]. Ez a nagy vádló
helyrehoz minden visszaélést, és segítségére siet
minden polgárnak.
(camille Desmoulins cikke; 1791. február)
• Mi volt a jakobinusok küldetése a szerző szerint?
• Milyen fenyegetés olvasható ki a részletből?

Brissot,
Condorcet

Robespierre,
Hebert
Saint-Just, Danton, Marat

Sieyès

nem kell többé kímélni az új rend ellenségeit, a szabadságnak mindenáron győzedelmeskednie kell. nemcsak az árulókat, hanem a közömbösöket is meg kell büntetnetek. Mindenkit meg kell büntetni, aki a forradalomban passzív, és semmit sem tesz érte. […] Vaskézzel kell kormányozni azokat, akik nem hajlanak az igazság szavára […]!
(A jakobinus saint-Just szavai a Konventben)
• Hogyan bővült az ellenségkép 1789 óta?
• Milyen logika húzódott meg Saint-Just (ejtsd: szen-zsüszt) szavaiban?
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az 1792-ben megindult háború folytatódott. a katonai helyzet folyamatosan romlott, újabb országok (anglia, Spanyolország) léptek
hadba, és az ellenséges koalíció erőfölénybe került a frontokon. a hátországi kényszersorozások, illetve az élelmiszer-rekvirálások (vagyis
a hatósági lefoglalások) paraszti felkeléshez vezettek (a loire [ejtsd:
loár] folyótól délre, Vendée [ejtsd: vendé] megyében). a forradalom
társadalmi bázisa beszűkült, a politikai légkört a gyanakvás és a
hisztéria hatotta át, mindenhol árulást sejtettek. a Hegypárt egyes
képviselői diktatórikus lépéseket sürgettek, majd a népi mozgalom
fegyveres erejére támaszkodva felléptek a vezető girondi képviselőkkel szemben, és 1793 júniusában átvették a hatalmat.
katonai
vereségek

ellenforradalmi
veszély

vidéki
parasztfelkelések

gazdasági
nehézségek

a jakobinusok
radikalizmusa

a girondisták
kiszorítása

a vagyoni
egyenlőség
eszmeisége

sans-culotte-ok
fellépése

forradalmi kormányzat,
diktatúra
1793–1794
belső ellentétek

mérsékeltek
(Danton)

Robespierre
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Kétségkívül nem kellett forradalom ahhoz, hogy
megtudja a világ: a vagyonok végletes aránytalansága rengeteg baj és bűn forrása, mindazonáltal
meggyőződésünk, hogy a javak egyenlősége az
ábrándok világába tartozik.
(1793. április)
Az alkotmányos kormányzat főként a polgári szabadsággal foglalkozik, a forradalmi kormányzat viszont a közszabadsággal. Az alkotmányos rendben
szinte elegendő az egyéneket megvédeni a közhatalom visszaéléseitől: a forradalmi kormányzat alatt
maga a közhatalom kénytelen megvédeni magát a
hatalmát támadó összes frakciók ellen. A forradalmi kormányzat a jó állampolgárokat teljes nemzeti
védelemben részesíti, a nép ellenségeit csak halállal sújthatja.
(1793. december)
Mi országunkban az önzést az erkölccsel akarjuk
helyettesíteni, a szokásokat az elvekkel, az illendőséget a kötelességgel, a szerencsétlenség megvetését a bűn megvetésével, a pökhendiséget a büszkeséggel […] egyszóval a monarchia összes bűneit
és minden bornírtságát [szűk látókörűségét] a köztársaság összes erényeivel és minden csodájával.
(1794. február)

„Veszettek”

A jakobinus diktatúrához vezető okok
állapítsuk meg, milyen külső és belső okok vezettek a jakobinus diktatúrához! Milyen ellentétek alakultak ki a mozgalmon belül? Vitassuk meg,
mennyire volt szükségszerű a diktatúra bevezetése a forradalom megmentésére!

a forradalmi kormányzat időszaka (1793–1794)
Miért alakult ki diktatúra a forradalom idején?

a következő egy évben a jakobinusok által irányított nemzeti
Konvent a végrehajtó testületeire (például Közjóléti Bizottság) és forradalmi bíróságaira támaszkodva diktatúrát épített ki. Felszámolták
1789 eszmeiségét (a szabadságjogok felfüggesztése), uralmukat rendkívüli intézkedések (például az általános hadkötelezettség bevezetése,
kiterjedt ármaximalizálás) és a terror bevezetése (rögtönítélő bíróságok, gyanúsakról szóló törvény) jellemezte. az országban elszabadultak az indulatok, de a forradalmi kormányzat 1793 őszére elfojtotta
a parasztfelkeléseket, leverte a vidéki városok lázadásait.
2. A következő személyek tekinthetők gyanúsnak: Először azok, akik viselkedésükkel, kapcsolataikkal, beszédükkel vagy írásaikkal a zsarnokság
vagy föderalizmus [girondi] híveinek és a szabadság ellenségeinek mutatkoznak. Másodszor azok, akik nem képesek […] igazolni megélhetési módjukat és állampolgári kötelezettségeik teljesítését. harmadszor
azok, akiktől megtagadták hazafiságuk igazolását. negyedszer azok a
közhivatalnokok, akiket a Konvent vagy megbízottai elbocsátottak hivatalukból, […] nemesek és emigránsok azon férjei és feleségei, apjai,
anyjai, fiai, leányai, fivérei, nővérei és ügynökei, akik nem nyilvánították
ki a forradalomhoz való ragaszkodásukat. […]
(A gyanúsakról szóló törvényből; 1793 szeptember)

álljatok hát továbbra is szilárdan az igazságosság
leronthatatlan alapjain, támasszátok fel a közerkölcsöket. Mennydörögjetek a bűnösök ellen, és sújtsátok le összes ellenségeiteket. haladjatok a győzelem felé, de főleg tegyétek semmivé a bűnt. A köztársaság ellenségei mind romlott emberek. hazafi
nem lehet más, mint feddhetetlen erényű, nemes
lelkű férfiú. A királyokat megsemmisíteni nem elég:
tiszteletet kell ébreszteni minden népben a francia
jelleme iránt.
(1794. június)
én arra születtem, hogy harcoljak a bűn ellen, nem
pedig, hogy uralkodjam rajta.
(1794. július 26.)
(részletek robespierre beszédeiből)
• Hogyan vélekedett Robespierre a vagyonról és az
egyenlőségről? Kinek a filozófiáját vallotta?
• Hogyan határozta meg a forradalmi kormányzat
feladatait?
• Idézzük fel a történelmi események ismeretében,
kiket tartottak a nép ellenségeinek!
• Miben akarta átalakítani Robespierre a forradalmi
országot?
• Hogyan bővült az általa ellenségnek tekintettek
köre?

állapítsuk meg, ki nem számított gyanúsnak! Milyen célból keletkezhetett a törvény?
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a diktatúra gépezete a sikerek után sem állt le, az áldozatok száma akkor kezdett emelkedni, amikor a köztársaság helyzete stabilizálódott. (a kivégzettek számát a történészek 35-40 ezer főre teszik,
a Vendée megyében zajló polgárháborúban közel százezer ember halt
meg.) a diktatúra tényleges vezetője Robespierre lett, aki elvont elvek megvalósítását (a társadalom erkölcsi megújítását) tűzte ki célul.
1794 elején a jakobinusok már saját soraikban keresték az ellenséget. Robespierre előbb a népi mozgalomhoz húzó „Veszetteket”,
majd a terror megfékezését sürgető mérsékelteket (Danton) küldte
vérpadra.
az elfogadott intézkedések (például a vádlottakat megfosztották az
ügyvédi védelemtől, a vád akár egyszerű feljelentésen is alapulhatott,
a bírák vizsgálat nélkül is eljárást indíthattak) már a terror elszabadulását jelezték. a fékevesztett vérengzésnek a további leszámolásoktól
rettegő képviselők vetettek véget, szembefordultak Robespierre-rel,
és legközelebbi híveivel együtt 1794 júliusában kivégezték.

a diktatúra felszámolása
hogyan próbálták a belpolitikai életet stabilizálni?

Robespierre (1758–1794) polgári családból származott,
és a forradalom előtt ügyvédként dolgozott. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagjaként (1789–1791) liberális
elveket képviselt, sőt a halálbüntetés eltörlését javasolta.
Nézeteit a Konvent képviselőjeként feladta, majd a jakobinus Közjóléti Bizottság tagjaként a forradalmi diktatúra meghatározó személyisége lett
olvassuk el a digitális tananyagban, hogyan akarta
robespierre átalakítani a forradalmi köztársaságot!
Miért tartotta szükségesnek a diktatúra fenntartását? Vitassuk meg, miért került ellentétbe a szabadság és az egyenlőség eszméje! Melyik a fontosabb?
Készítsünk egy ötperces törimozit a vitáról!

Robespierre és társainak kivégzése 1794 júliusában a francia forradalmi
naptár szerinti hőség (thermidor) hónapjában történt. az emiatt thermidorinak nevezett Nemzeti Konvent leállította a terrort, felszámolta
a diktatúra egyes intézkedéseit (például a jogfosztó bíráskodási gyakorlat eltörlése, az árak és bérek maximálásának megszüntetése), és egy
liberális köztársaság megteremtésével próbálkozott. a konvent fő erejét az egykori „Síkság” képviselői adták, akik nagy számban szavaztak
XVI. lajos halálára, ezért fel sem merült soraikban a királyság visszaállítása. a kortársak számára is ellentmondásosnak tűnt, hogy a képviselők egy része néhány hónapja még lelkesen támogatta a forradalmi
kormányt, most pedig látványosan az ellenkező rendelkezésekre szavaz – emiatt a nemzeti Konvent nem tudta visszanyerni a tekintélyét.
a diktatúrát követő években nem szűnt meg a belpolitikai élet
nyugtalansága, a hatalmat újabb sans-culotte és királypárti felkelések
egyaránt fenyegették. a nemzeti Konvent új alkotmánya a végrehajtói hatalmat egy öttagú testületre, a Direktóriumra bízta (1795).
Első cikkely. A társadalomban élő ember jogai a szabadság, az egyenlőség, a biztonság és a tulajdon.
2. A szabadság azt jelenti, hogy minden megtehető, ami nem sérti a mások jogait.
3. Az egyenlőség azt jelenti, hogy a törvény egyazon mindenki számára,
akár véd, akár büntet. […]
5. A tulajdon a javak, a jövedelmek, a munka és az iparosodás gyümölcsei élvezetének és vele való rendelkezésnek joga.
(A III. év alkotmánya; 1795. augusztus)
Melyik dokumentumhoz hasonlítanak az alkotmány bevezető sorai?
Melyik politikai áramlat törekvéseit fejezte ki?

Max Adamo: Robespierre elfogása. 1794. július 26-án
a további politikai leszámolásoktól rettegő képviselők
zsarnoksággal vádolták meg Robespierre-t. A Konvent
utasítására néhány társával együtt letartóztatták, de a
börtönből egy-két órával később kiszabadultak. A jakobinus vezérkar a városházára menekült, amelyet az
összeesküvőkhöz hű katonai alakulatok megtámadtak.
A festmény azt a pillanatot örökítette meg, amikor a
terembe berontó katonák dulakodás során meglőtték
Robespierre-t

az államhatalmi szerkezetben továbbra is a képviseleti elv érvényesült (a választójogot vagyoni cenzushoz kötötték), de a Direktórium
rendszerét a társadalom többsége nem támogatta. az elmúlt évek
gyűlölködései, vérengzései teljesen megmérgezték a politikai közéletet, a paraszti rétegek pedig közömbössé váltak a kormány iránt.
a Direktórium folytatta a háborút az európai koalícióval szemben.
a francia seregek előretörtek a Rajnáig, a megszállt területeken bevezették a forradalmi vívmányokat, ám a győzelmek a tábornokok
népszerűségét növelték, nem a politikusokét.
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Kitekintő

a francia forradalom változó megítélése
a jakobinus diktatúra megítélése nemcsak a kortársakat, de az utókort
is megosztotta. Közel két évszázados vita alakult ki a történettudományban a jakobinusok értékeléséről. a szemléletet a politikai nézetek
is befolyásolták. a jakobinuspárti történetírás igyekezett felmenteni,
illetve megmagyarázni Robespierre tetteit (például a forradalom megvédése, a külső támadások és a belső ellenforradalom elleni hatékony
fellépés), mondván, a véres eszközök nélkül a forradalom elbukott
volna. a történetírás másik vonulata ezzel szemben azt emelte
ki, hogy a jakobinusok fellépésével maga a forradalom bukott meg,
hiszen Robespierre semmibe vette az eredeti eszméket (szabadságjogok). (a királypárti emigránsok szintén e jogok eltiprásáért indultak
harcba.) a vita egyik kérdése az volt, az egyenlőség (társadalmi igazságosság) megteremtése a fontosabb-e, avagy a szabadságjogok tiszteletben tartása.
1788–1789
rendi ellenzék

XVI. Lajos
abszolút
kormányzata

alkotmányos
törekvések

1789–1792
arisztokrata
emigránsok

alkotmányos
monarchisták

1792–1793
királypárti
erők

girondiak

jakobinus
klub

a Bastille
ostroma

a királyság
bukása

párizsi
tömegmozgalom

jakobinus
hatalomátvétel

jakobinusok

A francia forradalom menete
Különítsük el a forradalom egyes szakaszait! Tárjuk fel, mire törekedtek
a politikai erők egy adott időszakban! Mely csoportok álltak egymással
szemben? Vitassuk meg, hogyan hatott a forradalmi időszak a társadalom különböző rétegeire!

Az a terror, aminek az igazolására mérhetetlen
mennyiségű tintát fogyasztottak el, lényegileg a
francia forradalom zsákutcája és csődje volt. nem
igaz, hogy egy forradalom fenntartásához ilyen
terrorra szükség van; csak olyan forradalom fenntartásánál van szükség ilyen terrorra, mely józan
eszközökkel keresztülvihető célokat meghaladó
célokat tűz ki.
A forradalmi terror volt az, amely az Európa-szerte
általános szimpátiával fogadott forradalmat Európa-szerte rémületessé és sok tekintetben meggyűlöltté tette, és a forradalmi terror volt az, amely
mind a mai napig kiható hatállyal létrehozta azt
az azelőtt nem ismeretes, két teljesen terméketlen
emberfajtát, amelybe azóta az emberi gondolkodás be van zárva mereven és reménytelenül: a hivatásos reakcióst és a hivatásos forradalmárt. […]
A hivatásos reakciós és a hivatásos forradalmár
az a két emberfajta, amely sötét összeesküvések
leleplezésében éli ki magát, akár úgy, hogy a társadalom bajait mindenestül egy sötét összeesküvésnek tulajdonítja […]. és ugyanez a reakciós és
forradalmár szemlélet az, amelyik a politikai hatalom birtokában szüntelenül összeesküvéseket
leplez le, összeesküvéseket szimatol, néha összeesküvéseket kreál, hogy azokat nagy égzengés
közepette leleplezhesse […]
(Bibó István: Az európai társadalomfejlődés
értelme; in: Válogatott tanulmányok III. kötet,
42–43. o.; Budapest, 1986.) [Bibó István
a 20. században politikusként, politológusként,
történészként és egyetemi tanárként tevékenykedett. állam- és társadalomelméleti műveiben
értékes gondolatokat fogalmazott meg. Az 1911
és 1979 között élt Bibó István politikai tevékenységéről a 12. évfolyamon fogunk tanulni.]

• Miként értékelte Bibó a forradalmi terrort?
• Hogyan alakította át az erőszak a forradalom eszméjét?
• Milyen hatása lett az utókor gondolkodására?
• Vitassuk meg, igazolható-e a terror a forradalom
megvédése szempontjából!

Összegzés

Okok és következmények

• Miért torkollott diktatúrába a francia forradalom?
• Milyen erőszakos cselekmények történtek a forradalmi
kormányzat időszakában?

történelmi jelentőség és interpretáció

• Hogyan értékelte az utókor a forradalmi kormányzat
diktatúráját?
• Mennyire volt szükségszerű az erőszak alkalmazása?
Miért tűntek el ezáltal a forradalom eredeti eszméi?
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26. A napóleoni háborúk Európája
Milyen ismereteink vannak napóleonról? Miért volt híres hadvezér? Milyen legendás történeteket hallottunk már róla? gyűjtsünk össze napóleonról szóló filmeket, történelmi regényeket!
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A kormányzat három, 10 évre kinevezett és bármikor újraválasztható konzulra van bízva. […] Az
alkotmány Bonaparte polgártársat […] nyilvánítja
első konzulnak. […] Az első konzul hirdeti ki a törvényeket; ő nevezi ki és váltja le tetszése szerint az
államtanács tagjait, a minisztereket, a nagyköveteket és más külügyi főtisztviselőket, a szárazföldi és a
tengeri haderő tisztjeit, a helyi közigazgatás tagjait
és a törvényszékek mellé kirendelt kormánymegbízottakat. […] ő nevezi ki a polgárjogi és büntetőjogi bírákat, de nem válthatja le őket.
(Az 1799. évi alkotmányból. sieyès, a Direktórium
egyik vezetője egy új alkotmánytervezetet akart
elfogadtatni. Bonaparte napóleon azonban átvette az irányítást, és csapatokat vont össze párizsban.
A törvényhozó gyűlésben számos képviselő tiltakozott a tábornok politikai szándékai ellen, mire
Bonaparte katonai erővel szétkergette a testületet.
A megfélemlített képviselők hamarosan –
1799 novemberében – megszavazták a konzulátus
rendszerét kialakító alkotmányt.)
• Hogyan erősödött meg újra a végrehajtó hatalom?
• Milyen lehetőségeket hordozott mindez magában?
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1805
1806–1807
1808
1812 - oroszországi hadjárat
1815 - a „száznapos” uralom

Európa a napóleoni háborúk
korában
Írjuk ki táblázatba a jelzett hadjáratok főbb irányait! Emeljük ki a főbb
ellenségeket, és az atlasz
segítségével azonosítsuk
a döntő csatákat! állapítsuk meg, mire törekedett
napóleon! hogyan biztosította hatalmát a kontinensen? Mi tette sérülékennyé birodalmát?

az egyeduralom kiépítése
Miért tudott napóleon hatalomra kerülni?

Bonaparte Napóleon látványos karrierje a forradalom alatt kezdődött. a korzikai kisnemesi családból származó katonatisztet a jakobinus kormányzat nevezte ki egy nagyobb alakulat parancsnokává
(dandártábornok). a Direktórium alatt a rendszerhez való hűségét
a királypárti felkelőkkel szembeni katonai fellépéssel bizonyította (1795). a következő két évben a Direktórium idején hadseregével Észak-Itáliában ért el sikereket. a Habsburg-csapatok legyőzése
(lombardia megszerzése) után a népszerű hadvezér Egyiptomba
vezetett hadjáratot. napóleon távollétében az európai frontokon a
francia seregek több vereséget szenvedtek. (az ellenséges koalícióhoz
oroszország is csatlakozott, a cári hadak már Svájcig törtek előre.) a
megrendült helyzetű Direktórium a hadseregre támaszkodva kívánta
pozícióját megerősíteni, ám a hazatérő Napóleon államcsínyt hajtott
végre (1799. november). látszólag a forradalmi vívmányok megmentőjeként lépett fel, miközben fokozatosan egyeduralmat épített ki.
Katonai erőre támaszkodva felszámolta a Direktórium rendszerét, és
az új alkotmány már szinte teljhatalmat biztosított számára. a kialakított konzulátus rendszerében Bonaparte Napóleon az első konzul
rangot kapta meg.
Konzulátusának első évében újra győzött az észak-itáliai hadszíntéren, és rövidesen békét kötött a Habsburgokkal, majd anglia is befejezte a háborút. a folyamatos győzelmek igazolták a rendszert, de
sebezhetősége is ebben rejlett, mivel egy esetleges vereség megkérdőjelezhette volna a legitimitását.
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Napóleon az Oszmán Birodalomhoz tartozó Egyiptom elleni merész támadással a
britek Indiába irányuló kereskedelmét veszélyeztette. Az egyiptomi harcok kudarccal fenyegettek, hiába győztek a francia csapatok a helyi seregek felett, a brit flotta
megsemmisítette a francia hajóhadat Egyiptom partjainál (Francois-Louis Watteau
festménye, 1798)

napóleon megérezte, hogy a francia társadalom már beleunt az
állandó forradalmi lelkesedésbe, megcsömörlött a tíz év során kiontott vértől, rendet és nyugalmat kívánt. a „szabadság, egyenlőség,
testvériség” jelszava helyett a nemzeti nagyság és dicsőség érzetét
kínálta a népnek. napóleon egyeduralma sokban különbözött a jakobinusokétól, hiszen a francia birodalmi tudat vonzóbbnak tűnt a
Robespierre által elképzelt „erényesek köztársaságánál”.
napóleon a belső ellentétek feloldása során megszüntette a Direktórium vallásellenes intézkedéseit (újra engedélyezték a hétköznapi miséket), és megegyezést kötött a pápával. az új földtulajdonosok
megtarthatták ugyan az egyházi birtokokat, a katolikus egyház mégis
visszanyerte önállóságát. a konszolidáció jegyében számos emigráns hazatérhetett, és a jakobinus diktatúra gyilkosait sem vonták felelősségre.
a polgári társadalom kialakításában nagy szerepet játszott egy
modern, polgári törvénykönyv életbe léptetése. a Code Civil (ejtsd:
kód szivil) a feudális jogrend és szokásjog felszámolása utáni átmeneti
joghézagot számolta fel, biztosította a törvény előtti egyenlőséget, az
egyéni szabadságjogokat. napóleon az általa meghódított területeken is bevezette a törvénykönyv rendelkezéseit, amivel jelentősen felgyorsította a polgári értékrend térhódítását. napóleon egyeduralma
akkor vált teljessé, amikor 1804 végén császár lett (a Szenátus megszavazta számára a császári címet, a koronát saját maga tette a fejére a
pápa jelenlétében).
Jean-Auguste-Dominique Ingres: I. Napóleon császári díszben. (A festmény
1809-ben készült.) Napóleon tízéves korától kezdve katonai pályára készült,
tizenhat évesen tüzéralhadnagyi rangot szerzett. „Ez a jellemére és nemzetiségére nézve korzikai fiatalember sokra fogja vinni, ha a körülmények a kezére
játszanak”– állította róla a katonai iskolai történelemtanára
foglaljuk össze, milyen körülmények tették lehetővé napóleon látványos felemelkedését!
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A házasságról
144. A férfi csak tizennyolcadik évének betöltése
után, a nő pedig tizenötödik évének betöltése után
köthet házassági szerződést.
145. A császárnak mindazonáltal jogában áll fontos
okoknál fogva fölmentést adni e kor alól.
146. házasság nem létezik beleegyezés nélkül.
147. Második házassági szerződés nem köthető az
elsőnek felbontása előtt. […]
212. A házastársak egymásnak hűséggel, segítséggel és istápolással tartoznak.
213. A férj nejének oltalommal, a nő pedig férjének
engedelmességgel tartozik.
214. A nő tartozik férjével együtt lakni, és azt mindenhová követni, hol az megtelepedni jónak látja;
a férj köteleztetik nejét elvállalni, és annak az ő vagyonához és állapotához képest minden életszükségletét fedezni. […]
229. A férj kívánhatja az elválást nejének házasságtörése miatt.
230. A nő kívánhatja az elválást férje házasságtörése miatt, ha ágyasát ez a közös házban tartotta.
231. A házastársak viszonosan kívánhatják az elválást kicsapongás, rossz bánásmód vagy súlyosabb
bántalmazás miatt.
(Code Civil Napóleonból; 1804. A konzulátus idején
számos rendelkezéssel szabályozták
a mindennapi életet, az ipart és a kereskedelmet.
A code civil összeállításánál e rendeleteket szerkesztették össze. A kibocsátott törvénykönyv több
európai országban szolgált mintaként a polgári
törvénykönyvek elkészítéséhez.)
• Milyen új vonások jelentek meg a házassági szokásokban a középkori évszázadokhoz képest?
• Miként szabályozta az állam a házasodást?
• Hogyan értékelhető a nők helyzete a forrás alapján?
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Auguste Mayer: A trafalgari csata. (A festmény 1836-ban
készült)
• Hogyan vívták meg a korabeli tengeri csatákat?
• Mit vettek elsődlegesen célba az ellenséges hajón a festmény alapján?
• Keressünk rá az interneten Nelson admirális hajójára, a Victoryra! Milyen fegyverzettel rendelkezett, és hányan szolgáltak a fedélzetén?

Mozgékonyság, gyors felvonulás
a tüzérség hatékony használata
lelkesítő erő: a nemzeti eszme és előrejutási lehetőség
napóleon tehetsége és jó helyzetfelismerő képessége
Személyes példamutatás
Napóleon sikereinek háttere
• „Minden katona tarsolyában hordja a marsallbotot!” Mire utalt ez a napóleonnak tulajdonított
mondat?
• Nézzünk utána az interneten, milyen további tényezők segítették elő napóleon katonai sikereit!

a hódító császár
hogyan épült ki napóleon európai hegemóniája?

napóleon monarchikus uralmát további sikerekkel akarta megerősíteni. 1805-ben kiújultak a harcok Európában, a küzdelmek során a
Habsburg Birodalom és az orosz cári csapatok vereséget szenvedtek a
„három császár csatájaként” emlegetett austerlitzi ütközetben. a szárazföldi sikeres hadmozdulatok ellenére a francia flotta 1805 őszén a
Trafalgar-foknál súlyos vereséget szenvedett a nelson admirális által vezette brit hajóhadtól. a trafalgari vereség azonban egyelőre nem
törte meg a francia császár lendületét, és napóleon a német területeken franciabarát szövetségi rendszert alakított ki, amivel előidézte a
Német-római Császárság feloszlatását (1806).
a folytatódó háborúban a francia fölényt a porosz seregek sem
tudták megtörni (Berlin elfoglalása), majd a továbbnyomuló császári hadak a lengyel területek feladására kényszerítették az orosz cárt
(1807). nagy-Britannia azonban nem tört meg, és a szigetország gazdaságát a kihirdetett kontinentális zárlat sem tudta összeroppantani.
a brit kormány kérlelhetetlen ellenfele maradt napóleonnak, london
pénzügyileg támogatta a franciákkal szembeszálló országokat.
Európa napóleon lábai előtt hevert, hiszen a kontinentális blokád kiszélesítésére francia csapatok szállták meg Spanyolországot és Portugáliát, Svédország élére az egyik tábornoka került. a Habsburg Birodalom
1809-ben újra vereséget szenvedett, a megalázott osztrák császár (I. Ferenc) kénytelen volt lányát, Mária Lujzát feleségül adni napóleonhoz.
a korzikai „kis káplár” néhány év alatt létrehozta a kontinensen
a Nagy Császárságot. a francia határok Dalmáciáig húzódtak, és a
birodalmat szövetséges „testvérköztársaságok” határolták. Mindenhol
bevezették a francia törvényeket, de a társadalmi modernizációt már
nem ellensúlyozta a császári hadsereg önkényeskedése (adónövelések, kényszersorozások). Egyes területeken a francia megszállókkal
szemben nemzeti ellenállás kezdődött (spanyol, illetve tiroli felkelés), és Nagy-Britannia – bár gazdaságában a kontinentális zárlat súlyos károkat okozott – folytatta a harcot.
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1. A Brit-szigetek zárlat alatt állónak nyilváníttatnak.
2. A Brit-szigetekkel mindennemű kereskedelem és mindennemű kapcsolat tilos. Minek következtében az Angliába vagy angol embernek címzett vagy angol nyelven írt levelek és csomagok nem továbbíttatnak és
elkoboztatnak.
3. Mindennemű angol alattvaló, bármiféle rendű és rangú is legyen, aki
saját vagy a szövetséges csapatok által elfoglalt területeken találtatik, hadifogolynak nyilváníttatik.
4. Mindennemű üzlet, mindennemű áru, mindennemű vagyon, bármiféle is legyen, amely angol alattvaló tulajdonát képezi, elkoboztatik […].
7. semmiféle hajó, amely Angliából vagy gyarmatairól jön, vagy amely
jelen dekrétum kihirdetése után ott járt, nem fogadható be semmiféle
kikötőbe sem.
8. Mindennemű hajó, mely az előző szabályt hamis nyilatkozat útján
megszegi, lefoglaltatik, s mind a hajó, mind egész rakománya elkoboztatik ugyanúgy, mintha angol lenne.
(A kontinentális zárlat; 1806. november 21.)
• Hogyan próbálta a császár Angliát térdre kényszeríteni?
• Milyen gazdasági hatásokat akart elérni Napóleon?
• Gyűjtsük össze, az élet mely területeit szabályozta a rendelkezés!
• Miként lehetett érvényt szerezni a zárlat betartásának?
• Milyen közvetlen következményei lehettek a kontinentális zárlatnak?

a császárság bukása
Mennyire volt szükségszerű napóleon bukása?

napóleon az általa megszállt Európát egyáltalán nem a „szabadság,
egyenlőség, testvériség” szellemiségében irányította. Egyeduralmi törekvéseit dinasztiaalapítási szándék is kísérte (testvéreit sorra ültette
be a legyőzött országok trónjaira). Franciaországban újra korlátozták
a sajtószabadságot, és erősödött a titkosrendőrség és a besúgóhálózat
szerepe.
Eközben kiújultak az ellentétek az orosz cárral, aki egyre nyíltabban elutasította a kontinentális blokádban való részvételt.
napóleon Oroszország elleni hadjáratát a teljes európai hegemónia megteremtésére indította meg (1812). A cári csapatok a felégetett
föld taktikáját alkalmazták a támadókkal szemben, és a francia sereg
már az előrenyomulás során érzékeny veszteségeket szenvedett a különböző járványok és az utánpótlási nehézségek miatt. Moszkva előterében a francia hadsereg győzelmet aratott a borogyinói csatában.
napóleon csapatai azonban hiába foglalták el Moszkvát, a városparancsnok még a kiürített főváros felgyújtását is elrendelte. a cárt nem
tudták megadásra bírni, és a beköszöntő tél visszavonulásra késztette a császárt, ennek során a Nagy Hadsereg teljesen megsemmisült.
1813-ban egész Európa a franciákkal szemben harcolt, és bár napóleon ügyesen védekezett, a „népek csatájának” nevezett döntő ütközetet Lipcse térségében elvesztette. a következő évben a szövetségesek
lemondatták és Elba szigetére száműzték. az ország élére visszakerültek a Bourbonok (XVI. lajos öccse), és a győztes hatalmak vezetői a
bécsi kongresszuson kezdtek tárgyalni Európa jövőjéről. Napóleon –
mindenki számára váratlanul – 1815-ben visszatért Franciaországba.
a „száznapos uralomnak” a belgiumi Waterloo közelében megvívott
csata vetett véget, ahol napóleon hadereje vereséget szenvedett az idejében egyesülő brit (Wellington herceg) és porosz seregektől. napóleon
sorsa a végső száműzetés lett. a britek egy atlanti-óceáni szigetre szállították – az afrika délnyugati partjától nagy távolságra lévő Szent Ilona
szigetére –, ahol rövidesen meghalt (1821).
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[1812. nov. 6.] Beköszöntött a borzalmas tél. Esténként a mezőkön, ahol éppen éjjeli pihenőre megállnak […] fenyőfák, fehér nyírfák tövénél vagy a
szekerek alatt, a lovasok kezükben tartják a kantárt,
a gyalogosok hátukon hagyják a borjút, és magukhoz szorítják fegyverüket; éppen mint a nyáj, szorosan egymáshoz szorulnak, és átölelik egymást,
hogy felmelegedjenek. hányszor találnak a felébredéskor az egymást átölelők közt már kihűlt tetemet; ott hagyják, egy tekintetet sem vetve rá. Egyesek, hogy tüzet rakjanak, gyökerestül szaggatják ki
a fákat, mások kétségbeesésükben felgyújtják még
azokat a házakat is, amelyekben a generálisok helyezkedtek el. Mások a fáradtságtól annyira elcsigázottak, annyira gyengék, hogy nem képesek már a
lábukat sem mozgatni: mint a kísértetek, mereven
és mozdulatlanul ülnek a tűz mellett; a lovak a fák
kérgét rágják, patáikkal feltörik a jeget, és a havat
nyalják, hogy szomjukat oltsák.
(c. logier naplójából)
• Milyen stratégiai helyzetbe került a francia sereg?
• Nézzünk utána, milyen irodalmi művek készültek
a hadjáratról!

1815. február 28. – Az Emberevő elhagyta barlangját.
1815. március 7. – A Korzikai a Juan-öbölben partra
szállt.
1815. március 9. – A Tigris megérkezett gapba.
1815. március 11. – A szörnyeteg grenoble-ban van.
1815. március 16. – A Tyrannus átvonult lyonon.
1815. március 17. – A Bitorló a fővárostól hatvan
mérföldre áll.
1815. március 18. – Bonaparte nagy léptekkel közeleg, de párizsba sohasem fog bevonulni.
1815. március 19. – napóleon holnap falaink alá érkezik.
1815. március 20. – A császár megérkezett fontainebleau-ba.
1815. március 21. – Ő császári és királyi felsége tegnap este hű alattvalói körében bevonult a Tuileriákba.
(A vezető párizsi újságcikkek címeinek
összegzése; 1815)
• Melyik eseményről tudósítottak a lapok?
• Nézzünk utána az atlaszban az említett földrajzi
helyszíneknek!
• Miért változott meg menet közben a sajtó hangvétele?
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Kitekintő

a Bonaparte-dinasztia
napóleon császárságának idején a meghódított területek élére
testvéreit és közeli rokonait állította. Bátyja előbb nápolyi, majd
spanyol király lett, egyik öccsét Hollandia, a másikat egy német
terület királyává tette. Húgai itáliai területek hercegnői lettek,
sőt még a családba beházasodó tábornokok is kaptak pozíciót. Egyik sógorát, Murat marsallt nápoly királyának tette meg,
Bernadotte marsallt pedig a svédek trónörökösnek hívták meg.
a kortársi pletykák szerint napóleon a szeretője (Marie
Walewska lengyel grófnő) kedvéért gondoskodott a lengyel
állam visszaállításáról (Varsói nagyhercegség). Mária lujzával kötött házasságából a császárnak fia született, a csecsemőt
római királynak nevezte ki. az 1814–15-ös vereség azonban
mindent elsöpört, a bécsi kongresszuson megfosztották a Bonaparte-dinasztiát a hatalmától, egyedül Bernadotte marsall tudott dinasztiát alapítani Svédországban. (az országban jelenleg
is napóleon egykori főtisztjének leszármazottai uralkodnak.)
napóleon fiának, II. napóleonnak szomorú élete volt. Mivel
az osztrák császár unokája is volt egyben, egy semmitmondó
hercegi címet kapott, de korai haláláig a világtól elzárva kellett
élnie egy kastélyban.

François Gérard: Marie Walewska (1812)

Carlo Buonaparte
f.: Letizia Ramolino

József
Napóleon Lucien
Nápoly királya
császár
1806–1808
1804–1815
spanyol király
1. f.: Joséphine
1808–1813 Tascher de la Pagerie

Eliza
Lucca és Piombino
hercegnője
Toscana nagyhercegnője

2. f.: Habsburg
Mária Lujza

Lajos
Hollandia királya
1806–1810
f.: Hortense de Beauharnais,
Napóleon első feleségének
előző házasságából
származó lánya

Napóleon Károly

II. Napóleon (1815)
Róma királya
Reichstadt hercege

Paula
Guastalla
hercegnője

Napóleon Lajos

Karola
f.: Murat
Nápoly királya
1808–1815

Jeromos
Vesztfália
királya
1807–1813

III. Napóleon
császár
1852—1870
Jenő Lajos Napóleon
császári herceg
1856–1879

A Bonaparte-dinasztia családfája

Összegzés

Okok és következmények

• Miért tudta átmenetileg a fennhatósága alá vonni Napóleon az európai kontinens nagy részét?
• Mennyire volt szükségszerű hatalmának az összeroppanása?

történelmi jelentőség és nézőpont

• Miért vált Napóleon történelemformáló személyiséggé?
• Milyen személyes indítékok mozgatták, és mi határozta
meg főbb tetteit, cselekedeteit?
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27. A Szent Szövetség Európája
Mely országok győzték le napóleon haderejét? Milyen politikai elvek alapján irányították a győztes
dinasztiák a birodalmukat? Hogyan viszonyulhattak a francia forradalom eszmeiségéhez? Mi határozta
meg korábban is nagy-Britannia külpolitikai törekvéseit?
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a bécsi kongresszus határozatai
hogyan szilárdították meg a dinasztikus államok helyzetét?

a lipcsei csata után a győztes hatalmak egy általános békekonferenciát tartottak. a bécsi kongresszuson (1814–1815) a törökök kivételével minden európai állam képviseltette magát, meghívást kapott
Franciaország is, ahol időközben a Bourbonok restaurálták a hatalmukat (XVIII. lajos). az első időszakban nem tudtak megegyezni
Európa jövőjéről, a vitás területi kérdésekről, de a konfliktusok napóleon visszatérési kísérlete után rendeződtek.
a bizalmatlanság a megváltozott erőviszonyokból származott,
hiszen Oroszország (I. Sándor) nagy tekintélyre tett szert a háború
alatt, és túlzott megerősödése a Habsburgokat (I. Ferenc) fenyegette.
az orosz cár számíthatott a porosz király (III. Frigyes Vilmos) támogatására. az osztrák államkancellár, Metternich herceg az orosz törekvések lefékezésére megnyerte magának az európai egyensúly kialakítására törekvő brit diplomáciát. Franciaország külügyminisztere
(Talleyrand) felismerte a belső viszályok adta lehetőséget, és országának a legkedvezőbb békefeltételeket tudta elérni. a színfalak mögötti diplomáciai „kötélhúzás” alig érződött a kongresszus időszaka alatt,
sőt a császári fővárosba érkező mintegy kétszáz küldöttség bálokkal,
táncmulatságokkal és vadászattal töltötte az idejét.
a győztesek a dinasztiák tekintélyének visszaállítására és 1789
szellemiségének eltörlésére törekedtek. a kongresszus jelentős területi változásokkal zárult, de az európai egyensúly nem bomlott meg.
lengyelországot nem állították helyre, a területén osztozó három
dinasztia megőrizte korábbi szerzeményeit. a német területek széttagoltsága fennmaradt, a kialakuló német Szövetség közel negyven

Mikor döntöttek utoljára egy nagyobb nemzetközi béketárgyalás keretében az európai államok
határairól? Milyen jellegű háborút zárt le az akkori
békerendszer? Miben különbözött ettől a bécsi
kongresszus?

A bécsi kongresszus résztvevői (színezett metszet)
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Az oszthatatlan és legszentebb háromság nevében! Ő felségeik Ausztria császára [I. ferenc], poroszország Királya [III. frigyes Vilmos] és Mindegyik
oroszország cárja [I. sándor] azon nagy események
következtében, melyek az utolsó három év lefolyását Európában jellemezték […] a következő pontokra nézve egyeztek meg:
1. A szentírás azon pontjainak megfelelően, melyek minden embernek megparancsolják, hogy
egymást testvéreknek tekintsék, a három szerződő
uralkodó egy igaz és feloldhatatlan testvériség köteléke által egyesítve, magukat honfitársnak tekintvén, egymásnak minden alkalommal és minden
helyen segítséget és támogatást fognak nyújtani:
alattvalóikkal és hadseregeikkel szemben családapáknak tekintik magukat; és őket ugyanannak a
testvériségnek a szellemében fogják kormányozni,
melyek a vallás, a béke és igazság védelmére lelkesítik.
2. Ennek következtében úgy a nevezett kormányok, mint alattvalóik között az legyen az egyetlen
alapelv, hogy egymásnak közvetlen szolgálatokat
tegyenek […].
(A szent szövetség alapokmányából; 1815)
• Milyen ideológia kovácsolta össze a szerződő feleket? hogyan értelmezhették ezáltal a forradalmi
időszakot?
• Miként tekintettek magukra az uralkodók? Milyen
hatalmi berendezkedés olvasható ki ebből?
• Mire vállaltak kötelezettséget az uralkodók?

A szövetséges kabinetek összegyűltek avégből,
hogy az európai forradalom veszedelmét fontolóra
vegyék, alkalmazni óhajtván szövetségük elveit, és
megóvni népeiket és Európát a bűn ragályától […].
I. Mindazon államok, amelyek az európai szövetség
részét alkotván, forradalmi állapotban vannak, és
más államokra nézve veszedelmet képeznek, megszűnnek a szövetség tagjai lenni, amíg a rend helyreállítva nem lesz.
II. A hatalmak törvénytelen kormánytól eszközölt
semmiféle változást nem fognak elismerni.
III. ha bármely állam bármely más állam közelségét
veszedelmesnek fogja tartani, először rábeszéléssel, ha szükséges, fegyverrel fog föllépni.
(A szent szövetség troppaui
kongresszusának határozataiból; 1820)
• Miként tekintettek a szövetség tagjai a forradalmakra?
• Hogyan próbáltak fellépni a változásokkal szemben?
• Milyen elvet mondtak ki a szövetség hatalmai?

tagállama laza államszövetségbe tömörült az osztrák császár fennhatósága alatt. Itáliában visszaállt a 18. századi megosztottság, a területek nagy része újra idegen dinasztiák fennhatósága alá került, az
egyetlen olasz eredetű dinasztia a Szárd Királyságot (Piemont) vezette.
Európában a győztes dinasztiák további területeket nyertek: a
Habsburgoké lett Velence és lombardia, az oroszok megszerezték
Finnországot és Besszarábiát, a poroszok a Rajnánál kaptak területeket. Franciaországot ütközőállamokkal szigetelték el, keleti határán
létrejött a németalföldi Királyság (Belgium és Hollandia egyesítésével), délen a Szárd Királyságot erősítették meg. Nagy-Britannia elsősorban a gyarmatok feletti uralmát ismertette el a többi európai
állammal, miközben néhány stratégiai helyszínt bekebelezett (például
Máltát és Ceylon szigetét).

a szent szövetség létrejötte
Milyen elvek alapján szervezték át Európát?

a hatalmi viszonyok rendezése után I. Sándor javaslatára egy szilárd
szövetségi rendszert hoztak létre a forradalom szellemiségével szemben. a cár által elképzelt, vallási ideológián alapuló Szent Szövetség
rendszere az abszolutista hatalommal rendelkező dinasztiák megerősítését szolgálta (nagy-Britannia nem csatlakozott). a legfőbb cél
a veszélyes, „felforgató” eszmék elleni fellépés és a társadalmi változások
megakadályozása volt. a létrejött szövetségi rendszerhez nemsokára a
győztesekkel együttműködő Bourbon-dinasztia is csatlakozott.
a politikai nyilatkozat lassan
egy katonai együttműködés alapja lett. a megfogalmazott elvek
szerint a dinasztiák kölcsönösen
segítik egymást, és forradalmi veszély esetén katonailag támogatják
a szorult helyzetbe került uralkodótársukat (1820). a katonai intervenció (fegyveres beavatkozás) elve
nemsokára gyakorlatilag is életbe
lépett. a szövetség fő irányítója, Klemens Metternich (ejtsd: klemensz
metternih) rendelkezéseivel (az
egyesületek feloszlatása, a cenzúra
megszigorítása, titkosrendőrségi
Thomas Lawrence: Metternich kan- megfigyelések, a besúgóhálózat kicellár (1815 körül)
építése) stabilizálta a rendszert.
a francia forradalom eszmeisége (szabadságjogok, alkotmányosság) tovább élt a művelt rétegek körében. Dél-Európában az 1820-as
évek elején újabb forradalmi hullám indult. a spanyol és a portugál
királyt a katonatiszti lázadás az abszolutizmus feladására késztette,
Itáliában (nápoly és a Szárd Királyság területén) a nemzeti egységért
indult mozgalom. a Szent Szövetség rendszere katonai erővel fojtotta el a dél-európai forradalmakat, Itáliában osztrák (1821), Spanyolországban francia csapatok (1823) számolták fel a mozgalmakat.
a „modern eszmék” Oroszországba is eljutottak, itt elsősorban a
nyugat-európai hadjáratokban jeleskedő katonatisztek szervezkedtek.
a felkelést az I. Sándor halálát követő trónváltás napjaiban robbantották ki (1825). a dekabrista felkelést (az elnevezés a decemberi mozgalomra utalt) az új cár, I. Miklós (1825–1855) leverte, és kemény
eszközökkel megtorolta.
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Rá@dás

a keleti kérdés kialakulása

A dekabrista felkelés. A napóleoni háborúkban részt vevő orosz katonatisztek
Nyugat-Európában járva döbbentek rá hazájuk elmaradottságára. A liberális
reformok megindítására titkos szervezeteket hoztak létre, amelyek az új cár beiktatásakor lendültek akcióba. A rosszul megszervezett felkelést néhány óra alatt
eltiporták, a vezetőket kivégezték. A legenda szerint az akasztás során elszakadt
a kötél az egyiküknél, aki erre így kiáltott fel: „Istenem! Ebben a szerencsétlen
országban még akasztani sem tudnak rendesen!” (Vaszilij Timm festménye)
nézzünk utána az irodalomkönyvben, melyik híres orosz költőt ítélték
még el a dekabrista felkelés kapcsán!

az 1830-as forradalmi hullám
Miért nem ismétlődtek meg az 1789 utáni események?

Franciaországban az utolsó Bourbonok (a kivégzett XVI. lajos öcscsei: XVIII. lajos és X. Károly) alkotmányos királysága törékeny
egyensúlyra épült. a belpolitikai életet a restaurációs kísérletek (például az emigránsok kártalanítása, a katolikus egyház befolyásának növelése) és a forradalmi örökség fenntartásának látszata (képviseleti
rendszer, közteherviselés) jellemezte. X. Károly mind nyíltabban próbálta háttérbe szorítani a nemzetgyűlést, és a konfliktus 1830 nyarán
forradalomhoz vezetett, ami végleg elsöpörte a Bourbonok uralmát.
a köztársasági mozgalom megelőzésére a francia politikai elit
gyorsan királyt választott Lajos Fülöp személyében. lajos Fülöp
(1830–1848) visszaállította az alkotmányos monarchiát, passzív külpolitikát hirdetett, és a kibontakozó forradalmi eseményekbe nem
avatkozott be. az uralkodót „polgártárs-királynak” nevezték, mivel
lajos Fülöp életmódjával és öltözködésével azt hangsúlyozta, hogy ő
is csak egy a polgártársak közül.
a párizsi események hírére Brüsszelben is forradalom tört ki a
holland befolyás ellen. az angol és a francia diplomácia támogatta
Belgium függetlenségét, így a németalföldi Királyság felbomlott.
az események hatására I. Miklós katonai beavatkozást tervezett Belgiumban, amikor az oroszok által megszállt Varsói Nagyhercegség
területén kirobbant a lengyel szabadságharc (1830–1831). a felkelés
a cári önkény ellen és a nemzeti függetlenség kivívásáért indult, de a
kezdeti sikerek után a lengyel szabadságharc elbukott. I. Miklós a szibériai alakulatok mozgósításával legyőzte a lengyel seregeket (osztrolenka, 1831), és teljesen felszámolta a terület különállását. a cári
megtorlás elől sok katonatiszt külföldre menekült, és a lengyel szabadságharc számos katonai vezetője közül sokan a majdani magyar
szabadságharcban is részt vettek (például Bem, Dembiński).

Eugène Delacroix: Khioszi mészárlás, 1824. A korszakban zajlott a görög szabadságharc (1821–1829),
amely az európai hatalmak beavatkozásának köszönhetően az ország függetlenedéséhez vezetett.
A harcok kezdetén a törökök erőszakos eszközökkel
próbálták letörni a függetlenségi mozgalmat, 1822ben Khiosz szigetén véres mészárlást hajtottak
végre. A kegyetlenkedések során több mint 20 ezer
embert öltek meg, és több tízezerre tehető a rabszolgaként eladottak száma
olvassuk el a digitális tananyagban a keleti kérdés
kialakulásáról szóló szövegrészt! hogyan tervezték
az oroszok az oszmán Birodalom felszámolását?
Milyen nagyhatalmi érdekellentétek bontakoztak
ki ekkor?

Eugène Delacroix: A Szabadság vezeti a népet (az 1830.
évi júliusi forradalom által ihletett festmény)
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Kitekintő

Napóleon kultusza
napóleon császárságára a francia társadalom jelentős része egyfajta nosztalgiával emlékezett. az egyeduralom, a véres áldozatok feledésbe merültek, és napóleon neve immár egyet jelentett
a nagyság és a dicsőség áhított korszakával. a kultusz ápolása a
Bourbonok alatt rendszerellenes megnyilvánulásnak számított,
de lajos Fülöp felhasználta az ideológiát. a győztes csatáknak
emléket állító Diadalív felavatása (1836) és napóleon hamvainak hazahozatala (1840) a császári hagyományokat ápolta. lajos Fülöp azonban nem tudta a maga javára fordítani a kultuszt,
a közvélemény és az ellenzék bírálata – a „Franciaország unatkozik” szállóige – passzív külpolitikájának elutasítására utalt.

A párizsi Diadalív
nézzünk utána az interneten, milyen feliratok szerepelnek a
Diadalív belső kapuívén! Melyik történelmi korszakban készültek hasonló diadalívek? Melyek voltak a leghíresebbek?

Mennyit hazudtak össze napóleonról! […] hogyan védekezzen majd 1860 történésze a hamis visszaemlékezések ellen, amelyek 1837-ben havonta cifrázzák a revue-ket? némi
előnye van hát az írónak, aki 1806. október 27-én látta napóleon berlini bevonulását, látta Wagramnál, látta, amint visszavonul oroszországból, bottal a kezében, látta az államtanács
ülésén – ha elég bátor mindenről megmondani az igazat, még
hőse kárára is.
ha szerencsétlenségemre olyan nézetet kell majd kifejtenem,
amely nem vág egybe 1837 közönségének irodalmi vagy politikai credójával, nem fogom bölcsen véka alá rejteni, hanem
a legvilágosabban, legnyersebben ki fogom mondani. Tudom,
a nyerseség stílushiba, de a képmutatás napjainkban annyira
eluralkodó erkölcsi hiba, hogy óvatosságból minden erőforrást igénybe kell vennünk, nehogy beleessünk. […] aki látta
napóleont a csatatéren, nem szerethet más hadvezért. Mindig
meglát a többiek kijelentéseiben valami képmutatást, némi
túlzást, ami megöli a születő rokonszenvet. Bennem már csak
egyetlen szenvedély él: szeretem napóleont, de azért látom
szelleme hibáit és a szemére hányható nyomorúságos gyengeségeket. […]
reméltem, hogy valaki azok közül, akik látták napóleont, vállalja életének elmondását. húsz évig vártam. látva azonban,
hogy e nagy férfiút egyre kevésbé ismerik, nem akartam úgy
meghalni, hogy előbb ne mondjam el, miképpen vélekedett
róla egyik-másik fegyvertársa, mert a jól ismert lapos szellemek körében is élt szabadon gondolkodó férfiú a Tuileriák palotájában, az akkori világ középpontjában.
(stendhal Napóleon élete című művéből; 1837)
• Idézzük fel az irodalomórán tanultakat Stendhalról!
• Mi késztette az írót az életrajz megírására?
• Milyen véleménnyel volt Napóleonról?

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen elvek vezérelték a győztes hatalmakat a bécsi
kongresszuson?
• Miként döntöttek a területi kérdésekben?
• Hogyan képzelték el a „lázító eszmék” elleni fellépést?

történelmi jelentőség

• Miért jött létre a Szent Szövetség?
• Mely országok érdekeit sértette volna az önálló lengyel
államiság visszaállítása?
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28. Az ipari forradalom kibontakozása
gondoljuk végig, hogyan alakítják át életünket a legújabb technikai találmányok! Vitassuk meg, beszélhetünk-e napjainkban is ipari-technológiai forradalomról! Idézzük fel az általános iskolában tanultakat
a 18–19. századi találmányokról! Hogyan változtatták meg az életkörülményeket?
az ipari forradalom kezdete
Milyen előzményei voltak a gazdasági fejlődésnek?

a földek tagosítása

a 18. század utolsó harmadától előbb Nyugat-Európában, majd a
19. század elején Észak-Amerikában is jelentős gazdasági fejlődés
vette kezdetét. a kortársak által ipari forradalomnak nevezett folyamat a technikai-tudományos ismeretek bővülését és az európai
kontinens arculatának megújítását (például a közlekedés átalakulását,
számos nagyváros kialakulását, az életminőség javulását) eredményezte. az ipari forradalom gyökeresen átalakította a társadalmat, a
környezetet és a mindennapi életet.
az „ipari forradalom” kifejezés nemcsak a robbanásszerű gazdasági növekedésre, hanem az évtizedek alatt bekövetkezett változásokra
is utal. a folyamat napjainkban is tart, ezért a gazdaságtörténészek
több szakaszt különítettek el. az első ipari forradalom Nagy-Britanniában kezdődött az 1770-es évektől, majd a napóleoni háborúk után
nyugat-Európában és az Egyesült Államokban is kibontakozott. az
időszak alatt a manufaktúrákat felváltotta a gyárakba koncentrált,
gépekkel folytatott termelés. az első ipari forradalom a 19. század
közepén lezárult, és egy-két évtizeddel később a második követte.
az átalakulás fő színtere a stabil belpolitikai viszonyokra és a kialakuló gyarmatbirodalomra támaszkodó Anglia lett. a korábbi évszázadok gazdasági eredményeit (tőkés vállalkozások, manufaktúrák)
felhasználó országban mezőgazdasági fejlesztések indultak a 18. század elejétől. a bekerítések során a föld polgári tulajdonba került, és a
földterületek többségén a birtokosok korszerű termelési módszereket
alkalmaztak. a vetésforgó a nyomásos gazdálkodás meghaladását jelentette, az ugar területére takarmánynövényeket (zabot, lucernát)
ültettek, így az állatoknak télre is tudtak élelmet biztosítani. az istállózó állattartás a családokat egész évben ellátta hús- és tejtermékkel, az új kapásnövények (burgonya, kukorica) további élelemforrást
nyújtottak. a birtokosok talajjavító módszerekkel (vetésforgó, trágyázás) bővítették a gabonatermelést, és a szigetországban az éhínség
megszűnt. a 18. századi mezőgazdasági forradalom biztosította a
folyamatosan növekvő népesség és az iparosodó városok ellátását, így
fenntartotta a gazdasági növekedést.

városi lakosság

14 millió

vidéki lakosság

20%

10 millió

városi lakosság
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80%
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A demográfiai növekedés és a városiasodás üteme Angliában

40%
1850 körül

új növények

élelmiszertöbblet
urbanizáció

a textilipar fejlődése

népességnövekedés

a gyáripar
kialakulása

találmányok
tőkés viszonyok

vállalkozási szabadság

a közlekedés
forradalma
az életfeltételek javulása

Az ipari forradalom előzményei Angliában
hogyan segítette elő a mezőgazdaság átalakulása
az ipari forradalmat? Milyen egyéb tényezők hatottak még kedvezően? Mi volt a hatása mindennek a
népességre? Vitassuk meg, miért Angliából indult
el az ipari forradalom!

pihentetés – legelő

istállózó állattartás – trágyázás:
talajjavítás

takarmánynövények
ugar

őszi
népesség (fő)
18 millió

a mezőgazdaság
modernizálása

vetésforgó

tavaszi

háromnyomásos
gazdálkodás

őszi

tavaszi

vetésforgó

A háromnyomásos gazdálkodás és a vetésforgó
hogyan alakult át a mezőgazdasági termelés a
kora újkorban? Miért hatékonyabb a vetésforgó a
háromnyomásos gazdálkodásnál? állapítsuk meg,
hogyan hatottak a változások a népesedési viszonyokra! Milyen folyamat gyorsult fel Angliában az
első ipari forradalom alatt?
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az angol fejlődés háttere
Miért a szigetországban kezdődött az ipari forradalom?

James Hargreaves fonógépe, a „fonó Jenny”
nézzünk utána az interneten a „fonó Jenny” működési elvének! Milyen technikai újítások könnyítették meg a termelést?

nagy-Britanniát számos kedvező feltétel is segítette: az ország jelentős szén- és vasérckészlettel rendelkezett. a folyók szabályozása,
illetve a csatornahálózat kiépítése a belső szállítás költségeit csökkentette, míg az egyre terebélyesedő gyarmatbirodalom a kivitelt
lendítette fel.
a 18. századtól kezdve sorra születtek a tudományos-technikai találmányok, a feltalálók a szabadalmi törvény értelmében védettséget élveztek, és 14 évig kizárólagos jogon értékesíthették találmányukat. a beruházásokhoz szükséges tőkét jól működő hitelszervezet
biztosította – az angol Bank (1694) fiókszervezetei az egész országot
behálózták.
az időszakot jellemző szabad versenyes kapitalizmus elvetette az
állami beavatkozást a gazdasági folyamatokba. a modern közgazdaságtan alapítója, Adam Smith (ejtsd: edem szmisz) a szabad kereskedelem híveként a „láthatatlan kéz” szerepét hirdette a gazdaságban.
Eszerint a keresletre és a kínálatra ható erők mintegy elrendezik a
piacot, bármilyen külső beavatkozás megakasztja a fejlődést (önszabályozó piac).
a népesség számának gyarapodásával a növekvő belső fogyasztás először a textilipart állította kihívás elé. a két alapművelet, a
fonás-szövés gépesítése több feltaláló találmánya során, lépésről lépésre valósult meg (például Hargreaves fonógépe 1769-ben és Cartwright szövőszéke 1785-ben).
a gazdasági növekedést felgyorsította az emberi munkavégzést
megkönnyítő külső energiaforrás, a gőzenergia szolgálatba állítása. a
természeti energiák hasznosítása után James Watt (ejtsd: dzsémsz vat)
gőzgépe (1769) korszakváltást jelentett. a gőzenergiát kezdetben a bányászatnál alkalmazták a bányavíz kiszivattyúzására (a Thomas Savery
és Thomas newcoman által kifejlesztett gőzszivattyú segítségével). Watt
tökéletesítette a gőzgépet: a munkagép sokkal kevesebb tüzelőanyagot
igényelt, és műhelyi szerszámgépek hajtására is alkalmazták. az addigi
dugattyúk egyenes vonalú, váltakozó (fel-le) irányú mozgását Watt áttételek segítségével egyenletes körmozgássá alakította át. a forgómozgás
folyamatos biztosítása számos új találmány megszületéséhez vezetett.
a gőzenergia hasznosítása gyorsan terjedt a textiliparban, rövidesen
létrejött az első gőzgéppel működő fonoda (1785).
a hagyományos posztógyártás mellett a 19. század első felében a
pamutipar is fellendült, a „nyersanyagéhséget” kezdetben az Indiából behozott gyapot elégítette ki.

az ipari forradalom kiteljesedése
Melyek voltak a korszak legfontosabb találmányai?

James Watt kettős hatású gőzgépe
nézzünk utána az interneten a gőzgép működési
elvének! Miben hozott technikai újításokat James
Watt találmánya?

a tömegtermelés a belső szállítás felgyorsítását igényelte, és a 19.
század elején megindult a közlekedés forradalma. a Robert Fulton
(ejtsd: robert falton) által megépített lapátkerekes gőzhajó először az
Egyesült Államokban mutatkozott be (1807), de rövidesen az európai
országok is megvették a találmányt.
néhány évvel később az Atlanti-óceánt először átszelő gőzhajó (1819) nemcsak a világkereskedelemnek, hanem a flottafejlesztésnek is irányt szabott. Először a lapátkerekek sérülékenységét kellett kiküszöbölni, majd a hajócsavar feltalálásával az egyre erősebb gőzgépekkel hajtott hajók háttérbe szorították a vitorlásokat.
a szárazföldi áruszállítás a szilárd burkolatú úthálózat kiépítésével és a
vasút megjelenésével gyorsult fel.
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Körülbelül hat mérföldnyire newcastle-től van egy
vasfeldolgozó manufaktúra, azt mondják, egész Európában az egyik legnagyobb. […] Az itt feldolgozott vas mennyisége igen nagy. három hajó évente
tízszer teszi meg az utat a Balti-tengeren, egy-egy
alkalommal mindegyikük 70 tonna vasat hoz, öszszesen 2100 tonnát egy évben, s még ezen felül
500 tonna vasat hoznak be más hajókon. A svéd
vason kívül sok amerikai vasat is felhasználnak itt,
amely szintén jó minőségű […]. általában főként
kivitelre termelnek, különösen sokat exportálnak a
Kelet-indiai Társaság megrendelésére.
(Arthur young leírása; 1769)

Stephenson gőzmozdonya

Bár a gőzmozdony megépítésével többen is kísérleteztek, George
Stephenson (ejtsd: dzsorzs sztívinzon) lokomotívjai megőrizték technikai fölényüket. Stephenson első mozdonyának megépítését követően (1814) még tucatnyi modellt készített; a kétkedőket az első vasútvonal átadásánál tartott bemutatója győzte meg (1825).
a találmányok, a technikai változások óriási mennyiségű nyersés kovácsolt vasat igényeltek. az ipari forradalom kibontakozását
a kohászat műszaki fejlődése is segítette. a vaskohászat technikája
a kora újkorban sokat javult, az olvasztókohókban az előállított nyersvas mennyisége folyamatosan növekedett. a vastermeléshez azonban
rengeteg faszén (a vasérc megolvasztásához szükséges tüzelőanyag)
kellett, és az erdőirtás riasztó méreteket öltött. a 18. század elején
a vashiánnyal küszködő anglia oroszországi nyersvas behozatalára
szorult. a problémát a kokszosítás technikájának kidolgozása és a
koksz kohászati felhasználása oldotta meg (Darby, 1735). a további
műszaki fejlesztések nyomán nagy-Britannia néhány évtized alatt a
nyersvastermelésben az élre került. a vasfeldolgozás és a hengerelési
technika fejlődése pedig jó minőségű szerkezeti anyagot biztosított a
gőzgépek gyártásának, a közlekedés forradalmának (gőzhajók, gőzmozdonyok, vasúti sínhálózat).
Miután megadták a jelet, a gép roppant kocsisorával együtt megindult.
A sebesség oly nagy volt, hogy helyenként 19 km-t is kitett óránként.
A teher, mivel az utazó személyek száma elérte a 450-et, a kocsikat, szenet és más szállított árukat beleszámítva közel 90 tonnára rúgott. Ezzel a
terheléssel a gép 65 perc elteltével megérkezett Darlingtonba.
Miután újabb víztartalékot, utazók tömegét, valamint egy zenekart felvett, a gép ismét megindult, és a 12 mérföld távolságban levő stocktont
3 óra és 7 perc alatt érte el, beleszámítva azt az időt, amelyre az útközbeni megálláshoz szüksége volt. A vonat stocktonba érkezésének pillanatában 600 személyt szállított. Ennyien ültek a kocsikban vagy akaszkodtak fel rájuk. nagy volt tehát a feltűnés és az álmélkodás, melyet a vonat
érkezése stocktonban keltett.
(Korabeli tudósítás az első angliai – stockton és Darlington közötti –
személyforgalmi vasútvonal 1825-ös megnyitásáról)
• Összegezzük, milyen előnyeit használták ki a vasútnak a korban!
• Nézzünk utána az interneten, milyen technikai jellemzői voltak Stephenson gőzmozdonyának!

ha ez a felfedezés nem született volna meg, a mi
vasiparunk elsorvadt volna, mivel a faszénhez
szükséges fa egyre kevesebb lett, a földbirtokosok
az ölfa árát rendkívül magasra emelték, sőt nem is
lehetett volna hozzájutni. De mivel helyette bevezették a kőszén használatát, a faszén iránti kereslet
csökkent, s ha nem tévedek, néhány év múlva ki is
szorul a használatból.
sok más hasznos változtatásnak is ő volt a létrehozója. Ezekhez az üzemekhez a vasércet és a
szenet lóháton hordták, ő pedig utakat csináltatott, talpfákat és vágányokat fektetett le, ahogy
ezt észak-Angliában csinálják, ahol a vasércet és a
fát a folyókhoz szállítják, és most a kohókhoz való
szállítás csilléken történik. Egy ilyen vagon 3 lóval
ugyanannyi anyagot szállít, mint amennyit 20 ló
vitt a hátán. De mivel a fa használata az útépítést
megdrágította, az utóbbi években a síneket már
öntöttvasból készítették, amely drága ugyan, de
tartós, és a célnak megfelelő. A különböző üzemekben közel 20 mérföldnyi ilyen utunk van, melynek
mérföldje 800 fontba került. Azt hiszem, hogy férjem találmánya volt az is, hogy vaskerekekkel és
tengelyekkel lássák el ezeket a vagonokat.
(Ifjabb Darby feleségének visszaemlékező levele férje, Abraham Darby feltaláló tevékenységéről; 1775)
• Honnan származott a nyersanyag egy része?
• Mivel olvasztották meg évszázadokig a vasércet?
• Miért vált egyre nehézkesebbé a vaskohászat?
• Miért volt nagy jelentőségű Darby felfedezése?
• Milyen egyéb találmányok és technikai újítások
fűződtek a nevéhez?

John Dobbin: Stockton–Darlington vasútvonal megnyitója (1875)
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a fejlődés „kétarcúsága”
Milyen belső ellentmondások kísérték az ipari forradalmat?

Polgári viselet a 19. század elején

hol dolgoztok? – Walkden Moorban, egy new Engine elnevezésű helyen.
Mi a munkátok? – szén elvitele egy embertől [azaz
egy bányász által kivájt szénnek az akna ládájához
hordása].
Mondd el közelebbről! – Övek és láncok vannak testünk köré csavarva, és hozzájuk való csöbrök. […]
Mikor mentek le a bányába? – Többnyire fél hatkor
megyünk le, vagy fél hat és hat között.
Mikor jöttök fel? – Ez nálunk nem egyforma; néha
tizenkettőkor, néha előbb: van úgy, hogy hat után,
és van úgy, hogy tizennégy órán át vagyunk lent.
Mikor esztek? – Többnyire tíz vagy tizenkettő körül
eszünk, nincs időnk hozzá. […]
általában meghajolva dolgoztok? – Igen, rendesen
meghajolva dolgozunk, soha nem állunk fel.
Mennyi idős voltál, mikor a bányába mentél? – Kilencéves.
rendesen milyen korukban mennek a gyermekek a
bányába? – némelyik még hatéves sincs.
Ezek a kis gyermekek ugyanezt a munkát végzik,
mint ti? – Amit a kicsik magukban nem tudnak csinálni, azt a többiek segítségével végzik; ketten vannak egy kosárra, ha egy kevés hozzá. A kicsik éppen
úgy lehajolnak, mint mi; beakasztják a láncokat
a kosarak horgába, és elhúzzák, ha pedig taszítják
azokat, akkor a mellükkel is tolják. […]
A lányok is ugyanígy tolják a kosarakat? – Igen, amíg
kicsinyek, és amikor nagyobbak lesznek, akkor maguk húzzák.
A fiúk és a lányok pontosan ugyanúgy dolgoznak?
– Igen, valamennyien pontosan ugyanúgy.
(A királyi bizottság jelentéséből; 1833)
• Milyen helyzetbe került sok gyermek a korban?
• Nézzünk utána, melyik író foglalkozott akkoriban
a társadalmi igazságtalanságokkal, a nyomorral!
Milyen híres regénytémái voltak?

az első ipari forradalom átalakította a társadalom hagyományos kereteit, a mezőgazdasági termelők aránya folyamatosan csökkent.
(angliában a korszak elején a lakosság 60 százaléka élt mezőgazdaságból, a 19. század közepére már csak 22 százalékuk.) az életkörülmények megváltozásával az átlagéletkor nőtt (27 évről 42 évre), és csökkent a gyermekhalandóság. Mindezek hátterében az egészségesebb
táplálkozás, illetve a fertőző betegségek elleni sikeres küzdelem állt.
a himlő elleni védőoltás felfedezése (1798) a század egyik legsúlyosabb járványától szabadította meg az emberiséget.
Sokat javultak a tisztálkodási szokások, a mindennapos mosakodás és szappanhasználat az egyéni higiénia megjelenését jelezte.
a tömegtermelés lehetővé tette az olcsó pamutruhák megvásárlását és
a kialakuló polgári viselet széles körű elterjedését. a nagyvárosokban
a polgári középosztály új életmódot alakított ki, öltözködésével és
viselkedési szabályaival elkülönült az alsóbb társadalmi rétegektől.
a városiasodás, az urbanizáció folyamata ütemesen gyorsult,
a belső migráció (országon belüli elvándorlás, átköltözés) a létrejövő
ipari nagyvárosokba irányult (például Manchester, liverpool, Birmingham).
a munkalehetőséget a gyáripar kibontakozása és a nagyüzemek
létrejötte biztosította. a nagyipari üzemszervezés méltatlan körülményeket teremtett a munkásoknak, akik napi 14-16 órás munkaidőre, alacsony fizetésre és szigorú büntetésekre számíthattak. a kiszolgáltatottság érzését növelte, hogy baleset- és betegbiztosítás, illetve
munkanélküli segély nem létezett.
a női munka és a gyermekmunka rendszeressé vált a korszakban,
a bányászatban alacsonyabb fizetésért sokszor 13 év alatti gyerekeket
is foglalkoztattak. az előkelők negyedeiben megkezdődött a csatornahálózat kiépítése, az utcák kikövezése és a szemétszállítás megoldása,
de a városi munkásság életkörülményeinek javítását még elhanyagolták. a megoldatlan munkáskérdés, a zsúfolt külvárosi bérkaszárnyák és a közeli gyártelepek egészségkárosító füstkibocsátása az
ipari forradalom árnyoldalának tekinthető.

„Fekete vidék” Angliában. (James Howe Carse festménye 1831-ből)
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a korai munkásmozgalom
Milyen politikai következményei voltak az ipari forradalomnak?

Nagy-Britanniában a változó gazdasági körülmények felgyorsították az alsóbb társadalmi rétegek elszegényedését. a városokban élő
nagyüzemi munkásság egy-két évtized alatt elszakadt a hagyományos
gyökereitől, és bizonytalanságérzetét a kiszolgáltatottság is fokozta.
a gyakori elbocsátások miatti felháborodások először spontán mozgalmakhoz vezettek, a munkások összetörték a gépeket, felgyújtották
a gyárakat (1810-es évek). a gépromboló mozgalmat a kormányzat
gyorsan felszámolta, és számos vezetőjét ausztráliába deportálták.
az egységes fellépés, a szakszervezeti mozgalom kibontakozása
sokkal eredményesebbnek bizonyult. a szakszervezetek a munkások
önsegélyező egyesületeiből (például baleset-biztosítás) szerveződött,
hatékonyságát a közös munkabeszüntetés, a sztrájk megszervezése
biztosította. a sztrájk olyan megmozdulás lett, amely a munkaadót
engedményekre késztette (béremelés, munkakörülmények javítása).
a brit törvények engedélyezték a szakszervezetek működését (1824),
habár a sztrájk ellen még sokáig erőszakosan léptek fel.
az 1830-as években már a politikai törekvések is megfogalmazódtak a munkásságon belül. a chartista mozgalom (charta: alkotmányjavaslat) kérvényekkel akarta elérni az általános választójog bevezetését. a londoni parlament, annak ellenére, hogy több millió aláírást
is csatoltak a kérvények (petíciók) mellé, elutasította a kérelmüket.
a kiélezett helyzetben a brit törvényhozás munkásvédő törvényekkel
próbálta leszerelni a mozgalmat.

1. Általános választójogot minden férfinak;
2. válasszák évenként újra a parlamentet;
3. adjanak fizetést a parlament tagjainak,
hogy vagyontalanok is elfogadhassák a
képviselői megbízatást;
4. vezessék be a titkos szavazást;
5. alakítsanak egyenlő választókerületeket,
hogy így biztosíthassák az egyenlő képviseletet;
6. legyen mindenki választható.
A chartisták hat pontja
Mely kérdéskörre összpontosít a kiáltvány?

1833
1842

a gyermekmunka korlátozása (9 év alatt
tilos, 13 év alattiaknál napi 9 óra a maximum)
Tilos a nők és a gyermekek foglalkoztatása a bányákban

1844

Kötelező a gyárakban a munkafeltételek
javítása

1847

a munkaidőt tíz órában korlátozzák

állapítsuk meg a törvények alapján, mi jellemezte a
munkakörülményeket a 19. század elején! nézzünk
utána, milyen irodalmi művek tudósítanak a korszak szegényeiről!

Kitekintő

a feltalálók nehézségei
a korszak feltalálóinak nemcsak technikai és pénzügyi nehézségekkel, de a kortársak értetlenségével és rosszindulatával
is meg kellett küzdeniük. nagy-Britanniában Stephensonnak
parlamenti vizsgálóbizottság előtt kellett megvédenie a vasútfejlesztést, az ellenérveket Waterloo hőse, Wellington herceg
sorolta fel. Hasonló „társadalmi viták” mindenhol lezajlottak,
az újságok szenzációs hírekben tudósítottak az új eszközök „káros” hatásairól.

A gyors mozgás elkerülhetetlenül agybetegséget, a delírium
furiosum egy különleges fajtáját váltja ki a utasokban. ha ennek ellenére akadnak utazók, akik dacolni kívánnak e szörnyű
veszéllyel, úgy az államnak legalább a nézőket kell megvédenie,
különben a sebesen elhaladó gőzkocsi látványától ők is áldozatául esnek e betegségnek. szükséges tehát, hogy a vasút vonalát mindkét oldalon magas deszkakerítéssel vegyék körül.
(A Bajor felső orvosi Kollégium 1838-as szakvéleményéből)
Biztos, hogy a vasútépítés teljesen tönkre fogja tenni a mezőgazdaságot. A gazdának magasabb adót kell majd fizetnie; és
ha a ló kimegy a divatból, mert gőzzel utazunk, a gazda sem
termelhet többé.
(A Magdeburgische Zeitung 1833. július 3-i számából)

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen kedvező feltételek biztosították az iparosodást
angliában?
• Mely iparágakban kezdődött meg az átalakulás?

történelmi jelentőség

• Hogyan értelmezhető az ipari forradalom kifejezés?
• Milyen hatásai voltak a változásoknak a társadalomra,
illetve az életkörülményekre?
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29. A 19. század első felének uralkodó eszméi
Milyen elképzelések születtek a felvilágosodás idején a hatalomról és a társadalomról? Milyen eszmeáramlatok jelentek meg a francia forradalomban? Hogyan reagált a Szent Szövetség ezekre az eszmékre?
gyűjtsük össze, milyen politikai áramlatok léteznek napjainkban!

a francia forradalom
hatásai
a felvilágosodás
eszméi
polgárosodás

a radikális átalakulás
elvetése, szerves fejlődés

a rendi társadalom felszámolása,
a szabadságjogok bővítése,
új nemzetfogalom

új eszmék megjelenése
konzervativizmus

liberalizmus

nacionalizmus

egyenlősítő törekvések

az ipari forradalom
következményei

szocializmus

kommunizmus

A 19. század új eszméi
Milyen politikai és eszmei háttere volt az új eszméknek? Milyen közös törekvések jellemezték a kialakuló eszmeáramlatokat? Miben tért el ettől a szocializmus? hogyan képzelte el a társadalom átalakítását
a konzervativizmus?

hogyan érvényesült a francia forradalom hatása?

a francia forradalom eszméiben a legtöbb 19. századi politikai irányzat megtalálhatta saját gyökereit. az ott kialakuló bal- és jobboldal
elnevezés, a pártprogramok, a jelszavak, a politikai sajtó mind-mind
e jelentős esemény során jött létre. az Emberi és polgári jogok nyilatkozata, majd a Code napoleon egy új korszellem dokumentumaiként
alaposan felforgatták Európa feudális társadalmi berendezkedését.
a hosszú napóleoni háborúk felélesztették az európai népek nacionalizmusát is, számukra a „nemzet” fogalmába a társadalom minden
rétege beletartozott.
a „szabadság, egyenlőség, testvériség” jelszava tovább élt, és a forradalmi eszmék mélyen beépültek az európai polgárság politikai törekvéseibe. a bécsi kongresszus (1814–1815) szellemisége és ókonzervatív szemléletmódja hadat üzent ennek a forrongó Európának.
a kialakuló Szent Szövetség rendszere az 1789 előtti állapotokat
szerette volna restaurálni, így a Metternich által működtetett titkosrendőrség és cenzúrahivatal korlátozta a polgári szabadságjogokat,
illetve a sajtószabadságot.

a liberalizmus
Milyen fő törekvései voltak a liberális gondolkodóknak?

A demokrácia, vagy helyesebben: a demokratikus
elv a továbbiakban semmiképpen sem azonos jelentésű számunkra a népuralommal, még kevésbé
a csőcselék uralmával, és egyáltalán nem ellentéte a
monarchiának. […]
A demokratikus elvnek eleget tesznek, […] amenynyiben a kiváltságokkal szemben az azonos jog
alapelvét juttatjuk uralomra. éppen ezért a legkevésbé sem összeegyeztethetetlen a monarchiával –
természetesen az alkotmányos, vagyis a népjog által
korlátozott monarchiával – […] amennyiben egy
monarchikus uralkodó kiváltképpen alkalmasnak
tűnik, sőt önnön érdekei ösztönzik arra, hogy a népközösség jogait tiszteletben tartsa, és minden állampolgár egyenlő jogúságát megóvja, és mivel éppen
itt, ahol a trón elégséges hatalommal rendelkezik,
feleslegesnek, ennek következtében elvetendőnek
is tűnik az általános népjog további korlátozása, nevezetesen az arisztokratikus előjog révén.
(A demokrácia címszava a Staatslexikonból; 1834)
• Milyen történelmi előzmények miatt utasították el
a korszak liberálisai a népuralmat?
• Hogyan viszonyultak a királysághoz?
• Mit értettek demokratikus elv alatt?
• Milyen jellegű államberendezkedést támogattak?

a liberalizmus politikai áramlata a szabadságeszme megteremtését tűzte ki célul a 19. század első felében. a szabadelvű gondolkodók a felvilágosodás eszmeiségére támaszkodva vázolták fel
az általuk elképzelt polgári állam működését. Fontosnak tartották az
alkotmányos keretek kialakítását és a hatalmi ágak szétválasztását.
a szerzők műveiben az egyéni szabadságjogok, mint például a tulajdonhoz való jog, a szólás- és véleménynyilvánítási szabadság, valamint a vallásszabadság kiemelt szerepet kaptak.
a francia forradalom diktatórikus időszaka azonban meghatározta
a korai liberális gondolkodók írásait. Sokan a jakobinus kormányzat
ténykedéséből a közvetlen demokrácia eltorzulását és a magánérdek
elnyomását olvasták ki. a tömegek újabb uralmát szerintük a képviseleti demokrácia és a választójog korlátozása akadályozhatja meg.
a vagyoni cenzushoz kötött választójog (meghatározott adófizetés után járó jog) leszűkítette a választópolgárok körét. a 19. század
elején a liberálisok szerint csak a művelt és megfelelő anyagi háttérrel
rendelkező polgárság tud működőképes demokráciát kialakítani. Úgy
vélték, a polgári állam kiépülése megteremti az alsóbb rétegek felemelkedését, ezután kibővülhet a politizálók köre.

a konzervativizmus
Milyen jellegű változásokat sürgetett a konzervativizmus?

a francia forradalomról készült legelső brit értékelés kritizálta a radikális átalakulás erőltetett lépéseit és a hagyományoktól való teljes el-
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szakadást. Edmund Burke (ejtsd: edmund börk) mérsékelt politikai
átalakítást javasolt, mivel szerinte a túl nagy változások erőszakhoz
és szükségszerűen terrorhoz vezetnek. Úgy vélte, a múlt értékeinek
beépítésével is lehet reformokat végrehajtani, és a franciák hibát követnek el, amikor semmibe veszik a több évszázados hagyományokat.
a társadalom és az állam szerves fejlődésében való hit – a „megőrizve megújítani” gondolat – állt Burke elképzelésének középpontjában, és az általa kidolgozott elméletrendszer a konzervativizmus
ideológiai alapja lett. Maga az eszmeáramlat politikai erőként a liberalizmussal párhuzamosan a 19. század első felében jelent meg. a „fontolva haladás” a hagyományokra hivatkozott, és mérsékelt reformokat szorgalmazott, szemléletmódja sokban eltért a Metternich által
képviselt, a változtatásokat ellenző ókonzervatív irányzattól.

a nacionalizmus
hogyan alakult át a nemzeteszme a korszakban?

az újfajta nemzeti eszme, a nacionalizmus a napóleoni háborúk
alatt bontakozott ki Európában. Mindenhol háttérbe szorult a rendi nemzetfelfogás, amely évszázadokon keresztül csak a kiváltságosokat tekintette a nemzet részének. a kibontakozó mozgalmak széles
körű nemzeti megújulást hirdettek (például nyelvújítás, irodalom,
képzőművészet). a nemzet felemelésébe beletartozott a közös azonosságtudat (identitás) kialakítása, a történelmi múlt feltárása és
újraértelmezése. a soknemzetiségű, idegen dinasztiák által irányított
birodalmak népei sokszor a másikkal szemben is meghatározták magukat, és a történelmi gyökereket gyakran hamis színben tüntették fel.
a nemzetállami keretek kialakítása az egyik legfőbb politikai törekvés lett, amely egyes nemzeteknél a függetlenségi mozgalmak
létrejöttéhez vezetett. Itáliában az egységes olasz nemzetállam
megteremtéséért Mazzini szervezetet hozott létre (Ifjú Itália), és titkos fegyveres csoportok alakultak. a fegyveres szervezkedés egyik
vezetője a későbbi legendás forradalmár, giuseppe Garibaldi lett. a német területen elsősorban értelmiségiek (egyetemi tanárok és diákok)
alapítottak mozgalmat (Ifjú németország), és az ország egyesítését
alkotmányos eszközökkel akarták elérni. a nacionalizmus kezdetben a liberális eszméket is beépítette az érvrendszerébe, Magyarországon a nemzeti liberalizmus lesz a reformkor egyik fő eszméje.

a szocialista eszmék kialakulása
hogyan képzelték el a társadalom átalakítását?

a kirívó vagyoni különbségek, a társadalmi egyenlőtlenségek, illetve
a munkásrétegek kiszolgáltatottsága számos gondolkodót szembefordított a kapitalista berendezkedéssel. a társadalmi igazságtalanságok
fokozódása életre keltette azokat az eszméket, amelyek egy harmonikusan működő, egyenlőségen alapuló társadalmat képzeltek el. a szocialista eszmék a közösségi szemléletmód kialakításában, az önző egyéni
törekvések háttérbe szorításában látták a megoldást. az elképzelések
szerint igazságos társadalmat csak a magántulajdon felszámolásával,
a piac és pénzforgalom megszüntetésével, valamint a javak közös elosztásával lehet teremteni. Először az utópisztikus szocialisták vázoltak
fel olyan elképzeléseket, amelyek az egyenlők társadalmának kialakítását tűzték ki célul.
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Megtartani, s egyszerre javítani – ez más jellegű feladat. ha a régi alkotmány használható részeit meg
akarjuk tartani, s ha az újat hozzá akarjuk illeszteni
ahhoz, ami a régiből megmaradt, […] nélkülözhetetlen az óvatosság és elővigyázatosság ott, ahol élettelen anyaggal van dolgunk, sokkal nélkülözhetetlenebbé, szent kötelességgé válik akkor, amikor rombolásunk és alkotásunk tárgya nem fa és kő, hanem
érző lények, akiket ezrével dönthetünk nyomorba
gyors és meggondolatlan döntéseinkkel. De párizsban – úgy tűnik – az a nézet vált most uralkodóvá,
hogy az érzéketlen szív és a megrendíthetetlen bizalom az egyetlen követelmény a tökéletes törvényhozóval szemben. […] Amit a francia törvényhozók
merész és határozott lelkük bizonyságának tartanak,
azt én siralmas tehetetlenségük jeleként fogom fel.
Végtelen sietségükben – anélkül, hogy ezt maguk
észrevették volna – a természet kínálta egyszerű
megoldásokkal szemben táplált bizalmatlanságuk
kiszolgáltatta őket a kalandoroknak és cselszövőknek, az alkimistáknak és sarlatánoknak.
(Edmund Burke Töprengések a francia
forradalomról című munkájából; 1790)
• Miben hibáztak Burke szerint a franciák az új rendszer megteremtésekor? Mit nem vettek figyelembe az átalakítás során?
• Hová vezethet a franciák politikai eljárása? Mire
hívta fel ezzel a figyelmet?
• Mennyire igazolták az események Burke állítását?
Mit javasolt Burke a társadalom átszervezése kapcsán?

Az Ifjú Itália azoknak az olaszoknak testvérisége, akik
hisznek a haladás és a kötelesség törvényében, akiknek meggyőződésük, hogy Itália hivatása a nemzetté
válás, amit önerejéből végbevihet – hogy a múltbeli
kísérletek balsikere nem a gyengeségnek, hanem a
forradalmi elemek erőtlen vezetésének tudható be
–, hogy a siker titka az erőfeszítések állhatatosságában és egységében rejlik; olaszok testvérisége, akik
szövetkezésben egyesülten gondolataikat és tevékenységüket a nagy célnak szentelik, hogy feléleszszék Itáliát, mint szabad és egyenlő emberek nemzetét, amely egységes, független és államilag önálló.
A nemzet az egyetlen szövetségben testvérré vált és
egyetlen közös törvény alatt élő olaszok egyetemessége. Az Ifjú Itália köztársasági és egységes.
(giuseppe Mazzini: Az Ifjú Itália elvei; 1832)
• Mire vezette vissza Mazzini a nemzeti erők gyengeségét?
• Hogyan képzelte el az ország jövőjét?
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szocializmus
proletárdiktatúra
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Charles Fourier (ejtsd: sarl furjé) falanszter-tervezete.
A Fourier által megálmodott falanszter az ipari és a
mezőgazdasági munka szövetkezeti társulását jelentette, ahol a közösségi élet nemcsak a közös munka elvégzését jelenti, hanem az egyének minden szenvedélyét és
igényét is kielégíti
Mit jelent az utópia fogalma? Ki foglalkozott az ókori filozófiában egy ideális állam felépítésével? Idézzük fel az elképzeléseit!

Kísértet járja be Európát – a kommunizmus kísértete.
[…] Minden eddigi társadalom története osztályharcok története. szabad és rabszolga, patrícius és plebejus, báró és jobbágy, céhmester és mesterlegény,
egyszóval: elnyomó és elnyomott folytonos ellentétben álltak egymással, szakadatlan, hol palástolt, hol
nyílt harcot vívtak, olyan harcot, amely mindenkor
az egész társadalom forradalmi átalakulásával vagy
a harcban álló osztályok közös pusztulásával végződött […].
A mi korszakunkat, a burzsoázia korszakát azonban
az jellemzi, hogy egyszerűsítette az osztályellentéteket. Az egész társadalom mindinkább két nagy ellenséges táborrá szakad, két nagy, egymással homlokegyenest szemben álló osztályra: burzsoáziára és
proletariátusra. […]
Amilyen mértékben a burzsoázia, azaz a tőke fejlődik, ugyanolyan mértékben fejlődik a proletariátus,
a modern munkások osztálya, […] akik darabonként
kénytelenek eladni magukat, éppen olyan áruk, mint
minden egyéb kereskedelmi cikk […]. Az ipar haladása […] a munkásoknak a társulás révén létrejövő
forradalmi egyesülését állítja. A nagyipar fejlődésével tehát kicsúszik a burzsoázia lába alól a talaj […].
Mindenekelőtt saját sírásóját termeli. pusztulása és a
proletariátus győzelme egyaránt elkerülhetetlen.
(Karl Marx Kommunista kiáltványából; 1848)

• Miként értelmezte Marx a történelmet?
• Milyen ellentétek ismétlődnek újra és újra?
• Hogyan alakította át a feudális társadalmat a tőke?
• Hogyan értékelte a proletariátus helyzetét?
• Milyen folyamatot indított el az ipari forradalom?
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A marxizmus történelemszemlélete
Hogyan tekintett Marx a történelemre? Mi a közös a történelem kezdete
és a Marx által elképzelt végcél között? Mi jellemezte az egyes korszakokat? hogyan haladja meg a kommunizmus az előző történelmi időszakot?

a marxizmus
Hogyan viszonyult a marxizmus a fennálló társadalmi-politikai berendezkedéshez?

a legátfogóbb elméleti rendszert Karl Marx és Friedrich Engels (ejtsd:
frídrih engelsz) dolgozta ki a 19. század közepén. a kialakítandó kommunizmust egy olyan ideális társadalmi rendszernek írták le, ahol már
nem létezik államhatalom.
Ebben a rendszerben mindenki „képességei szerint” dolgozik, továbbá mindenki „szükségletei szerint” részesül a közös tulajdonból.
az ideológia hadat üzent a fennálló politikai rendszereknek, és radikális társadalmi forradalmat hirdetett. a Kommunista kiáltvány
szerint a történelmet állandó osztályharcok jellemzik, mindig voltak
elnyomók és elnyomottak; és az újkorban a proletariátus és a burzsoázia (polgárság) közötti ellentét a legélesebb.
a kommunista eszme radikalizmusa abban rejlett, hogy kíméletlen harcot hirdetett a burzsoázia mint elnyomó társadalmi osztály
ellen. a munkásosztály (proletariátus) egy szocialista forradalommal
proletárdiktatúrát vezetne be, ennek során megszüntetné a tőkés
magántulajdont, és felszámolná a burzsoázia hatalmát. a kommunista társadalom a történelmi átalakulás után jönne létre, de Marx arra
nem tért ki, milyen lépések során valósulna meg, és miként működne
a kommunizmus.
Marx elvetette a hagyományos zsidó és keresztény vallási világképet, és materialista (azaz csak az anyagi világ létezését elfogadó) elveket vallott. a marxizmus harcos ateizmusa a 20. században egyház- és
vallásüldözésbe fordult, és a kommunista ideológia gyakorlati megvalósítása véres diktatúrák kialakulásához vezetett.
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Kitekintő

a proletárdiktatúra működéséről
Marx és Engels a kommunizmus ideológiáját komoly filozófiai, történelmi és közgazdasági érvekkel próbálta alátámasztani. a létező kapitalizmusban szerintük az ember a sivár, egy-egy
munkafázisra koncentráló termelés során „elidegenedik” az alkotó, kreatív, örömet adó munkától. az elidegenedés mellett a
A kommunisták legközelebbi célja […] a proletariátus osztálylyá alakítása, a burzsoá uralom megdöntése, a politikai hatalom meghódítása a proletariátus által. […] A proletariátus arra
használja majd fel politikai uralmát, hogy a burzsoáziától fokról
fokra elragadjon minden tőkét, hogy az állam, azaz az uralkodó
osztállyá szervezett proletariátus kezében centralizáljon minden termelési szerszámot, és a lehető leggyorsabban növelje
a termelőerők tömegét. […] A régi polgári társadalom s a vele
járó osztályok és osztályellentétek helyébe olyan társulás lép,
amelyben minden egyes ember szabad fejlődése az összesség
szabad fejlődésének feltétele […]. reszkessenek az uralkodó
osztályok egy kommunista forradalomtól. A proletárok e forradalomban csak a láncaikat veszíthetik. cserébe egy egész világot nyerhetnek.
(Marx Kommunista kiáltványából)

másik ember általi kizsákmányolás lépett a közösségi kapcsolatok helyére. Marx és Engels szerint a kapitalizmus tönkretette az
emberi természetet, ami az általuk elképzelt kommunista társadalomban az elidegenedés és a kizsákmányolás megszüntetésével magára találna. a materialista világnézetű és ateista elveket
valló marxisták nem részletezték a proletárdiktatúra alatti lépéseket, erre a 20. század véres valósága adta meg a választ. Ekkor
a hatalomra kerülő kommunista pártok mindenhol erőszakos
eszközökkel törekedtek céljaik megvalósítására. a proletárdiktatúrák felszámolták az alapvető szabadságjogokat, és nem törődve az áldozatok számával, terrorisztikus uralmat építettek ki.
a kommunista diktátorok a marxi utópisztikus társadalomkép
nevében több tízmillió ember halálát okozták a 20. században.

Karl Marx

rémüldöztök, hogy mi meg akarjuk szüntetni a magántulajdont. De fennálló társadalmatokban a társadalom tagjainak
kilenctized részére nézve megszűnt a magántulajdon […]. Azt
vetitek tehát szemünkre, hogy olyan tulajdont akarunk megszüntetni, amelynek szükségszerű előfeltétele, hogy a társadalom óriási többségének nincs tulajdona.
(Marx a magántulajdonról)
Az első aktus, amelyben az állam valóban az egész társadalom
képviselőjeként lép fel – a termelési eszközök birtokba vétele
a társadalom nevében –, egyszersmind utolsó aktusa is mint
államnak. Az államhatalom társadalmi viszonyokba való beavatkozása az egyik területen a másik után feleslegessé válik,
és magától elenyészik azután. A személyek feletti kormányzás
helyébe dolgoknak az igazgatása és termelési folyamatoknak a
vezetése lép. Az államot nem eltörlik, az állam elhal.
(Engels a proletárdiktatúráról)
• Gyűjtsük ki a forrásokból a kommunisták törekvéseit!
• Hogyan tervezték kialakítani az új társadalmi berendezkedést?
• Milyen eszközökkel akarták felszámolni a „burzsoázia államát”?
• Hogyan írtak a végcél megvalósításáról?
• Milyen alapvető tényezőket nem vettek figyelembe?

A Kommunista
kiáltvány
címlapja, 1848
nézzük meg a képen, hol jelent meg először a Kommunista
kiáltvány! Mi lehetett ennek az oka?

Összegzés

történelmi jelentőség

• Miként hatott a felvilágosodás és a francia forradalom a
kialakuló eszmeáramlatokra?
• Hogyan vélekedtek az egyénről és a közösségről a korabeli politikai áramlatok?

• Miben tért el a hagyományos történelemszemlélettől
a marxizmus?
• Hogyan képzelte el Marx a társadalom átalakítását?
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30. A „népek tavasza” 1848-ban
Milyen okai lehetnek egy forradalomnak? Mi válthat ki egy általános európai megmozdulást? gondoljuk végig a már tanult újkori forradalmakat, a kezdeti sikereket, és hogy milyen belső feszültségek
keletkeztek!
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A forradalmi hullám
1848 tavaszán
gyűjtsük ki a térkép
alapján, mely országokat érintette a forradalmi hullám 1848-ban!
Európa melyik térségében nem robbant ki
forradalom? Tárjuk fel
a német és olasz egységtörekvések nehézségeit! hogyan lépett
működésbe a szent
szövetség rendszere?

a forradalmi hullám menete
Milyen céljai voltak a „népek tavaszának”?

A chartisták egyik legnagyobb tüntetése 1848-ban (korabeli dagerrotípia)
Idézzük fel, kik voltak a chartisták! Milyen politikai követeléseik voltak? Milyen új technikai találmánynak
köszönhető a fenti kép létrejötte? Melyik híres korabeli magyar költőről készült dagerrotípiás felvétel?

Európában a Szent Szövetség időszakában számos megoldatlan
probléma keletkezett. Több országban a szűkített választójog vagy
az alkotmányosság hiánya miatt a megerősödő középréteg politikai követelésekkel lépett fel. az olasz és német területen a liberális
elvek kiegészültek a nemzeti egységtörekvésekkel. nyugat-Európában
a meginduló ipari forradalom a szociális különbségeket növelte. az
1840-es évek közepén megjelenő gazdasági nehézségek, az ipari termelés lassulása, a mezőgazdaságban egymást követő három rosszul
termő év, továbbá a magas élelmiszerárak fokozták a feszültséget.
1848 első hónapjaiban a már meglévő, illetve az újonnan kialakuló
problémák társadalmi robbanáshoz vezettek. a párizsi népmozgalom forradalmi hullámot indított el Európában, és a „népek tavasza”
számos államban átmenetileg megroppantotta a fennálló rendszereket. nagy-Britanniában a chartista mozgalom újabb tömegtüntetése
eredménytelenül végződött, de az elégedetlenség nem csapott át fegyveres felkelésbe. a kontinens nyugati országaiban az alkotmányos
reformok mellett a munkásság szociális követelései, míg a Habsburg Birodalom területén a feudális társadalom felszámolása került előtérbe. az itáliai forradalmak (milánói, velencei) a Habsburgok
ellen irányultak, de rövidesen már az olasz egység megteremtéséért
kezdődtek harcok. (a Habsburg Birodalom és az itáliai területek
1848–49-es eseményeiről a 43. leckében lesz szó.) a győztes forradalmak belső ellentétei azonban rövidesen megmutatkoztak. nyugaton
a konszolidáció (békés állapotok) kialakítására törekvő liberális polgárság elvetette a radikális kispolgári és munkásköveteléseket.
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Franciaország
liberális polgárság:
alkotmányos
törekvések

német és olasz területek
alkotmányosság,
egységtörekvések

fennálló
államhatalom

munkásság:
szociális követelések

Habsburg Birodalom
a feudalizmus felszámolása,
alkotmányosság,
nemzeti törekvések

1848 céljai, belső ellentmondásai
állapítsuk meg, alapvetően mely eszmék hatottak az 1848-as forradalmakra! Vitassuk meg, milyen társadalmi kérdések kerültek felszínre
nyugat- és Közép-Európában!

Franciaország 1848-ban
Miben tért el az 1848-as forradalom a „nagy francia forradalomtól”?

Franciaországban lajos Fülöp uralkodása (1830–1848) nem tompította a belső politikai ellentéteket. a kormányzat mereven elzárkózott
az alkotmányos keretek kiszélesítésétől, és elutasította a választójog
kibővítését. a király azonban eltaktikázta magát, a mérsékelt polgári
erők elégedetlensége találkozott a párizsi munkásság szociális követeléseivel. a liberálisok különböző rendezvényeken szólaltak fel a
rendszer ellen, és amikor a kormány betiltotta az egyik gyűlést, Párizsban tüntetések kezdődtek. a fegyveres felkelésbe torkolló mozgalom 1848. február végén elsöpörte lajos Fülöp uralmát.
a forradalomban győztes erők kikiáltották a köztársaságot, és a
létrejött kormány elsőként szociális intézkedéseket hozott (a munkanélküliek foglalkoztatására úgynevezett nemzeti műhelyeket alakítottak ki). az általános választójog alapján megtartott nemzetgyűlési
választáson a vidéki lakosság a mérsékelt erőket támogatta. a parasztság elvetette a radikális forradalmárok eszméit, és tiltakozott a
növekvő adóterhek miatt.
Párizsban ezúttal nem ismétlődtek meg a „nagy forradalom” eseményei, a kormány fegyveres erővel verte le a munkásság felkelését
(1848. június). az év végén megtartott köztársasági elnökválasztáson
a legtöbb szavazatot louis Bonaparte (az egykori császár unokaöccse)
kapta. a győztes kihasználta a Bonaparte névhez kapcsolódó nosztalgiát, rendet és köznyugalmat ígért, emellett elutasította a külföldi
forradalmi mozgalmak támogatását.
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A francia Köztársaság kormánya megfogadja, hogy
garantálja a munkásoknak a munkából való megélhetést.
Megfogadja, hogy munkát biztosít minden polgár
számára.
Elismeri, hogy a munkásoknak szervezeteket kell létrehozniuk abból a célból, hogy munkájuk törvényes
hasznát élvezhessék .
(Dekrétum a munkához való jogról; 1848. február 25.)
Az Ideiglenes Kormány elrendeli a nemzeti műhelyek azonnali felállítását.
A Közmunkák Minisztere megbízatik ezen rendelet
végrehajtásával.
(rendelet a nemzeti műhelyek felállításáról;
1848. február 25.)
A köztársaság ideiglenes kormánya kinyilvánítja,
hogy a nemzeti lobogó a háromszínű lobogó, melynek színei abban a sorrendben lesznek helyreállítva,
ahogyan azt a francia köztársaság elfogadta: erre
a lobogóra rá kell írni az alábbi szavakat: frAncIA
KÖZTársAság, szabadság, Egyenlőség, Testvériség,
ezt a három szót, amely a demokratikus tanok legszélesebb körű értelmét magyarázza, ennek a jelképe ez a zászló, ugyanakkor, amikor színei folytatják a
hagyományokat.
Az összetartozás jeléül és a népi forradalom utolsó
cselekedete iránt érzett hála jeléül, az ideiglenes kormány tagjai és a többi hatóságok hordani fogják a
vörös kokárdát, amellyel a lobogó zászlórúdja is fel
lesz díszítve.
(rendelet a nemzeti lobogóról; 1848. február 25.)
• Milyen alapeszmékre hivatkozott az Ideiglenes
Kormány?
• Mely társadalmi réteg érdekeit vették figyelembe?
Mi lehetett ennek az oka?

a német területek forradalmai
Miért nem sikerült az eredeti célokat megvalósítani?

a párizsi forradalom híre a Német Szövetség tagállamaiban is politikai
változásokat eredményezett. 1848 márciusában forradalmak törtek ki
a nagyobb német városokban, mire az uralkodók alkotmányos reformokat vezettek be. a liberális politikai erők a polgári szabadságjogok
bevezetése mellett a német egység megteremtésére törekedtek. az egység
kérdése a két erős állam, Poroszország és a Habsburg Birodalom hatalmi
érdekeitől is függött. Bár a két uralkodó kezdetben engedett a forradalmi
követeléseknek, politikai térvesztésük átmenetinek bizonyult. a német
liberális erők összehívtak egy összbirodalmi parlamentet, és az egységesülést törvényes keretek között tervezték kimondani (1848. május).

Az 1848-as forradalom Berlinben
• Milyen jellegű harcok jellemezték a forradalmi
eseményeket?
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A rendkívüli események ereje, a szerte hazánkban
hangosan megnyilvánult kívánság és a kormányok
mindezekből eredő igyekezete egybegyűjtöttek itt
ebben a magasztos órában egy gyülekezetet, aminőt történelmünk még soha nem látott. A régi politikai élet talpkövei megrendültek, és az egész német
nép ujjongásától és bizalmától üdvözölve új nagyság emelkedik fel: a német parlament. A német kormányok és közös szervük, a szövetségi gyűlés, a német néppel nagy hazánk iránti egyazon szeretetben
egyesülten és a kor szelleme előtt őszintén hódolva,
üdvözlésre nyújtják kezüket a nemzet képviselőinek,
szerencsét és áldást kívánnak nekik.
(A frankfurti nemzetgyűlés elnökének
beszédéből a parlament megnyitásakor; 1848)
• Melyik koreszme jelent meg az elnök szavaiban?
• Hogyan látta az egyesülés menetét?
• Mennyire tűnik valószerűnek az általa felvázolt út?

a frankfurti parlament alkotmányozó munkája azonban néhány hónap után megbénult. a megválasztott képviselőket a kisnémet (Habsburgok nélküli), illetve a nagynémet egység (a Habsburg császár bevonásával) körüli viták megosztották. a német tagállamokban 1848 őszén
megindult a politikai visszarendeződés. Berlinben a porosz király a
hadsereg bevetésével felszámolta az alkotmányosságot, és mintáját a többi állam uralkodója is követte. a frankfurti parlament elvesztette politikai
hátországát, a liberális és törvényes keretek közötti egységesülés kísérlete
kudarcba fulladt. 1849 elején egy kétségbeesett lépéssel felajánlották a
német koronát a porosz királynak, aki a súlytalanná vált testület döntését
elutasította. a legtöbb német állam visszahívta képviselőit a parlamentből, majd az ellenforradalmi erők felszámolták a liberális mozgalmak
ellenállását (1849. június).
A német egység kérdése elsősorban belső tényezők miatt nem oldódott meg. Itáliában ugyanakkor a Habsburg Birodalom katonai győzelmei meghátrálásra kényszerítették az olasz egységtörekvések híveit.
a bécsi kormányzat számára a legnagyobb problémát a magyarokkal
vívott háború, a magyar szabadságharc jelentette, amelyet csak az orosz
cári csapatok segítségével tudott eltiporni. (Minderről az V. fejezet utolsó leckéiben lesz szó.)

Kitekintő

louis Bonaparte, a kalandorpolitikus
louis Bonaparte édesapja napóleon császár testvére volt, a
család 1815 után száműzetésbe kényszerült. Miután a „nagy”
napóleon fia meghalt, louis vette fel a III. napóleon nevet. az
emigrációban élő politikus
kétszer próbált államcsínyt
végrehajtani lajos Fülöp királysága ellen, de mindkét
kísérlete órák alatt kudarcba fulladt. a második alkalommal menekülés közben tengerbe esett, így az
üldöző karhatalom elfogta,
és a bíróság börtönbe zárta. louis Bonaparte hat év
múlva megszökött, majd
londonban telepedett le.
1848-ban hazatért, és nagybátyja nevének dicsfényét kihasználva elindult az
elnökválasztáson.
Franz Xaver Winterhalter:
III. Napóleon. (A festmény 1855-ben
készült)

népképviselővé jelöltetek, hogy visszahívjatok a száműzetésből. A Köztársaság első tisztviselője választásának előestéjén
nevem mint a rend és biztonság szimbóluma jelenik meg előttetek. Az igen tiszteletreméltó bizalom e jele inkább a névnek
szól, mint saját magamnak, aki még semmit sem tettem országomért.
nem vagyok nagyravágyó ember, aki egyszer birodalomról és
háborúról, máskor felforgató eszmék alkalmazásáról álmodik.
A balsors iskolájában, szabad országokban nevelkedtem, szavazataitok és a nemzetgyűlés akarata által rám rótt kötelességekhez mindig hű maradok. ha elnökké tesztek meg, semmilyen
veszélytől, semmilyen áldozattól nem riadok vissza, hogy megvédjem ezt a társadalmat, amit oly merészen támadtak meg.
Munkám teljes egészében arra szentelem, hogy minden hátsó
gondolat nélkül megszilárdítsam a köztársaságot […], négy év
múltán ezt a hatalmat megerősítve, a szabadságot csorbítatlanul hagyva, valódi haladást véghezvíve hagyom oda tisztemet
utódomnak.
(louis Bonaparte kiáltványa; 1848)
• Milyen tulajdonságokat emelt ki önmagával kapcsolatban
louis Bonaparte?
• Melyek voltak a legfontosabb üzenetei a választók felé?
• Hogyan vélekedett a hatalomról?

Összegzés

Okok és következmények

• Hogyan bontakoztak ki az események 1848 tavaszán?
• Milyen főbb törekvései voltak a mozgalmaknak?

történelmi jelentőség

• Hogyan értelmezhető a „népek tavasza” kifejezés?
• Mi okozta a forradalmak bukását?
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31. Az Európán kívüli világ a 18. század végén
és a 19. század első felében
Idézzük fel a kora újkori földrajzi felfedezéseket! Mely országok kezdtek el először gyarmatosítani?
Miként alakult az ázsiai és amerikai kontinens sorsa? gondoljuk végig, miért kerültek az európaiak
erőfölénybe!
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az Újvilág fejlett prekolumbián birodalmainak (azték, maja, inka) legyőzése után a spanyolok gyarmatosították Latin-Amerika nagy részét. Brazília a portugálok fennhatósága alá került. latin-amerika
vallási és etnikai megoszlása sokban különbözött Észak-amerikától. a
spanyol és portugál gyarmatokon a katolikus egyház döntő befolyást
gyakorolt, és a jezsuita missziók hatékony térítő tevékenységet fejtettek ki az indián törzsek körében. a spanyol állam szigorúan szabályozta a gyarmatokra történő kivándorlást, ezáltal csak a régi katolikusok
kaptak engedélyt (azaz az átkeresztelkedettek, a zsidók és a protestánsok beutazását elutasították).
az első évszázadokban az európaiak száma még alacsony maradt
a gyarmatokon. az indián őslakosság a behurcolt járványok (például
himlő, pestis, influenza), és a kényszermunkák szörnyű körülményei
miatt súlyos emberveszteséget szenvedett. az afrikai származású
rabszolgák kereskedelme a 16. század második felétől jelent meg. a
fekete rabszolgák dolgoztatása az ültetvényeken és a nemesfémbányákban a gyarmatok gazdasági kihasználását gyorsította fel. a 18.
századra az indián őslakosság túlsúlya megszűnt, és az etnikumok keveredése nyomán újabb rétegek (meszticek, mulattok) alakultak ki. a
helyi vezető réteg az amerikában született spanyol családok leszármazottai, a kreolok közül kerültek ki. Külön feszültséget jelentett azonban, hogy a spanyol állam a helyi politikai-közigazgatási tisztségekbe
csak anyaországi születésűeket nevezett ki. a felvilágosodás politikai
gondolatai (például hatalommegosztás, önrendelkezés) ezért a művelt
kreolok körében népszerűek lettek, bár a rabszolgaság eltörlését még
sokan ellenezték.
A helyi vezető réteg emellett elzárkózott a mesztic és indián tömegektől, és érdekükben állt a merev társadalmi rendszer fenntartása.
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Miben különbözött latin-Amerika gyarmatosítása az észak-amerikai viszonyoktól?
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Végezzünk kutatómunkát! nézzünk utána az interneten vagy a könyvtárban az egyes országok korabeli etnikai összetételének! figyeljük meg
az eltéréseket Mexikó, Kolumbia és Peru vonatkozásában! Mi állhatott az
eltérések mögött?
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Spanyol-Amerika népessége a 19. század elején
(A meszticek az indián és fehér szülők leszármazottai, míg a mulattok a fekete
és fehér szülők leszármazottai.)
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kikiáltása

Latin-Amerika függetlenedése a 19. század elején
állapítsuk meg, honnan indultak ki a felszabadító
mozgalmak! Miért sikerült végül a spanyol gyarmati uralom felszámolása? Miben különbözött
latin-Amerika felszabadult gyarmatainak jövője
észak-Amerikától?

[...] sehol a születési előítéletek és a nemesség szó
nem olyan fontos, mint a spanyol gyarmatokon.
A fehér családok háromnegyed része magát nemesnek mondja. csaknem mindegyik azt állítja, hogy a
konkvisztádorok vagy e vidékek meghódítására kijelölt tisztek leszármazottai.
(Dauxion Lavaysse tanulmányából; 1813)
A legnyomorultabb európai, akinek sem nevelése,
sem kultúrája nincs, felsőbbrendűnek érzi magát az
Új Kontinensen született fehéreknél, és tudja [...], egy
nap elnyeri az országban születettek számára hozzáférhetetlen állásokat.
(humboldt tanulmányából; 1816)
• Miért volt ellentmondásos a kreolok helyzete a 19.
század elején?
• Hogyan viszonyulhattak a „félszigetieknek” nevezett spanyol tisztviselőkhöz?

142

III. a FElVIlÁgoSoDÁS, a FoRRaDalMaK ÉS a PolgÁRoSoDÁS KoRa

spanyol-Amerika jövőbeli helyzete jelentős üggyé
válik az angol kereskedő osztály számára. Egy új piac
jelenik meg vagy zárul be örökre […] attól függően,
hogy kihasználja vagy elmulasztja a jelen alkalmat.
Anglia nyer vagy elveszít egy olyan piacot, mint az
Egyesült államok volt.
(New York Herald Tribune; 1810)
• Mire hívta fel az újságcikk a figyelmet? Miért vált
bizonytalanná a spanyolok helyzete az időszakban?

granadaiak! felvirradt Amerika napja, és semmilyen
emberi hatalom nem késleltetheti a gondviselés
vezette természet menetét. Egyesítsétek erőfeszítéseiteket testvéreitek erőfeszítéseivel; velem együtt
Venezuela vonul, hogy felszabadítson benneteket,
ahogy az elmúlt években velem együtt ti szabadítottátok fel Venezuelát. Elővédeink már a ti területetek tartományaira vetik fegyvereik csillogó fényét,
és ez az elővéd, hatalmas segítséggel, a tengerbe
fojtja Új-granada martalócait. Mire a nap végigjárja
jelenlegi évszakos útját, országotokban mindenütt a
szabadság oltárai fognak emelkedni.
(simon Bolivar kiáltványa Új-granada [a jelenlegi
Kolumbia] lakosaihoz; 1818. augusztus).
• Hogyan tekintett a spanyol uralomra Bolivar? Milyen üzenetet fogalmazott meg?

latin-amerika felszabadulása
Milyen kedvező külpolitikai helyzet segítette elő a gyarmatok függetlenedését?

a 18. században latin-amerika gazdaságilag tovább fejlődött, és a
gyarmati kikötővárosok között élénk kereskedelmi élet bontakozott
ki. az anyaországgal gyengült a kapcsolat, amikor pedig napóleon
hadserege elfoglalta Spanyolországot (1808), a gyarmatok az önrendelkezés útját választották. Hasonló folyamat bontakozott ki, mint
az észak-amerikai gyarmatok függetlenedése során; a kreol vezető
réteg először önkormányzatot követelt, majd megerősödtek az elszakadási mozgalom hívei. napóleon bukása után kiélezte a helyzetet a
visszatérő madridi udvar abszolutista politikája. Dél-amerika északi
részén Simon Bolivar vezetésével függetlenségi háború kezdődött,
ezzel egy időben a déli területeken is megindultak a harcok. a spanyol csapatok ellenállását gyengítette, hogy az utánpótlás az újabb
anyaországi események miatt akadozott (liberális katonatisztek felkelése, 1820). a Szent Szövetség rendszere katonai erőt is kész lett vett
volna alkalmazni a lázadó gyarmatok ellen.
Mi mindig aggodalommal érdeklődő szemlélői voltunk azon földrész eseményeinek, mellyel oly sok kapcsolatban vagyunk, és melyet anyaterületnek tartunk […]. Az európai hatalmak háborúiban,
melyek az ő belső ügyeik voltak, sohasem vettünk részt, sem azok
politikánkat közelebbről nem érintik. csak akkor utasítjuk vissza a sérelmeket vagy készülünk védelemre, ha jogainkat megtámadják vagy
komolyan fenyegetik. féltekénk mozgalmaiban már ilyen okoknál
fogva is közvetlenebbül vagyunk érdekelve, melyek minden felvilágosodott és részrehajlatlan szemlélőnek szemébe tűnnek. A szövetséges hatalmak politikai rendszere lényegesen különbözik az amerikaitól. E különbség a kormányok különbözéséből veszi eredetét, és a
miénk védelmén, melyet oly sok vér és kincs elvesztése árán és felvilágosodott polgáraink bölcsességével alkottunk meg, és mely alatt
példátlan boldogságot élveztünk, odaadóan csügg az egész nemzet.
Mi tehát az Egyesült államok és azon hatalmak közt fennálló baráti viszonyt illetőleg kijelentjük, hogy békénkre és biztonságunkra veszedelmesnek tartunk minden kísérletet az ő részükről rendszereiknek
e félgömb bármely részére való kiterjesztése iránt. Mi egyik európai
hatalom fennálló gyarmataiba és függőségeibe sem avatkozunk […],
de bármely európai hatalomnak mindennemű beavatkozását azon
kormányok elnyomásába […] melyek függetlenségüket kihirdették
[…], nem tudnánk másnak minősíteni, mint barátságtalan magatartásnak az Egyesült államok iránt.
(James Monroe amerikai elnök
kongresszusi üzenetéből; 1823)

• Milyen kapcsolatot szánt az elnök az Egyesült Államoknak az európai
eseményekkel kapcsolatban?
• Melyik európai politikai rendszert érezte különbözőnek az amerikaitól?
• Milyen üzenetet fogalmazott meg az európai hatalmak felé?

Simon Bolivar (1783-1830). A venezuelai születésű, előkelő
kreol családból származó Bolivart a felvilágosodás eszméi
és Napóleon sikerei ösztönözték a függetlenségi harc megindítására. (Arturo Michelena 1895-ben készült festménye)
• Melyik ország őrzi nevében az emlékét?

a katonai beavatkozást az Amerikai Egyesült Államok fellépése
(Monroe-elv), és Nagy-Britannia tiltakozása megakadályozta. Latin-Amerika másfél évtized alatt függetlenné vált (1810–25 között).
a harcok során Közép-amerika is elszakadt Spanyolországtól (például Mexikó, guatemala), illetve Brazília szintén levált Portugáliáról.
Bolivar elképzelése az egységes Dél-amerikáról nem valósult meg,
a kreol elit mindenhol magához ragadta a hatalmat, és a térségben
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A kínai nagy fal
Korábban Kínának
adót fizető államok
A Csing Birodalom
határa 1850-ben
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hogyan kezdődött meg az európaiak benyomulása Kínába?

a 19. század elejére Kína az európai gyarmatosító országokkal szemben elveszítette a gazdasági-kulturális előnyét, és a hatalmas kiterjedésű birodalom egyre inkább alárendelődött a külső hatalmaknak. a bezárkózó birodalom az európai kereskedők működését csak egy kikötőjében engedélyezte (Kanton), és a Brit Keletindiai Társaság ezen keresztül juttatott ópiumot Kínába. az évtizedekig zajló ópiumkereskedelem nemcsak társadalmilag okozott súlyos károkat, de felgyorsította az ezüstpénz kiáramlását az országból.
a kínai hatóságok végül megelégelték az illegális csempészetet, és
felgyújtották a brit árukészletet. a lépésre Nagy-Britannia hadüzenettel válaszolt, majd flottája súlyos vereséget mért a kínai erőkre (első ópiumháború, 1839–42). a legyőzött ország több kikötőjét
megnyitották az angol kereskedők előtt (Hongkong átadása; a terület
1997-ig a Brit Birodalomhoz tartozott), illetve Kína súlyos hadisarcot
fizetett nagy-Britanniának.
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Kína középkori történelmét a különböző császári dinasztiák teremtette egység, s az egyes dinasztiák bukását követő évtizedes széttagolódás jellemezte. a mongol (tatár) támadás az országot sem kerülte el,
a hódítók még dinasztiát is alapítottak (1260). a mongol dinasztia bukása után a hatalomra kerülő Ming-dinasztia (1368–1644)
kezdetben folytatta a látványos fejlődést. a 15. század elején a császár
engedélyével kínai hajók tucatjai térképezték fel a tengereket, az egyik
expedíció előbb Indiáig, majd Afrikáig is eljutott (Cseng Ho útja).
a század közepén azonban politikai váltás történt, Kína a bezárkózást választotta, a tengerjáró hajókat felgyújtották. Valószínűleg ezen
a döntésen múlott, hogy a kínaiak nem jutottak el Európáig.
az ezredforduló időszakától az árasztásos rizstermesztés megjelenése elég élelmiszer-felesleget biztosított a népességnek, így a 15. századra Kína lakossága majdnem a kétszerese volt Európáénak (kb. 100
millió fő). a 17. század közepén egy nomád népcsoport, a mandzsuk
hódították meg az országot. az általuk alapított dinasztia (Csingdinasztia 1644-től) kezdetben felvirágoztatta Kínát, és a birodalom
hódításokkal elérte a legnagyobb kiterjedését (például Vietnam,
Korea megszerzése). a népességszám másfél évszázad alatt megnégyszereződött (kb. 414 millió főre nőtt), a kínai császárok hatalma
szilárdnak tűnt.
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kína évszázadai
Milyen változások zajlottak Kínában?
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egymással vetélkedő önálló országok alakultak. az angol tőke benyomult a függetlenedő latin-amerikába, és nagy-Britannia évtizedekre megszerezte a terület gazdasági erőforrásait. az állandó belpolitikai válsággal küszködő országokban ismétlődtek az erőszakos
hatalomváltások, a hadseregek egyre nagyobb befolyásra tettek szert.
Habár a rabszolgaságot Latin-Amerikában is eltörölték, a merev
társadalmi rendszer alig változott, és az alsóbb rétegek nyomorát
sem sikerült enyhíteni.

Kína a 19. században

Te, ó, uralkodó, messze lakozol sok tengeren túl, és
mégis attól az alázatos kívánságtól vezettetve, hogy
civilizációnk jótéteményeiben osztozhass, követséget küldtél, amely engedelmesen eljuttatta hozzánk
üzenetedet. Azok a komoly kifejezések, amelyekből
az üzenet áll, bizonyítják részedről a tiszteletteljes
alázatosságot, mely rendkívül dicséretre méltó.
Ami azt a kérelmedet illeti, hogy egy alattvalódat
mennyei udvaromhoz küldhesd, hogy ellenőrizze
országod kereskedelmét Kínával, úgy ez a kérés ellentmond dinasztiám minden szokásának, és semmilyen módon sem fogadható el. ha úgy rendelkeztem, hogy az általad küldött hódolati ajándékokat, ó
uralkodó, elfogadják, úgy ez kizárólag azért történt,
mert figyelembe vettük azt az érzést, amely arra indított téged, hogy messziről elküldd őket. Dinasztiánk hatalmas győzelmeinek híre elhatolt az égalatti
minden országába, s a szárazföldek és tengerek
valamennyi nemzetének uralkodói elküldik értékes
ajándékaikat. Amint követed maga meggyőződhet
arról, nekünk mindenünk megvan. számomra nincs
értéke furcsán vagy rosszul készített tárgyaknak, és
nincs szükségem országod készítményeire, engedelmeskedj, és ne kövess el tiszteletlenséget.
(csien lung császár levele III. györgynek; 1794)
• Miért keresték fel az angolok a kínai császári udvart?
• Miként értelmezte a kínai császár az angolok diplomáciai szándékát?
• Hogyan tekintett a brit uralkodóra?
• Milyen indokkal utasította vissza az angolok kérését?

AFGA
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India vallási és politikai viszonyai
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Brit hódítás 1753–1775
Brit területek a 19. sz. elején
Francia birtok
Portugál birtok

India a 18–19. században
A Keletről szóló térképeken Ön már láthatta, mily
nagyok a nagy Mogul birodalmának méretei. […]
Meg kell továbbá jegyezni, hogy ezen a hatalmas
területen számos olyan nép él, akik fölött a Mogul
nem rendelkezik teljes hatalommal; többnyire megvannak a saját elöljáróik és uralkodóik, akik csupán
kényszerből engedelmeskednek a Mogulnak, és fizetnek neki adót. […] Ide tartozik az összes kisebb
uralkodó a perzsa határon, akik majdnem sohasem
fizetnek a Mogulnak semmit, mint ahogy nem fizetnek a perzsa királynak sem. […] Ilyen végül az
a száznál több nagy rádzsa vagy pogány uralkodó,
akik szétszórtan élnek az egész birodalomban, egyesek Agra és Delhi közelében, mások távol ezektől a
városoktól; közöttük mintegy 15-16 igen gazdag és
hatalmas is akad […].
(francois Bernier francia orvos levele
colbert-nek, XIV. lajos miniszterének)

• Milyennek mutatja be a korabeli leírás a Mogul
Birodalom politikai helyzetét? Milyen lehetőséget
teremtett ez a helyzet a gyarmatosítók számára?

Indiában a középkor első évszázadaiban a buddhizmus visszaszorult, és fő vallássá a hinduizmus lépett elő, így tovább erősödtek a
kasztrendszer szabályai. az egymással is harcban álló hindu királyságok nem tudták elhárítani a muszlim betöréseket, így Északnyugat-India az iszlám fennhatósága alá került (11. század). a terjeszkedés később folytatódott (Delhi Szultanátus, 13. század), és az iszlám
hit térnyerése sokszor vallási feszültséget okozott a hindu őslakossággal. a szultanátus sem tudta megőrizni az egységét, így a 15. század végére India véglegesen szétforgácsolódott. a portugálok megjelenése (1498) kezdetben nem járt látványos gyarmatosítással,
a kialakuló kereskedőtelepek a tengerparton jöttek létre. a 16. században egy újabb iszlám vallású népcsoport támadása érte Indiát afganisztán felől, és az általuk alapított nagymogul Birodalom befolyása
alá vonta az ország északi részét (1526-tól). az iszlám hitű dinasztia több évszázados uralma, a hinduellenes intézkedések kiélezték a
vallási ellentéteket, és ez tovább növelte a politikai megosztottságot.
India északnyugati részén alakult ki az időszakban a szikh vallás,
amelynek alapítója nának guru volt. a szikhek (magyarul: tanítványok) vallása ötvözi a hindu és muzulmán vallást, egyistenhitet hirdet, ugyanakkor hisz a lélekvándorlásban. a követői elutasítják a
kasztrendszert.

India gyarmatosítása
Milyen következményekkel járt a brit terjeszkedés Indiában?

Indiában előbb a portugálok hoztak létre kereskedőtelepeket, majd
a hollandok jelentek meg. A 17. században a britek és a franciák is
kialakították saját tengerparti bázisaikat. a kereskedőtársaságokat a
hosszú tengeri út sem riasztotta vissza (az oda-vissza út másfél évig
tartott), hiszen India számos értékes nyersanyaggal (fűszernövények, bors, tea stb.) rendelkezett. a 18. században a Mogul Birodalom szétesése megkönnyítette az európaiak dolgát. az előrenyomuló brit hadsereg több háborúban is legyőzte az indiai fejedelemségek
csapatait, de sokszor a megvesztegetett helyi vezetők nyitották meg
az utat az ország belső területei felé.
a gyarmatokért folytatott vetélkedés egyre gyakrabban vezetett
háborúhoz. a világ legerősebb flottáját kiépítő Nagy-Britannia a
legfőbb gyarmattartó lett a 18. században. a franciák kiszorultak
Indiából, és a brit Kelet-indiai Társaság kisajátította a térség feletti uralmat. a saját flottával és hadsereggel rendelkező társaság kihasználta az indiai fejedelmek kapzsiságát, és pénzügyi-gazdasági
ügyletekkel teljesen tönkretette az országot. az előnytelen kölcsönök révén eladósodott fejedelmek átengedték adóbevételeik nagy részét és a kereskedelmi monopóliumokat. a társaság kiaknázta India
erőforrásait, a mezőgazdasági területeken az anyaországi gazdaság
számára fontos nyersanyagot (gyapotot) termeltek, a helyi kézművesipart bedolgozásra kényszerítették. a falusi háziipar elsorvadása és a rizstermelés csökkenése számos helyen súlyos éhínségekhez
vezetett.
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Ausztrália benépesítése
Az „ötödik kontinens” (Terra Australis: déli föld) létét néhány
spanyol, portugál és holland hajós felfedezőútja során bebizonyította, de Ausztrália tényleges birtokba vételét a brit
James Cook kapitány hajtotta végre (1770). Az őslakos törzsek
(mintegy 300 ezer bennszülött) még kőkorszaki szinten éltek,
és gyűjtögető-vadászó életmódot folytattak. A brit kormányzat Ausztráliát kezdetben sajátságos gyarmatnak tekintette;
az Angliában elítélt bűnözőket szállították ide. A legelső fegyencjárat megérkezésével megkezdődött a kontinens benépesítése a mai Sydney körzetében (1788). (Lord Sydney volt az
a belügyminiszter, aki elrendelte a kelet-ausztráliai fegyenctelep létrehozását.) A száműzetésre ítéltek földet műveltek, a
túlélésük a saját munkájuktól függött. A nehéz körülmények
között működő fegyenctelepre két év múlva megérkezett egy
újabb szállítmány, a hajó fedélzetén már fegyencnők is voltak.
Így a 18. század végére néhány ezres kolónia alakult ki, és a
kontinens benépesítése a 19. század során zajlott le.

Tisztelt Uram!
Minthogy sokan fejezték ki csodálkozásukat afelett, hogy a
parancsnokságom alatt álló Resolution legutóbbi útja során
milyen meglepően jó volt a legénység egészségi állapota, bátorkodom ismertetni Önnel azokat a módszereket, amelyeket
ezen eredmény elérésére alkalmaztunk. […]
Nagy mennyiségű malátánk volt a fedélzeten, amelyből sörcefrét főztünk, és kiosztottuk (nemcsak azoknak, akiken már
megjelentek a skorbut tünetei, hanem azoknak is, akik a körülményekből ítélve a leginkább ki voltak téve ennek a kórnak) fejenként egy, két vagy három pinttel [1 pint: 0, 568 liter] naponta,
[…].
A savanyú káposzta, melyből nagy készlettel rendelkeztünk,
nemcsak tápláló zöldség, hanem megítélésem szerint kifejezetten sokat használ a skorbut ellen, és a tárolás alatt sem romlik
meg. […]
Narancs- és citromlével is el voltunk látva, és az orvos több esetben is felhasználta ezeket. […]
Meggyőződésem szerint pusztán az elegendő friss víz és az általános tisztaság a fent említett skorbutellenes ételek nélkül is
megkíméli a hajó legénységének nagy részét a skorbuttól. […]
Ezek voltak tehát a módszerek, uram, amelyekkel a gondviselés védelme alatt a Resolution három év és tizennyolc nap alatt
megtette útját az 52. északi szélességi foktól a 71. déli szélességi
fokig úgy, hogy betegség miatt csak egyetlen embert veszítettünk, és ő is idült és hosszadalmas kórban pusztult el, s skorbut
tünetei nélkül. Két másik szerencsétlen vízbe fulladt, egyet pedig baleset ért. Az eredeti létszámból tehát, amellyel Angliából
elindultam, mindössze négy főt veszítettem.
(James Cook kapitány levele Sir John Pringle-nek,
az uralkodó háziorvosának; 1776)
• Nézzünk utána, milyen betegség a skorbut, és milyen vitamin hiánya okozza!
• Kövessük nyomon Cook kapitány útját a földrajzi atlaszban!

Összegzés

Okok és következmények

• Miért Nagy-Britannia lett a legfőbb gyarmattartó ország?
• Mely országok szereztek pozíciókat Észak-Amerikában?
• Hogyan alakította át az Európán kívüli civilizációk életét a gyarmatosítás?
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Összefoglalás
gondoljuk végig az eseményeket az alábbi vázlatpontok segítségével!
Készítsünk folyamatábrát néhány témához!
gyűjtsük össze a legfontosabb forrásokat az egyes anyagrészekhez!
Emeljük ki a nevezetes eseményeket, személyeket és a hozzájuk tartozó dátumokat!

1. Filozóﬁai és politikai eszmeáramlatok az időszakban
• A felvilágosodás programja
• Társadalomfi lozófiai művek (Montesquieu, Rousseau)
• A francia forradalom eszméi
• A 19. század uralkodó eszméi

2. Eltérő államberendezkedések
• Az abszolutizmus és az alkotmányos monarchia
• A felvilágosult abszolutizmus
• Köztársaság az Egyesült Államokban
• Forradalom és diktatúra Franciaországban

3. hatalmi változások az időszakban
• Dinasztikus háborúk a 18. században
• A napóleoni háborúk menete
• A Szent Szövetség rendszere
• A forradalmak hatásai (1789, 1830, 1848)

4. az első ipari forradalom hatásai
• Előzményei, jelentősége
• Találmányok és feltalálók
• Demográfiai és társadalmi következmények

kerettantervi
fogalmak,
adatok

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, természetjog, társadalmi szerződés,
népszuverenitás, szabad verseny, felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, ökumenikus gondolkodás, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, emancipáció, antiszemitizmus, liberalizmus,
konzervativizmus, szocializmus, szent szövetség, urbanizáció
személyek: spinoza, Montesquieu, Voltaire, rousseau, Adam smith, II. (nagy) frigyes, Washington, XVI. lajos, Danton, Robespierre, Napóleon, Metternich, Watt, Stephenson, Marx
topográﬁa: párizs, poroszország, szilézia, lengyelország, gyarmatok észak-Amerikában, Waterloo
kronológia: 1776. július 4. (az amerikai függetlenségi nyilatkozat kiadása, az Amerikai Egyesült államok létrejötte), 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a francia forradalom kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra),
1804–1814/15 (napóleon császársága), 1848 (forradalmak Európában)

III. A FELVILÁGOSODÁS, A FORRADALMAK ÉS A POLGÁROSODÁS KORA

147

IV. AZ ÚJJÁÉPÍTÉS KORA
MAGYARORSZÁGON
Ebben a fejezetben a magyar történelem 1711 és 1815 közötti korszakát tekintjük át.
Ebből a fejezetből megtudhatod:
– hogyan illeszkedett be az ország a Habsburg Birodalomba
a Rákóczi-szabadságharc után.
– milyen demográfiai és etnikai változások történtek az időszakban.
– hogyan és miben érvényesült a felvilágosult abszolutizmus politikája Mária Terézia és II. József uralkodása alatt.
– miért volt ellentmondásos II. József politikája.

Ezek során tovább gyakorolhatjuk:
– érvekkel és bizonyítékokkal alátámasztott következtetések
megfogalmazását arról, hogy mi és miért történt.
– grafikonok, diagramok használatát; statisztikai adatok kikeresését, összehasonlítását és értelmezését.
– egy korszakon belül lezajlott változások bemutatását különböző szempontok szerint.
– történelmi problémák felismerését és elemzését.
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32. Magyarország beillesztése a Habsburg Birodalomba
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Milyen megegyezéssel zárult a Rákóczi-szabadságharc? Miért mondhatjuk azt, hogy „bukásában győzött”? Hogyan alakult a kuruc emigráció sorsa? Idézzük fel, miként formálódtak a szövetségi rendszerek a 18. század dinasztikus háborúiban!
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A Habsburg Birodalom a 18. században
hogyan módosultak a habsburg
Birodalom határai a 17–18. században? Milyen hatással volt mindez a
közép-európai térségre? Mely tényezők miatt tekinthető heterogénnek
a birodalom? Milyen nehézségekkel
találhatta magát szembe a központi
kormányzat?

a habsburgok dunai monarchiája
hogyan valósultak meg a gyakorlatban a szatmári béke rendelkezései?

III. Károlyt a spanyol örökösödési háború kezdetén spanyol királlyá kiáltották ki, majd bátyja (I. József) halála után elnyerte a magyar és a cseh koronát, illetve német-római császárrá választották. A spanyol trónról a
békeszerződés értelmében le kellett mondania, cserébe
birodalma gazdag itáliai és németalföldi területekkel bővült. (Johann Gottfried Auerbach festménye, 1730 körül)

a Habsburg Birodalom a 17. század végén kiszorította a törököket
Magyarország nagy részéről, majd a Rákóczi-szabadságharccal szemben megvédte a befolyását. a harcokat lezáró szatmári béke (1711) a
magyar rendiségnek jelentős engedményeket tett. az országban továbbra is működhetett a rendi országgyűlés, megmaradt a vármegyék
önállósága, a nemesek jogai nem csorbultak, és a szabadságharcban
részt vevők amnesztiában részesültek. a Habsburg-dinasztiának nem
állt érdekében a megtorlás, mivel a spanyol örökösödési háború utolsó
szakaszában már egyedül harcolt a franciákkal. III. Károly uralkodása
alatt (1711–1740) megkezdődött az ország újjáépítése, és a gazdaság
talpra állítása. a török teljes kiűzése egy újabb háború során befejeződött (1716–1718, Temesköz felszabadítása). a későbbiekben az oszmán Birodalom megakadályozta a császáriak balkáni előrenyomulását.
a Habsburg Birodalom súlypontja áthelyeződött Közép-Európába.
az osztrák örökös tartományokat, valamint a cseh és magyar királyi
címet birtokló dinasztia számára a legnagyobb kihívást a birodalom
összefogása jelentette. a soknemzetiségű, eltérő kultúrájú és gazdasági fejlettségű, illetve különböző rendi jogokkal rendelkező országok
működtetése hatékony központosítást igényelt.
III. Károly látszólag szavatolta a különböző kormányszervek függetlenségét, így az ország kormányzati önállóságát. a magyar rendiség és
Bécs között 1526 óta létező egyensúly megmaradt, és az Udvar egyes
központosító intézkedései már nem vezettek újabb ellenállási mozgalomhoz. az uralkodó azonban nem állította vissza az ország közigazgatási egységét; Erdély a Diploma leopoldinum (1691) határozatai
alapján önálló országgyűléssel rendelkezett, és az uralkodó által kinevezett kormányzó irányította. az Udvari Haditanács emellett a déli
határszakaszon kialakította a Határőrvidéket, illetve a visszafoglalt Temesköz területét is saját irányítása alá vonta.
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központi hivatalok
Magyar Udvari
Kancellária
(Bécs)
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(Bécs)

Udvari
Kamara
(Bécs)

rendiség

Titkos
Tanács

nádor

Magyar
Tanács

Magyar
Kamara
(Pozsony)
adó- és
tizedszedők

harmincadhivatalok
pénzverő házak
bánya- és sókamrák

király
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országgyűlés

főméltóságok

vármegyék
(főispán, alispán,
közgyűlés)

HelytartóTanács
(Pozsony)

postamesterek

vármegyei önállóság
(például adószedés, újonckiállítás, útépítés, közegészségügy)

szabad királyi városok

A Magyar Királyság betagolódása a Habsburg Birodalom kormányzatába
Mely központi hivatalok biztosították Bécs túlsúlyát? Milyen feladatkörökkel rendelkezett a rendi intézményhálózat? Melyik központi szervezet segítségével irányította Bécs az országot?

a dinasztia helyzetének megerősítése
Milyen megállapodás született az uralkodó és a rendek között?

a Rákóczi-szabadságharcot követően összehívott országgyűlésen
(1712–1715) a rendek elvetették az önálló magyar hadsereg felállítását, és a nemesi felkelés megőrzése mellett döntöttek. az országgyűlés az adók és az újonclétszám megszavazásával beleszólhatott a
haderő anyagi és személyi ellátásába, de az állandó hadsereg továbbra
is az Udvari Haditanács felügyelete alatt maradt. az országban toborzott legénységet a császári-királyi alakulatokhoz irányították, s bár
a haderőn belül megkülönböztették a magyarországi ezredeket, de sem
az alakulatok nemzetiségi összetételével, sem annak nemzeti jellegével
nem foglalkoztak.
a hadügy mellett a pénzügyi (Udvari Kamara) és a külügyi döntések is Bécs elképzelései szerint valósultak meg. III. Károly átszervezte az
ország központi irányítását.
az uralkodói rendeleteket kezdetben a Magyar Udvari Kancellária
továbbította a vármegyék felé. a hatékony belső közigazgatás kiépítését a pozsonyi Helytartótanács létrehozása biztosította (1723). a
törvények, rendeletek végrehajtását felügyelő legfelső kormányszerv
elnöke a nádor lett, hatásköre az igazságszolgáltatás és a pénzügy kivételével mindenre kiterjedt (például közegészségügy, oktatás, útépítés,
kereskedelem). a nádor munkáját a Helytartótanács huszonkét tanácsosa – arisztokraták, főpapok és köznemesek – segítette. a kormányzati szerv területi illetékessége Erdélyre, a Határőrvidékre és Horvátországra nem terjedt ki.
a fiúörökös nélküli III. Károly egyik fő diplomáciai törekvése a nőági öröklési rend elismertetése volt. a Pragmatica Sanctio (jelentése:
’ örök érvényű szerződés’) biztosította lánya, Mária Terézia utódlását.
• Milyen utódlási rendelkezés lépett életbe?
• Mire tett ígéretet a Habsburg-dinasztia?
• Hogyan erősítette meg a Pragmatica Sanctio a rendiség helyzetét?

Az az akaratom és különösképpen arra kell ügyelni,
hogy ezzel a nemzettel nagyobb megértéssel kell
bánni, s elejét kell venni azon panaszának, hogy a
németek elnyomják. Meg kell mutatni a magyaroknak, hogy őket pártatlan igazsággal és szeretettel
akarják kormányozni.
(III. Károly leveléből; 1711)
• Idézzük fel a Habsburgok 17. század végi abszolutista intézkedéseit!
• Miért gyengült az Erdélyi Fejedelemség beolvasztásával a magyar rendiség pozíciója?
• Milyen körülmények között született III. Károly levele?

II. tc. 5. §. Ő legszentségesebb császári és királyi felsége férfiágának magvaszakadtával az öröklési jogon
való utódlást e Magyarországban és koronájában, s
az Isten segedelmével már visszaszerzett és visszaszerzendő ehhez tartozó részekben, országokban és
tartományokban, felséges osztrák házának nőágára
is […] feloszthatatlanul s elválaszthatatlanul, kölcsönösen és együttesen örökösödésileg birtoklandó
más országaiban s tartományaiban is megállapított
elsőszülöttségi rendhez képest, uralkodás és kormányzás végett átruházzák.
III. tc. Ő legszentségesebb császári és királyi felsége
az ország s az ahhoz kapcsolt részek összes hű karainak és rendjeinek minden, úgy hitlevélbe foglalt,
mint bármely más jogait, szabadságait, kiváltságait s
mentességeit, és előjogait, az alkotott törvényeket s
helybenhagyott szokásokat […] kegyelmesen megerősíti s meg fogja tartani.
1. §. hasonlóképpen utódai is, Magyarország s az
ahhoz kapcsolt részek törvényesen megkoronázandó királyai, az ország s ahhoz kapcsolt részek karait
és rendjeit ugyanazon kiváltságokban s az említett
mentességekben és törvényekben sértetlenül meg
fogják tartani.
(Pragmatica Sanctio; 1723)
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Akkoriban ilyen nagy kiterjedésű és eltérő országok kormányzására annál kevésbé rendelkeztem a
szükséges tapasztalatokkal és ismeretekkel, mivel
atyámuramnak sohasem tetszett, hogy engem akár
a kül-, akár a belügyek intézésébe bevonjon, vagy
arról tájékoztasson. nem volt tapasztalatom a tanácsosok kiválasztásában, s ehhez járult még természetes félénkségem és szégyenlősségem, ami igen
megnehezítette a szükséges tanácsok és értesülések mérlegelését.
(Mária Terézia Emlékiratából)
• Milyen nehézségekkel szembesült Mária Terézia a
trónra lépésekor?

VIII. tc. Ő királyi szent felségének jóságos kijelentése
alapján szentesíttetett, hogy Magyarország és a hozzá kapcsolt részek karainak és rendjeinek sarkalatos
jogai, szabadságai, mentességei és kiváltságai […]
őket mindenféle adózás alól fölmentik, hogy a telekkel semmiképpen ne járjon együtt a közteher […].
14. tc. I. §. Aki egyszersmind azt is elhatározta, hogy
az ország dolgait és ügyeit, az országon belül és kívül, magyarok által fogja végezni és végeztetni.
(Mária Terézia 1741. évi törvényeiből)
• Mire tett újra ígéretet a Habsburg-dinasztia?
• Milyen történelmi körülmények között keletkezett
a törvény?
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a magyar országgyűlés 1723-ban fogadta el a nőági örökösödést,
emellett kimondta az ország törvényi és kormányzati, vagyis rendi
különállását a Habsburg Birodalmon belül. Fontos eleme volt a törvénynek az is, hogy a birodalmat a család tagjai nem oszthatják fel
egymás között, vagyis mindig egy kézben egyesül az uralkodói hatalom, továbbá hogy Magyarország a birodalmat érintő külső támadások esetén köteles katonai segítséget nyújtani a dinasztiának.

Mária terézia uralkodásának első évei
Milyen nehézségekkel nézett szembe a királynő?

1740-ben, Mária Terézia trónra lépésekor kirobbant az osztrák örökösödési háború (1740–1748). (a háború menetéről a 21. leckében tanultunk.) a harcokban a magyar rendek támogatták (újoncok, adómegszavazás) a szorult helyzetbe került királynőt, cserébe Mária
Terézia megerősítette jogaikat. Mária Terézia (1740–1780) uralkodásának kezdeti időszakát nemcsak a nőági öröklés miatti háborúk
nehezítették meg. Jóllehet diplomáciailag III. Károly előkészítette az
utódlást, mégis kevés uralkodói tanáccsal és gyakorlati ismerettel
látta el lánygyermekét. a hatalomra lépő fiatal királynő menet közben tanult bele a kormányzásba, de nagy munkabírásának köszönhetően mindvégig önállóan irányította a birodalmat.
Mária Terézia az aktív közéleti tevékenység mellett nem hanyagolta el családját sem. Tizenhat gyermeknek adott életet, közülük tíz
érte meg a felnőttkort. a királynő – a korban szokatlan módon – személyesen felügyelte gyermekei nevelését. Miután férje, lotaringiai
Ferenc meghalt (1765), legidősebb fiát, II. Józsefet német-római császárrá koronázták, de Mária Terézia továbbra is egymaga döntött
a birodalmi ügyekben. Munkáját néhány kitűnő tanácsadó (például Kaunitz kancellár) segítette, akikkel együtt készítette elő a pénzügyi, gazdasági és hadügyi reformokat.

Mária Terézia karján gyermekével,
Józseﬀel a pozsonyi országgyűlésen
hogyan látjuk a nemesi követeket a festményen, és milyen
célt szolgálhatott ez az ábrázolásmód? Melyik híres jelenet
zajlott az eseményen? Mit jelentett a „Vitam et sanguinem!”
felkiáltás?
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a kettős vámrendelet
Milyen szándékai voltak Mária Teréziának a rendelet megalkotásakor?

a háborús kiadások miatt jelentősen megnőtt az államadósság
(az éves bevétel ötszörösét tette ki), és Bécs a hiányt az örökös tartományokban élő nemesek megadóztatásából akarta finanszírozni. az adóreformot Magyarország kivételével mindenhol végrehajtották. a magyar országgyűlés a dinasztia melletti kiállásra és
a rendi jogokra hivatkozva elutasította a nemesi adómentesség eltörlését. Bár az ország a birodalom költségeinek tetemes részét fedezte (közel 40%-ot), az adóreform elvetése újabb lépésekre ösztönözte a
királynőt. 1754-ben a birodalom gazdaságának egységesítése és megvédése céljából bevezették a kettős vámrendszert. a merkantilista
szemlélet alapján külső védővámot húztak a birodalom határai köré, megakadályozva ezáltal a külföldi ipari termékek beáramlását és
a nemesfémek kiáramlását. a belső vámhatár az örökös tartományok és Magyarország között húzódott, és ez kedvező feltételeket
biztosított az osztrák területekről érkező ipari termékek számára
(alacsony vámhatár). a magyar ipari termékek ugyanakkor magas
vámhatárba ütköztek. a mezőgazdasági termékek esetében fordítva alakították ki a belső határokat, Magyarországról a gabonát alacsony vámokkal lehetett kiszállítani a birodalom tartományaiba.
az intézkedés hatásai megosztották a kortársakat és az utókort.
a rendelet kedvezett az osztrák és a cseh iparnak, a magyar nyersanyagok és mezőgazdasági termékek ellátták a birodalom többi régióját. a 19. század közepéig fennálló belső vámhatár kialakításakor
Mária Terézia az adott gazdasági fejlettségi szintet vette figyelembe.
a korabeli magyar kormányszervek nem ítélték károsnak az ország
szempontjából a rendelkezést. a rendek és az Udvar közötti együttműködés a hétéves háború (1756–1763) alatt is megmaradt, az országgyűlés megszavazta az újoncokat és az adót a hadsereg számára.
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A kettős vámrendszer
állapítsuk meg, mi lehetett Bécs célja a kettős vámrendszerrel! hogyan
szabályozták az iparcikkek és a mezőgazdasági termékek áramlását? Melyik gazdaságpolitikai elv határozta meg a birodalom köré vont vámhatárt? Vitassuk meg, milyen következményei lehettek ennek a döntésnek
a magyar iparra nézve!

Minthogy annak a szabadságnak csorbítása nélkül,
amely az előbbi 1723. évi országgyűlés XIV. törvénycikkében van rögzítve [a nemesség a saját szükségletét szolgáló árukra nem fizet vámot], egyébként
minden dolog és áru után, bármiféle és nemű is legyen az, amely Magyarországon és a hozzákapcsolt
országokon átvihető, vagy a mondott királyságba és
országokba bevihető, vagy azokból kivihető, a harmincadvámot le kell róni, s ezt a vámot kivétel nélkül
mindenki, aki e javaknak vagy áruknak birtokosa, legyen az nemes vagy nemtelen, egyházi vagy világi
személy, katonai vagy polgári szolgálattevő, külföldi
vagy belföldi, megadni köteles. […]
(Mária Terézia 1754. évi vámrendeletéből)
• Idézzük fel a magyar vámokról az eddig tanultakat!
• Mennyire vonatkoztak a rendelkezések a nemesekre? Mi változott a kérdésben?

Az 1777. évben a magas magyar királyi helytartótanács egy táblázatot dolgoztatott ki, mely Magyarország akkori kézműveseinek számát tünteti fel.
A szerint volt itt 13 934 mester, 12 316 legény és 4671
tanuló; összesen 30 921 egyén. A népesség arányában tehát minden 242 lakosra egy kézműves esett.
A gyár- és nagyipartelep oly kevés és jelentéktelen
ez országban, hogy a külön felvételt alig érdemlik meg. A közönséges fogyasztás céljaira szolgáló
munkával néhány üveg- és papírgyár van elfoglalva.
[…]
Magyarország túlnyomólag osztrák tartományok
által van körülvéve. Ez a körülmény a magyar kereskedelem rendszeres megszorításának végrehajtását
könnyűvé tette. A selyem-, bőr-, szőrmeárugyárak
Ausztriában, a gyapjúgyárak Morvaországban, a
lenárugyárak sziléziában nagyobbára felvirágzottak. Ezen tartományokban a gyárak megfelelő szükségletét képező nyersanyagok többnyire kizárólag
Magyarországból vitetnek ki, és viszont a megfelelő
gyártmányok onnan hozatnak Magyarországra. Így
a magyarok saját, de átalakított termékeit veszik
meg, azok korábbi eladásánál épp úgy károsodván,
mint későbbi megvásárlásuk alkalmával.
(Berzeviczy gergely Magyarország
kereskedelméről és iparáról című művéből; 1797)
• Milyen típusú üzemszervezési forma volt túlsúlyban az országban?
• Mit értett a szerző a gyár kifejezés alatt?
• Milyen problémát észlelt a gazdaságban és a kereskedelemben? Mire vezethető vissza mindez?
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Kitekintő

Magyar katonák Európa hadszínterein
a 18. században
a 18. századi európai hadjáratokban a huszárcsapatok nagy
tekintélyt vívtak ki maguknak. a könnyűlovas alakulatokat
sikeresen alkalmazták a felderítésnél, a portyázásnál; de jól
megállták a helyüket a közelharcban is. a korszak leghíresebb
haditette a Hadik andrás tábornok által vezetett hadművelet
volt. 1757 őszén huszárcsapataival mélyen behatolt Poroszországba, és rövid összecsapás után megadásra kényszerítette
Berlint. Hadik súlyos hadisarcot vetett ki a porosz fővárosra,

majd a portyázó sereg többnapos erőltetett menetben tért vissza
a császári főerőkhöz. Hadik andrás a későbbiekben az Udvari
Haditanács élére került. Magyar katonák huszárként nemcsak
a Habsburg-csapatoknál szolgáltak, hanem a francia és porosz
sereg is létrehozott huszárezredeket. az ottani csapattestek sokszor hadifoglyokból vagy átállt katonákból szerveződtek, de
Franciaországban az első huszárszázadok emigráns kurucokból
álltak össze. XV. lajos hadseregében Bercsényi lászló – a szabadságharc katonai vezetőjének, Bercsényi Miklósnak a fia – a
legnagyobb katonai rangot, a marsalli címet nyerte el.

utasítás a Brandenburg tartományba bevonuló csapatok magatartására vonatkozólag.
1. Minthogy ez alkalommal nemcsak a szemben álló csapatoktól, hanem a lakosságtól se várható más, mint ellenséges fogadtatás, ezért a hadicikkelyekben megszabott büntetés terhe mellett sem nappal, sem éjjel, senki nem hagyhatja el a csapatát és a
helyes óvintézkedések ellen fellázadó gondatlanság az elöljárók
által minden elnézés nélkül toroltassék meg.
Ezért 2. a csapatok minden időben éberek és elővigyázatosak, az
első parancsra vagy riadóra készek, kötelességük teljesítésében
készségesek és elöljáróik iránt feltétlenül engedelmesek legyenek.
(hadik Andrásnak a berlini hadjárat előtt
kiadott hadparancsából)
• Miért volt jelentős Hadik András hadmozdulata?
• Nézzünk utána az interneten, mekkora távolságot tett meg
alakulatával hat nap alatt! Mennyi volt a napi menetteljesítményük?

Bercsényi-huszár

Összegzés

Okok és következmények

• Hogyan alakult ki a Habsburgok dunai monarchiája?
• Milyen kompromisszum született III. Károly és a rendek között?
• Hogyan lépett életbe a megegyezés Mária Terézia uralkodása kezdetén?

történelmi interpretáció

• Hogyan alakította át Mária Terézia a két birodalomrész
gazdasági kapcsolatait?
• Miért ellentmondásos a kettős vámrendelet hatásának
az értékelése?
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33. Felvilágosult reformok Mária Terézia idején
Hogyan jelenik meg Mária Terézia uralkodása a magyar közgondolkodásban? Idézzük fel, miként próbálta apja biztosítani számára a trónt! Milyen nehézségekkel nézett szembe a fiatal királynő trónra lépésekor? gondoljuk végig, mely európai országokban jött létre a felvilágosult abszolutizmus!

A bécsi Mária Terézia-szobor (Kaspar von Zumbusch alkotása)
nézzünk utána az interneten, kiknek a szobrai veszik körbe a királynőt!
Milyen szerepük volt a birodalom működtetésében?

a felvilágosult abszolutizmus kibontakozása
Miért vált szükségessé egy új kormányzati politika kialakítása?

a felvilágosodás eszmeisége a bécsi vezető köröket is megérintette,
bár annak államelméleti nézeteit (például a hatalmi ágak szétválasztását) elutasították. Mária Terézia hívő katolikusként nem fogadta el
az egyházat is támadó szellemi irányzat gondolatait, de uralkodása
második felében felvilágosultnak tekinthető rendeleteket hozott. Tanácsadói szerint az államnak a közjó megteremtésén kell munkálkodnia. a különböző reformok a birodalom modernizálását és az
alattvalók helyzetének a javítását szolgálták.
a hétéves háború (1756–1763) nem járt egyértelmű sikerrel, a poroszok megtartották Sziléziát. Kiderült, hogy a Habsburg Birodalom
katonai megerősödéséhez változások kellenek. a trón várományosa,
a későbbi II. József a hagyományokat is elvető átalakítást sürgetett,
de radikális tervezeteivel Mária Terézia nem értett egyet. az édesanyjával gyakran vitába kerülő trónörökös az évek során körbeutazta
a birodalmat, és a hatalmas különbségeket látva még inkább a reformok elkötelezett híve lett. Mária Terézia is érzékelte a változtatások
szükségességét, és elfogadta tanácsadóinak mérsékelt javaslatait.
az Udvar magyarországi politikája megváltozott, Mária Terézia 1765
után nem hívta össze az országgyűlést, és rendeletekkel irányította
az országot.

• Miért növekedtek a jobbágyi terhek az időszakban?
• Miben látták a bajok fő forrását a parasztok?
• Mivel indokolta a királynő a fellépését a jobbágykérdésben?

4. A tapasztalat bizonyítja, hogy az országgyűlések
az uralkodóra mindig hátrányosak, ezért nem kell a
rendeket összehívni.
5. Viszont a körülmények természete szerint az egyes
megyékhez kell fordulni, és azon kell lenni, hogy
Őfelsége ott az alispánok és a kisnemesség útján
minél erősebb befolyást nyerjen, és így elgondolásait ne a helyes útra szinte alig irányítható egész
testületnél, hanem annak egyes tagjainál igyekezzék
előkészíteni, és amikor bennük a hajlandóság elérte
a szükséges fokot, csak akkor lehet az egész megváltoztatásához fogni. […]
6. Az országgyűlési végzésekhez és a hazai törvényekhez sosem szabad hozzányúlni, vagy azok ellen
cselekedni. A legkevésbé szabad azonban elárulni,
hogy szándékunkban áll a nemesség teljes adómentességének korlátozása. Ez óriási vihart keltene és
egyszerre minden jó elgondolást tönkretenne. […]
10. Elsősorban arra kell gondot viselni, hogy a jobbágy Magyarországon kedvezőbb helyzetbe jusson,
és az adóterhet elbírja. […] Így idővel a népet meg
lehet nyerni az udvar számára.
(Kaunitz államkancellár előterjesztéséből; 1761.
Kaunitz gróf, utóbb herceg [1711–1794]
államkancellárként [1753–1792] nagy befolyásra tett
szert. A felvilágosult abszolutizmus híveként főleg
Mária Terézia kormányzati politikáját formálta.)
• Milyen véleményt fogalmazott meg Kaunitz a rendi intézményekről?
• Miként gondolta a rendi ellenállás felszámolását?
• Milyen szándékai voltak valójában Kaunitznak?

Mert nagyságodnak majorság földei fölöttébb szaporodtak, és így sokkal többet s tovább kell aratnunk, mint annak előtte. szent Iván naptul kezdvén
szent István napig akár aratásra, akár kaszálásra vagy
gyűjtésre s hordásra naponként vagy szekeret, vagy
embert kell állítanunk, úgy hogy azon nyolc hét alatt,
mely az esztendőnek a legszorgosabb része, nincs
csak egy napunk, melyen az uraságnak nem robotolnánk.
(sennyey Antal báró parasztjainak panaszlevele)
Valóban lelkiismeretem furdal, ha látom, hogyan
bánnak el szegény emberekkel. nem akarok elkárhozni egypár mágnás és nemes miatt. sok hónapon
át iparkodtam, hogy elveimet egyeztessem az ország
alaptörvényeivel, de munkám kárba veszett, és árát a
szegények fizetik meg. nem akarok mást, mint a közjót, melyet nem szabad, hogy magánérdek gátoljon.
(Mária Terézia levele gróf pálﬀy Miklós
országbírónak; 1766)
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Az úrbérszabályozási példányokba kifejezetten és
határozottan írassék be mind a telki állomány, mind
pedig az, hogy az igásrobotot két vagy négy igával
[igavonó állattal] kell-e teljesíteni, és az, hogy a kilencedet természetben vagy milyen egyenértékben kell leróni, és végül a megye hiteles pecsétje
alatt adassék ki a községeknek. […]
Az alattvalók [a jobbágyok] a szabályozásban foglalt szolgáltatásoknál nagyobbakra már csak azért
sem kényszeríthetők, mert a szolgáltatások és kötelezettségek ily módon létrejövő egyenlőtlensége
könnyen okot és alkalmat adna új mozgalmakra
és nyugtalankodásokra, különösen a jelen körülmények között, amikor a közcsend még nem állott
egészen helyre. […]
(Mária Terézia úrbéri rendeletéből, 1767)
• Állapítsuk meg, mi volt Mária Terézia rendelkezésének célja!
• Miért nem támogatta a nemesség nagy része a
rendeletet?

Rá@dás

állami tanterv és tankönyvek

az oktatás helyzete a 18. században

egyetem vagy
királyi akadémia

filozófiai, jogi és
orvosi képzés

3 éves grammatikai és
2 éves retorikai
gimnáziumi képzés

természettudomány,
matematika, földrajz
és történelem, latin
és német nyelv

falusi, mezővárosi, városi
népiskolák

írás-olvasás
anyanyelven,
alapismeretek

A Ratio Educationis által szabályozott oktatásügy
hogyan épült fel a korabeli iskolarendszer? Idézzük fel, mit tanítottak a korábbi évszázadokban!
Milyen korszerű ismeretek jelentek meg a tantervben?

a reformpolitika lépései
Miben változott meg a jobbágyok helyzete?

az uralkodónő mérsékelt társadalmi reformjaival a jobbágyok helyzetét
javította. a földesúr–jobbágy-viszony évszázadok óta kétoldalú kapcsolatnak számított, a birtokos nemesség a jobbágytelkek nagyságától függően
állapította meg a járandóságokat és a szolgáltatásokat (úrbéri viszony). a
18. század közepén a kedvező értékesítési lehetőséget kihasználó nyugat-magyarországi nemesség a majorsági területek bővítésével és az ingyenmunka (robot) fokozásával növelte a jobbágyság terheit. az adómentes majorsági területek bővülése csökkentette az állami adóalapot,
és a jobbágyok túladóztatása sem kedvezett az Udvarnak. a dunántúli
megyékből érkező paraszti panaszlevelek Mária Teréziát beavatkozásra
sarkallták.
az 1767-ben kibocsátott úrbéri rendelet (Urbárium; a szó korábban
a földesúr–jobbágy közötti szerződésekre utalt) szabályozta az úrbéres viszonyt, meghatározta a jobbágyi telkek nagyságát, illetve rögzítette a telekhez tartozó terheket. a kötelezettségek meghatározásával a cél a paraszti
terhek kiegyenlítése lett, ám az állami beavatkozást a megyék sokáig elutasították, míg a rendelkezést Erdélyben be sem vezették.
a központi hatalom megerősítését jelezték a katolikus egyház belső
életét szabályozó rendelkezések. az egyes intézkedések (például az egyházi vagyon megadóztatása, az egyházi ünnepek számának csökkentése)
és az igazságszolgáltatási reformok (például a kínvallatás, illetve az eretnekség bűnének eltörlése, a boszorkányüldözések leállítása) a felvilágosult racionalizmus eszmeiségében születtek.
a királynő jelentős összegeket csoportosított át az oktatásba a pápa által
feloszlatott jezsuita rend vagyonából. a több éven át előkészített népiskolai
és középiskolai reformjavaslat megteremtette az állami oktatáspolitika
alapjait. az 1777-ben kibocsátott rendelet, a Ratio Educationis (ejtsd:
rácio edukácionisz, jelentése: tanügyi rendelkezés) az oktatás szervezését
kivette a katolikus egyház kezéből. az állami szabályozás (tananyag, tankönyvek) a közoktatás minden ágát érintette a népiskolától az egyetemekig. Kísérletet tettek a tankötelezettség bevezetésére (6–12 évesek számára), de annak betartását a korabeli viszonyok között nem tudták felügyelni.
a felvilágosult elvek alapján a Ratio Educationis egy általános műveltségi szint kialakítására törekedett. a népiskolákban megjelent a matematika, némi természettudományos ismeret, illetve a honismeret oktatása.

állam

adók

egyház

magánföldbirtok

tized
(kilenced,
ajándékok)

úrbéres földek

robot
(heti egy nap igás vagy két nap gyalog)

majorsági földek

A jobbágyi szolgáltatások Mária Terézia Urbáriuma szerint
állapítsuk meg, hogyan avatkozott be az állam a földesúr–jobbágy-viszonyba! Milyen uralkodói kép kialakítására törekedhetett a rendelettel
a királynő? lehetett-e ennek politikai haszna?
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Mária Terézia közegészségügyi intézkedései szintén a felvilágosult reformok körébe tartoztak. az új rendeletek közül az egyik legfontosabb volt az ország hatósági orvosokkal és szülésznőkkel (bábákkal) való ellátása. a királynő többször felszólította a vármegyéket
a képzett orvosok alkalmazására, majd a nagyszombati egyetemen
alapított orvosi kart (1769). a rendelkezések a továbbiakban főleg
a közhigiénés állapotok javítására irányultak (például a holttest két
napnál tovább ne maradjon temetetlen; a holttesteket mélyebbre temessék; a temetőt pedig kerítéssel védjék a legelő állatokkal szemben).
a reformokat Mária Terézia udvari orvosa, gerard van Swieten dolgozta ki, és a közegészségügyi reformokat az örökös tartományokban
is bevezették.

a szellemi élet alapvonásai
hogyan hatottak a kor eszméi a magyar művelődésre?

a Habsburgok valláspolitikája az ellenreformáció támogatásán alapult. a török kiűzését követően a birtokadományok és a kedvezmények révén megerősített katolikus egyház jelentős templomépítésekbe
kezdett. az újjáépülő országban mind az építészet, mind a képzőművészet (freskók, szobrok) alkotásai a késő barokk stílusjegyei alapján
készültek. a városok központi terét körbeölelő polgárházak, a középületek (városháza) és a felállított fogadalmi szobrok hasonlóan barokkos arculatot hordoztak. a főurak nyugati minta alapján építették
meg kastélyaikat, egy ideig a grassalkovich család gödöllői, majd az
Esterházy család Fertődön épült kastélya nyerte el a „magyar Versailles” megtisztelő jelzőt.
a század második felében egy szűk társadalmi réteg körében
elterjedt a felvilágosodás eszmevilága is. a bécsi nemesi testőrség
művelt írói (például Bessenyei györgy) célul tűzték ki a magyar irodalmi kultúra meghonosítását, a latin nyelv kiszorítását a tudományos életből. a nyugaton tanuló diákok, az utazó nemesek megismerték a francia felvilágosodás gondolatait, és elfogadták a társadalmi és
gazdasági reformok szükségességét.

A hercegi palota Eszterházán (tervrajz)
nézzünk utána az interneten, melyik családhoz köthető a képen látható
kastély! Írjunk össze minél több korabeli főúri családot, és keressük meg
kastélyuk helyét!
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1. § […] Mindig fontos szerepet játszott a jó erkölcsű népek körében az ifjúság helyes nevelése
és az egész oktatás irányítása, mert úgy látták: ez
az országok szilárd alapja, ettől függ a közjólét. […]
Ennek következtében az ifjak széles körű nevelése
és a tudományok oktatása egyetlen célra összpontosul: fejlődő lelküket egyre inkább töltse el az erények szeretete, éretté bontakozzanak ki természettől kapott jó képességeik, fokozatosan finomodjék
megismerő tehetségük, tiszteletre méltó törvények szellemében formálódjék akaratuk; azokban
a tudományokban pedig kiműveltessenek, amelyek később kinek-kinek hasznára és segítségére
lehetnek; végeredményben tehát, hogy az egész
oktatás-nevelés meghatározott egységes szervezeti rendje érvényesüljön mindenütt az országban,
és e jelen szabályzat jótékony hatása mindenkihez
egyenlőképpen eljusson.
(A Ratio Educationis előszavából; 1777)
• Milyen elvek vezették a rendelet megalkotóit?
• Melyek a „hasznos állampolgár” legfontosabb tulajdonságai?
• Mi volt a kormányzat határozott célja a tanügyet
illetően?

A Theresianum épülete Bécsben. A középfokú oktatási intézményt Mária Terézia a magyar nemesifjak számára
hozta létre
gondoljuk végig, milyen célt szolgálhatott az ifjú
nemesek bécsi képzése! nézzünk utána az interneten, milyen tantárgyakat tanítottak az akadémián!
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Kitekintő

Mária terézia, a magyar királynő
Mária Terézia tevékenységét a történettudomány és a közvélemény napjainkban kedvezően értékeli. a megállapítások szerint a királynő rendelkezései nemcsak a Habsburg Birodalom
érdekeit, hanem az ország fejlődését is szolgálták. a kortársak
ugyanakkor azt tapasztalták, hogy a rendek viszonya a királynővel az utolsó másfél évtized során megromlott. a rendi erők
kifogásolták az országgyűlés elhalasztását, a vámrendelet hatásait és az Urbárium rendelkezéseit. a sérelmeket hangsúlyozó
felfogás egy ideig rányomta bélyegét Mária Terézia uralkodásának megítélésére, de a 19. század végén átértékelték a királynő
tevékenységét.
A régi habsburg-ház utolsó ifjú hajtása nemcsak név szerint
magyar királynő. Jó magyarnak nevezi magát, szíve tele van
méltó hálával e nemzet iránt. A magyarnak ismét van szeretett és őt megbecsülő uralkodója. Midőn vérét ontja az örökös
tartományok megmaradásáért, nem idegent szolgál. szent
István koronája, annyi viszontagság után, megújult fénnyel
ragyog Mária Terézia fején.
Bárminő nagy is Mária Terézia jelentősége világtörténeti tekintetben: még abban is a Magyarországhoz való új viszony
megteremtése a legfőbb tényező, mint egyáltalában az a monarchia és a dynastia újabb fejlődésének alapja. Mint a nemzet
vezetőjét történetének egy újabb maradandó stadiumában,
mint oly uralkodót, ki szívvel-lélekkel él a nemzet javának, Mária Teréziát bízvást tisztelhetjük magyarnak.
és viszont: magára a nagy királynőre, nemcsak hatalmára, hanem lelki életére is minő lényeges ez a viszony Magyarországhoz! […] és ha néha ki nem kerülhető alkotmányos nehézségek lazítják is a belső egyetértést uralkodó és nemzet közt: a
viszony lényege – egyrészt lovagias hódolat, másrészt hálás
anyai szeretet – mindvégig változatlan marad.
Az a nemzet, mely kardot rántott annyiszor a Basták, caraﬀák
és heisterek ellen, most nemcsak meghódolt királyának, hanem mi több és mi napfényt derített addig oly zivataros sorsára: meg is hódította királyát.
(Marczali henrik Mária Terézia
című munkájából; 1891)
• Hogyan értékelte a történész Mária Terézia tevékenységét?
• Milyen uralkodónőként ábrázolta a korabeli közvélemény
számára?

Az özvegy Mária Terézia fiaival. (Louis Joseph Maurice festménye,
1775)

A Szent István-rend keresztje és csillaga. A Magyar Királysághoz
kötődő lovagrendet Mária Terézia 1764-ben alapította. A kitüntetés
latin nyelvű felirata: „Publicum meritorum praemium”, azaz „Az
érdem nyilvános jutalma”
Milyen uralkodói szándékra utalt a szent István-rend alapítása? Vitassuk meg, miért tett gesztusokat Mária Terézia a magyar rendek felé!

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen okok vezettek a felvilágosult abszolutista reformok bevezetéséhez?
• Milyen közvetlen hatásai voltak a Mária Terézia által
bevezetett rendeleteknek?

történelmi jelentőség

• Foglaljuk össze saját szavainkkal, miért tekinthető jelentős uralkodónak Mária Terézia!
• Miért értékeli kedvezően személyét a magyar közgondolkodás?
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34. Az ország újjászületése a 18. században

M
ALO
OD
R
I
IB

z
B I R O D A L O M sidók
R G zsidók
U
szlovákok
B
magyarok
S
B németek
magyarok
A

H

Duna

OROSZO

ma

gya M A G Y
AR
rok
horvátok

A

anyolok d
ria

franciák, sp

olaszok

i-t

en

ge

r

G
SÁ
KIRÁLY

RS

ZÁ

ruszin

G

NÉMET-RÓM
A

Hogyan hatottak a mindennapi életkörülményekre a 16–17. századi háborús viszonyok? Hol húzódtak a három részre szakadt ország belső határai? nézzük meg az atlaszban, milyen népsűrűségi adatok jellemezték az
egykori Hódoltság területén lévő vármegyéket! Hasonlítsuk össze azokat a Magyar Királyság vármegyéivel!
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Népmozgások Magyarországon a 18. században
Milyen okok állhattak a 18. századi népmozgások hátterében? Melyik
népcsoport érkezett szervezett telepítés során? csoportosítsuk a nemzetiségeket az ország történeti régiói szerint!

demográﬁai változások
Milyen demográfiai folyamatok zajlottak a 18. században?

a történeti demográfusok becslései alapján az ország népessége Hunyadi Mátyás halálakor mintegy 3,5 millió fő volt, a 18. század elején
pedig nagyjából 4-4,5 millió lehetett. a 16–17. századból nem rendelkezünk biztos adatokkal, de kimutatható, hogy egy-egy háborús év megtizedelte a növekvő népességet (például az ország felszabadítása során).
a lakosságot a hadak dúlása mellett éhínségek és járványok is sújtották.
a kétszáz év alatti gyarapodás üteme elmaradt a nyugat-európai
növekedéstől, és a török kori pusztulást a falvak térbeli elhelyezkedésének aránytalansága is tükrözte. az ország középső részén a településszerkezet szétzilálódott, több száz falu teljesen eltűnt, és a
harcok során a legnagyobb vérveszteség elsősorban a magyarságot
érte. Erdélyben a 17. század fordulóján az állandó háborúk következtében a magyar etnikum számaránya csökkent, és háttérbe szorult a
románsággal szemben.
Jelentős eltérések mutatkoztak a népsűrűségi adatokban. a nyugati megyékben néhol a nyugat-európai átlagnak megfelelő szinten
állt a népsűrűség (35-40 fő/km2), míg az egykori hódoltsági területeken megdöbbentően alacsony volt a lélekszám (például Békés megyében 3 fő/km2). a 18. században hatalmas népmozgások kezdődtek
Magyarországon.

hogyan tekintett a kor embere a pusztító járványokra? Milyen intézkedéseknek köszönhető, hogy a pestis visszaszorult a 18. században?
Keressünk még pestisoszlopot ábrázoló képeket az interneten! Melyik
művészettörténeti korszak stílusjegyeit fedezhetjük fel az oszlopokon?

E róna oly sík, mintha ki volna kövezve, és ami fő,
szerfölött termékeny, azonban nagyobbrészt puszta, elhagyott és műveletlen. […] nincs a világon
szomorúbb, mint Magyarországon utazni, kivált, ha
meggondoljuk, hogy hajdan a lehető legnagyobb
virágzásnak örvendett, és ma ily nagy területen embert is alig látni. […] A Magyarországon lakó kevés
nép elég jól él, pénzük ugyan nincs, azonban az erdők és mezők bőségesen szolgáltatják az eleséget.
[…] ruházatuk igen kezdetleges, csupa birkabőrből
készül, még a sapka és a csizma is.
(lady Mary Montague, a konstantinápolyi brit követ
Magyarországon átutazó feleségének leveléből; 1717)
A Tiszán innen és túl minden közeli terület mocsárral
borított, ezért hosszú szakaszokon járhatatlanná és
művelhetetlenné válik a táj. Mindent erdőszerűen
burjánzó nád és sás borít. […] A folyókból, részint a
mély fekvésű területek, részint pedig a víztömeg bősége és mintegy súlya miatt kiömölve, számos mocsár marad vissza. […] A víz, mert nem fér el a mederben, arra özönlik, amerre utat talál, hol nagyobb,
hol kisebb területen állapodik meg.
(Bél Mátyás leírása csongrád megyéről; 1732)
• Milyen okokra vezethető vissza a táj elhanyagoltsága?
• Hogyan hatott mindez a mezőgazdaságra?

Pestisoszlop Kassán. A pestisoszlopokat a pestisjárvány
elmúltával állították fel a túlélők, hogy hálát adjanak
megmenekülésükért

158

IV. aZ ÚJJÁÉPÍTÉS KoRa MagYaRoRSZÁgon

Nemzetiségek

Magyar Királyság

magyar

41,55%

német

9,98%

szlovák

10,68%

román

16,17%

ruszin

3,58%

szerb

6,85%

horvát

9,56%

szlovén

0,33%

egyéb

1,30%

A Magyar Királyság (Horvátországgal, Szlavóniával, a
Határőrvidékkel és Erdéllyel együtt) nemzetiségeinek százalékos aránya (becsült adat 1790 körül)

izraelita
unitárius
evangélikus

római katolikus
1%
0,4%

49%

8,6%
görögkeleti
ortodox

21%
14%

III. Károly uralkodása alatt nagyszámú német közösség érkezett
az országba. az Udvar a szervezett betelepítés során adókedvezményekkel, előre megépített falvakkal kedvezett a német parasztcsaládoknak. a főleg délnémet területekről bevándorló, elsősorban
katolikus vallású családokat tudatosan telepítették le az országban,
a köznyelv sváboknak nevezte el őket. a ritkábban lakott alföldi régiók felé belső vándorlás kezdődött meg, az ide érkező családok elsősorban Felső-Magyarországról és Erdélyből költöztek át. a belső
migráció főleg a magyarságot jellemezte, de az alföldi megyékbe
gyakran szlovákok is átköltöztek. a hazai cigány népesség létszáma
a század végén meghaladta a 80-90 ezer főt, a cigány családok ekkor
még alapvetően vándorló életmódot folytattak.
az elhagyott falvakba szlovák (a korabeli elnevezéssel: tót) és
román (a korabeli elnevezéssel: oláh) népesség áramlott. a lengyel
területek irányából ruszinok telepedtek be Kárpátaljára. a spontán
betelepülés az ország déli területeit is érintette, a török fennhatóság
alatt maradó országokból folyamatosan szerb (a korabeli elnevezéssel:
rác) és román családok érkeztek. a korszakban megindult a zsidók
bevándorlása is, a családok kezdetben főleg a Habsburg Birodalom
nyugati része (például Cseh- és Morvaország) felől érkeztek, majd a
18. század utolsó harmadában galícia felől is megkezdődött az áttelepülés. a zsidók létszáma a korszak végére meghaladta a 80 ezer főt.
a népmozgásoknak és a természetes szaporulatnak köszönhetően az
ország népességének száma a század végére közel 10 millió főre nőtt.

Etnikai jellemzők

6%
görög katolikus
református

Vallási megoszlás a 18. század végén
Idézzük fel a vallási sokszínűség hátterét! Mely népcsoporthoz köthetők az egyes vallások?

Bánsági telepesházak fajtái a 18. században
Milyen demográfiai viszonyok jellemezték a Bánságot a 18. század elején? Miért volt szükség előre
megépített házakra?

Milyen következményekkel jártak a népmozgások?

a 18. század sorsdöntő változásokat hozott Magyarország etnikai arányaiban, és a Kárpát-medencében bekövetkezett a magyarság térvesztése. Miközben az ország lakossága közel két és félszeresére nőtt, a század
végére a magyarok számaránya az összlakosság 42%-ára csökkent.
az etnikai különbségek kezdetben nem számítottak, a feudális földesuraknak kellett a „munkáskéz”, és nem nézték a nyelvi hovatartozást.
a 18. században a magyar és az erdélyi társadalom nem etnikai
alapon rétegződött, és az egyén sem elsősorban a nyelvi közösség
tagjaként határozta meg önmagát. a nem kiváltságos rétegek főleg
lakóhelyük, illetve felekezeti hovatartozásuk szerint tartoztak össze.
a hazai nemzetiségek közül a horvátok és az erdélyi szász városok
(Brassó, nagyszeben) megőrizték a középkorban szerzett kiváltságaikat, így saját önigazgatással rendelkeztek.
a népmozgások következtében az ország egyes területei etnikailag
vegyesen lakottá váltak, ahol a falvakban három-négy nemzetiség is
egymás mellett élt. a bécsi intézkedéseknek köszönhetően ilyen vegyes
népességű régió lett a Temesköz 1718-ban felszabadított területe,
amelyet a bécsi kormányzat Temesi Bánság vagy Bánát néven irányítása alá vont. Területére a folyamatos román és szerb bevándorlás mellett
németeket telepítettek.
a déli határvonal mentén kialakított Határőrvidéket az Udvari Haditanácsnak rendelték alá. a területrészt ezredek szerint osztották fel, a
falvaknak meghatározott számú katonát kellett kiállítaniuk, a csapatok
feladata a török elleni védekezés volt. az ide betelepülő szerb családok
mentesültek a jobbágyi szolgáltatások és az adófizetés alól, egyfajta szabad
katona-parasztként éltek. a szerb ortodox egyház önállóságot élvezett, de
a térség területi autonómiát (saját politikai önigazgatás joga) nem kapott.
A nemzetiségi népesség döntő része a jobbágysághoz tartozott. Így a
nem magyar anyanyelvű népesség – a horvátok kivételével – csonka társa-
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dalmat alkotott. (azaz nem volt számottevő nemesi és polgári rétegük.)
a folyamatot azok a földesúri telepítések is erősítették, amelyek során a
nemesek különböző kedvezményekkel igyekeztek munkaerőt csábítani
birtokaikra. a csonka társadalmat alkotó népcsoportoknál a saját nemzeti kultúrát és hagyományt egy szűk egyházi értelmiség (papok, lelkészek, pópák) ápolta és adta át.

a változatlan társadalom
hogyan rétegződött a nemesi társadalom?

a 18. századi társadalom rendi tagolódása nem változott az elmúlt évszázadokhoz képest, a lakosság döntő többsége a mezőgazdaságból élt.
a hódoltság korszakának köztes rétege (végvári vitézek) nagyrészt jobbágysorba süllyedt, de számos családot nemesítettek közülük. a nemesi
társadalom vagyoni diﬀerenciálódása felgyorsult, döntő többségük az egytelkes nemesekhez, illetve a csak nemesi oklevéllel rendelkező, birtoktalan
nemesekhez tartozott. az egytelkes (kurialista) nemeseknek nem voltak
jobbágyaik, saját kis birtokaikon legfeljebb zsellérek szolgáltak. a korabeli
hétszilvafás nemes kifejezés a vagyoni helyzetükre utalt, és nem a birtokuk nagyságára.
a birtoktalan, nemesi oklevéllel rendelkező réteg tagjai (armalisták) gyakran jobbágytelken éltek, a nemesi társadalomban betöltött
alacsony helyzetükre a bocskoros nemes, kurta nemes kifejezés utalt.
az ország irányításában részt vevő arisztokrata családok, illetve a vármegyei közéletben tevékenykedő középbirtokos nemesek életmódja és életvitele nagyon eltért a kisnemesekétől. a nemzetiségek közül csak a horvát
társadalom feudális tagolódása egyezett meg a magyar társadaloméval,
bár a horvát nemesség egyes politikai döntéseivel már jelezte eltávolodását a magyar nemességtől.
a jobbágyok jogi és anyagi helyzetét nagyban befolyásolta lakóhelyük
elhelyezkedése. a század elején az egykori hódoltsági területeken a feudális kötöttségek csak lassan szilárdultak meg, a különböző kedvezmények
és a szabad költözés engedélyezése a többi országrészre is kihatott. Bár a
törvények kimondták a röghöz kötést (1514 óta), a parasztcsaládok jelentős része az adósság kifizetése után szabadon költözhetett az országban.
a század közepétől azonban romlott a jobbágyság jogi és vagyoni
helyzete. Mind több megyében tiltották a szabad költözködést, míg a dunántúli és a felső-magyarországi falvakban növelték a terheket, a robotnapok számát. az úrbéres szerződések szabályozatlansága miatt a jobbágytelkek és a jobbágyi kötelezettségek nagysága országrészenként eltért
egymástól.
a társadalom harmadik csoportjához a szabad királyi városokban lakó
polgárság és a mezővárosok jobbágyi jogállású lakossága tartozott. a városhálózat újjászerveződése késő középkori vonásokat mutatott; a néhány
tucatnyi szabad királyi város (a korszak végén mintegy negyven város)
mellett több száz mezőváros létezett. a csekély gazdasági és szerény politikai befolyással bíró polgárság jelentős része német anyanyelvű volt, a céhes
ipar újjáéledése a több évszázados kiváltságokat rögzítette. a magánföldesúri függésben lévő mezővárosok (számuk meghaladta az 550-et) főleg
egy-egy térség piacközpontjaként működtek. az áruforgalom útvonalai
meghatározták a városok fejlődését, számos mezőváros látványosan gyarapodott (például Debrecen, Kecskemét).

a gazdasági újrakezdés
Miért volt gazdaságilag hátrányban az ország?

a török kori háborúk után a 18. század viszonylag békés évtizedei
lehetőséget biztosítottak a gazdaság talpra állítására. a mezőgazdasági termelés régióként nagy eltérést mutatott: míg a dunántúli

Midőn Istenben boldogult báró harruckern 1716.
esztendőben elkezdé ezt az 1685-től fogva majd
pusztán és üresen álló jószágot [birtokot] megszállítani, tehát itt eleintén senki sem akart lakos
lenni, mivel az ember a mindenkori háborúságnak
vérengzésétül félt. De ez a békességes tűrő úr tudott utat s módot találni, hogy Magyarországnak
tartományiból, sőt még némely idegen országokból is, úgymint sváb-frank és rajna kerületeiből is
ide embereket hívott. A vallásnak szabad gyakorlása megengedtetvén az új lakóknak; mindenféle
nemzet, magyar, német, tót [szlovák], rác [szerb] és
oláh [román] barátságosan fel- s bévétetett; […].
Ez az úr igen kevés adót s robotot kívánt tőlük; ellenben az ő szerető jobbágyinak víg kedvvel tett szükséges szolgálatjokat örömmel szemlélte. Az uraság részére tartozandó adónak s dolognak készpénzbeli fizetését önnön magokra bízván, az Ő jószágán szállott
új lakóit a kifizetés és gyarapodás eránt oly erős fundamentomra helyeztette, mely még mai napig is fennáll.
(Tessedik sámuel: A parasztember
Magyarországban; 1784)
• Milyen szándékok vezették a birtokost a telepítésben?
• Hogyan alakult át a terület etnikai viszonya?

jobbágyság
a mezővárosok
lakossága
(jobbágyi jogállású)

72%
14%

egyéb

nemesség
5%
6%
a szabad királyi
3%
városok lakossága
1%
kiváltságos népek

A társadalom rétegződése 1790 körül
• Idézzük fel, hogyan rétegződött a magyar társadalom a késő középkorban! Milyen változások
történtek?

Paraszti és nemesi
viselet a 18. században
nézzünk utána az interneten a korabeli viseleteknek! Mi volt a bocskor? Miért bocskoros nemességnek hívták a birtoktalan nemest? Mennyire tűnhetett megalázónak ez a kifejezés?
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behozatal

kivitel

örökös tartományok

68%

76%
14%

10%
4%
4%

Lengyelország
Erdély
Bánát

9,5%
1,5%
6,5%
6,5%

egyéb térségek
(Oszmán Birodalom, német terület, Itália)
A külkereskedelmi kapcsolatok arányai a 18. században
Idézzük fel a 16–17. századi külkereskedelmi kapcsolatokat! Melyek voltak a legfontosabb magyar
export-, illetve importcikkek? Vitassuk meg a kettős
vámrendszer szerepét a fentiek ismeretében!

megyékben háromnyomásos földművelést folytattak, addig az egykori Hódoltság területén sokáig megmaradt a kétnyomásos, illetve a talajváltó gazdálkodás. az itteni elvadult természet (kiterjedt mocsarak,
holtágak, széles árterek) kezdetben megnehezítette a mezőgazdasági
munkálatokat.
a század végére az országban egyfajta kiegyenlítődés figyelhető
meg, de a tőkehiány miatt az új módszerek (vetésforgó) nem honosodhattak meg. a hagyományos gabona- (búza, rozs) és takarmánynövények (árpa, zab) mellett a kormányzat ösztönzésére megjelent
a kapásnövények (kukorica, burgonya, dohány) termesztése. az elmúlt évszázadokra jellemző rideg állattartás szerepe alig csökkent, a
szarvasmarha (szürke marha) még mindig a legfőbb exportcikkek
közé tartozott.
az ipar kereteit továbbra is a szűk piaci kereslet, a vásárlóerő hiánya határozta meg. a jobbágyság ellátását alapvetően a falusi háziipar biztosította, az újjáalakuló céhek még mindig középkori szabályok szerint működtek. a manufaktúrák kezdetben főúri alapításúak
voltak, később az állam bekapcsolódott a fejlesztésükbe, és jelentős
fejlődés indult meg (például üveghuták, porcelán- és posztómanufaktúrák), de számuk továbbra is alacsony maradt.
Mária Terézia átfogó gazdaságpolitikai reformokat készített elő,
iparosítási programját a rendek azonban nem támogatták, így csak
néhány állami manufaktúra jött létre. a birodalom belső piacára irányuló külkereskedelmi mérleg azonban végig pozitív maradt, azaz a
kivitel összege évről évre meghaladta a behozatal összegét.
a hazai bányászat támogatásával fokozódott az ásványkincsek
kiaknázása: a nemesfém- és sóbányászat mellett fellendült a réz- és
vasérckitermelés. a lassú gazdasági fejlődéssel az ország ledolgozta
másfél évszázados hátrányát, de az elmaradottság nem sokban változott nyugat-Európához képest.

Kitekintő

a boszorkányperek betiltása
a népi hiedelemvilág a természeti jelenségek és a váratlan sorscsapások (betegségek, járványok) eredetét különböző természetfeletti erőknek tulajdonította. a társadalom nagy részét kollektív
félelemben tartotta a természetfeletti képességekkel rendelkező
(mindenféle rontó-, igézőképesség) boszorkányokban való hit.
(Könyves Kálmán a középkorban csak az átváltozó képességekkel
rendelkező boszorkányok, a strigák létezését tagadta.) a babonák
továbbélése, a kitalált történetek, a tömeghisztéria és sokszor a
rosszindulat is elégnek bizonyulhatott egy-egy boszorkányvád
megfogalmazásához. a népi gyógyászattal foglalkozó személyek
(például gyógynövények főzeteit elkészítők) állandó veszélynek
voltak kitéve. a 18. században számos boszorkányper végződött
máglyahalállal, az utolsó Marosvásárhelyen volt (1757). Mária
Terézia felvilágosult rendelkezésében végleg betiltotta a boszorkányság vádját (1768).

Ti históriaírók, akik valaha Mária Teréziának dicsőséges országlását megírni, avagy a világnak egyéb szerencsés viszontagságaival együtt jegyzésbe venni fogjátok, el ne felejtsétek (mint
a mostani poéták egytől egyig) őfelsége több nevezetes, jeles
cselekedetei között azt is magasztalva említeni, hogy annak az
éktelen babonás tudatlanságnak egyszeribe végét szakasztotta, mely az emberi nemzetnek örök gyalázatára sok szegény
anyákat, csupán csak azért, mivel mértékletességek után megvénültek, de a sok bú, baj miatt elkedvetlenedtek vala, minden
irgalom nélkül tűzre ítélt, kárhoztatott!
(A Magyar Hírmondóból, az első magyar nyelvű
újságból; 1781)
• Hogyan értelmezte a boszorkányság vádját a sorok szerzője?
• Mivel érvelt a boszorkányság létezése ellen?

Összegzés

Okok és következmények

• Hogyan mutatkoztak meg a háborús évtizedek hatásai a
18. század elején?

• Milyen demográfiai folyamatok zajlottak az országban
a 18. században?
• Miként változtak az etnikai viszonyok? Hogyan hatott
mindez a magyarság helyzetére?
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35. II. József „felvilágosult zsarnoksága”
Mikor és milyen körülmények között találkoztak először a rendek a trón várományosával? Hogyan
képzelte el az ifjú trónörökös a birodalom átalakítását? Miért került konfliktusba a reformok kapcsán
édesanyjával, Mária Teréziával?
POR

OSZ
OR
SZ
ÁG

OROSZ BIRO

Az ország kerületi felosztása II. József idején
Milyen közigazgatási beosztást számolt fel
II. József a döntésével? Vitassuk meg, mi lehetett az uralkodó célja! Keressünk érveket
II. József döntése mellett és ellen!

II. József nyugtalan évtizede
Milyen kormányzati elképzelései voltak az uralkodónak?

II. József (1780–1790) másfél évtizedig várt a kormányzásra, és Mária Terézia halála után nagy elszántsággal fogott hozzá tervei megvalósításához. Ifjúkori utazásai megerősítették abban, hogy az eltérő
fejlettségű, különböző hagyományokkal rendelkező birodalomrészek
ereje rosszul kiaknázott, irányítása nehézkes.
II. József terveiben az erős központosítás, az egységes összbirodalom megteremtése szerepelt, amelyben az alattvalók számára a
közjót az állam teremti meg. Szilárd meggyőződése volt, hogy csak
az általa elképzelt reformok fogják megújítani a birodalmat. II. József
az „állam első szolgájaként” makacsul kitartott politikai meggyőződése mellett, elutasította a rendi hagyományokat, és a nemesi előjogok
felszámolására törekedett. Mivel nem volt hajlandó felesküdni a rendi
alkotmányra, ezért elmaradt a magyar királyi koronázás, ugyanakkor a Szent Koronát Bécsbe vitette.
a kortársak által „kalapos királynak” nevezett II. József számtalan
reformelképzeléssel kezdte meg uralkodását. Türelmetlennek tűnő
reformpolitikája egy idő után mindenre kiterjedt, alattvalóinak szinte
a mindennapi életét is szabályozni akarta, és rendeleteinek elutasítása
csak fokozta elszántságát. Uralkodása alatt több ezer (mintegy 6200)
rendeletet bocsátott ki, ami átlagosan napi két utasítás megfogalmazását és írásba öntését jelentette. a korabeli adminisztráció képtelen
volt a rendeletek végrehajtását felügyelni, és II. József szándékai egyre
több akadályba is ütköztek.
a „kalapos király” elsőként a katolikus egyház kiváltságos helyzetének korlátozására törekedett. a türelmi rendeletben megszüntette

II. József (ismeretlen festő műve, 1780 körül)
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Egyszerre hír terjede el, hogy II. József patakon fog
ebédelni. Megérkezének a szekerek, a császár kiszállván, szó nélkül idvezlé a látásáért megjelenteket s
deák nyelven tudakozá, mely helyeken fogna lovakat
váltani Munkács felé. A feleleteket feljegyzé, ismét
meghajtá magát s elzárkózott, hogy ebédig dolgozhassék. Ebéd alatt meg vala engedve a bemenet
uraságoknak s asszonyságoknak. A viceispán, unokatestvére az atyámnak, nekünk gyermekeknek is megengedé, hogy a császárnak egy tányért nyújtsunk. álmélkodva láttam itt, hogy a császár könyökén foldva
volt a veres gallérú zöld kabát. utálta a vesztegetést
és cifrát s példát akara adni a foldott könyökű kabáttal. Amint felkele a nem hosszú ebéd mellől, asszonyainkhoz fordula s enyelegve szóla hozzájok. De
azok közt egy sem volt, aki nyelvét értse.
(Kazinczy ferenc leírása)
Megalázni és elszegényíteni a nagyokat, ez a tervem,
mert nem hasznos, hogy kis királyok – nagy alattvalók passzióik szerint élhessenek, nem törődve azzal,
hogy mi lesz az állammal. Elvem az, hogy mindenki
az államot tartozik szolgálni, amely őt védelmezi, és
számára igazságot is szolgáltat, az államnak, amelynek megszemélyesítője az uralkodó. […] Ennek
despotizmusszaga van, de abszolút hatalom nélkül,
a szabályok, a törvények és az eskük megakadályozzák az uralkodót, hogy minden jót megtehessen.
(József trónörökös 1763-ban papírra vetett,
Álmodozások című feljegyzéseiből)
• Milyen képet mutatott Kazinczy leírása II. Józsefről?
• Milyen tulajdonságra hívta fel Kazinczy a figyelmet?
• Hogyan gondolkodott valójában II. József? Miként
képzelte el az uralkodását?

Minthogy ő legszentebb felsége meg van győződve
arról, hogy minden kényszer, amely az emberek lelkiismeretére erőszakkal hat, mindennél ártalmasabb,
ezzel szemben az olyan helyes türelem, amilyet a
keresztényi szeretet javall, mind a vallásra, mind az
államra igen nagy haszon forrása, elhatározta, hogy
e türelmet valamennyi császári és királyi tartományában bizonyos törvényekkel erősíti meg. […]
Minden olyan nyilvános vallásgyakorlattal nem bíró
helyen, ahol van száz nem katolikus család, s ezeknek van elegendő, törvényes úton biztosított fedezetük imaházak, lelkészlakok, tanítólakások építésére, s ahol a lelkészek és tanítók megfelelő állásáról
gondoskodni képesek […], legyen szabad ugyanazon nem katolikus, vagyis az ágostai [evangélikus]
és helvét [református] hitvallásúaknak, avagy a görög
szertartású nem egyesülteknek [ortodox] magánimaházakat oly módon felépíteni, hogy ezeknek se
tornyuk, se harangjuk, se közútról nyíló bejáratuk –
olyan, amilyen a nyilvános templomoknak van – ne
legyen […].
Az ágostai és helvét hitvallásúak esküt ne legyenek
kötelesek másként tenni, csak a szerint az esküforma
szerint, amely vallásuk hitelveinek megfelel.
(II. József türelmi rendelete; 1781)

II. József és VI. Pius találkozása Bécsben, a fordított Canossa-járás
Melyik történelmi esemény kapcsán tanultunk canossa-járásról? Kik voltak akkoriban a szereplők, és mit jelentett a canossa-járás fogalom?

a protestáns felekezeteket és az ortodox egyházat sújtó megkülönböztető rendelkezéseket, és engedélyezte a nem katolikusok hivatalviselését.
a további rendelkezések már a katolikus egyház belügyeit érintették, II. József – a tanító és betegápoló rendek kivételével – feloszlatta
a szerzetesrendeket, valamint az egyházi vagyont a felügyelete alá helyezte. Bár az alsópapság ettől kezdve fizetést kapott az államtól, az
uralkodó döntései kiváltották a Szentszék nemtetszését.
a pápa Bécsbe látogatott (fordított Canossa-járás, 1782), de az
uralkodó visszautasította az egyházfő kéréseit. a következő egyházpolitikai rendelkezések aprólékosan szabályozták az egyházi életet
(a körmenetek lerövidítése, a templomokban égő gyertyák száma), és
már a hívők is szembefordultak vele (például amiatt, hogy a fakoporsós temetés helyett az olcsóbb temetést írta elő; a holttestet vászonba
csavarva kellett eltemetni).

a központosítást célzó intézkedések
Milyen szándékok vezették II. Józsefet a központosítás során?

II. József határozottan elutasította a Werbőczy-féle rendi „alkotmányt”, és a nemesi előjogok eltörlését tervezte. a racionális elvekre
hivatkozó elhatározásai valójában a rendi érdekvédelem gyengítését
szolgálták. a közigazgatási reform során tíz kerületre osztotta fel az
országot (Erdélyben három kerületet alakított ki), ezzel alárendelte az
önkormányzattal rendelkező vármegyéket. II. József a hatékony ügyintézéssel indokolta a döntést, holott ezzel a nemesi ellenállás központjait számolta fel.
• Milyen eszme vezette az uralkodót a rendelet kibocsátásakor?
• Nézzünk utána, honnan származik a protestánsok két főbb ágának korabeli elnevezése!
• Állapítsuk meg, beszélhetünk-e vallásszabadságról!
• Milyen közvetlen, gyakorlati haszonra tett szert az állam a rendelettel?
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a koronázás elutasítása körüli feszült helyzetet a türelmi rendelet oldotta fel, hiszen a rendelkezés a hivatalviselés tekintetében jogi egyenlőséget biztosított az országban élő protestánsok számára.
II. József számos híve lelkesen támogatta a további reformokat, a jozefinistáknak nevezett csoport (például Széchényi Ferenc, Kazinczy
Ferenc, Hajnóczy József) meglátása szerint az uralkodó döntései az
ország elmaradottságát számolják fel. a jozefinisták szembekerültek
a rendi érdekekkel, többen királyi biztosként a létrehozott kerületek
élére kerültek. a felvilágosult értelmiségiek körében azonban rövidesen szakadás következett be, választaniuk kellett II. József törekvései és az ország érdekei között.
az 1784-ben kibocsátott nyelvrendelet előírta a német nyelv
használatát a közigazgatásban és az oktatásban (a latin helyett).
a rendelkezés értelmében az ügyintézés hivatalos nyelve a német
lett, bár a jogszabályokat az alsó szintű közigazgatásban (falvak, mezővárosok) az anyanyelvre kellett lefordítani.
II. József rendelkezése óriási felháborodáshoz és tiltakozáshoz vezetett. az eredeti céllal ellentétes hatást váltott ki, és felhívta a figyelmet a magyar nyelv ügyére. az addig csak néhány író és értelmiségi
által szorgalmazott nyelvi mozgalom társadalmi bázisa a nyelvrendelet nyomán kiszélesedett. a nemzeti múlt ápolása (például történelmi emlékek, magyar ruha, tánc) egy új, polgári nemzetfelfogás kibontakozását vetítette előre.
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ha tudom, hogy kormányzati formánk természetes
ellenségességet jelent a nemesség és a nem nemesek között, s hogy egy rendi gyűlés soha nem mond
le jóakaratúlag egy jogról, amelyet erőszakkal szerzett és tart fenn, akkor is kötelességem mindent elkövetni, hogy minden embertársamat természetes
jogaihoz segítsem. Kötelességem ez, ha cselekedeteimet a cél érdekében mindaddig a fennálló szabályokhoz igazítom is, amíg azok érvényüket nem vesztik. és hiszem, hogy ha így élek, emberbarát leszek
anélkül, hogy megszűnnék hazafi lenni. De ha e kettőt nem lehetne egymással összeegyeztetni, inkább
akarok emberbarát lenni, mint hazafi.
(hajnóczy József levele forgách Miklós grófnak;
1785. hajnóczy József volt az első nem nemesi származású tisztviselő, akit II. József alispánná nevezett ki.
A polgári származású hajnóczy korábban
a felvilágosult gróf, széchényi ferenc titkáraként
és könyvtárosaként dolgozott.)
• Milyen belső dilemmával küzdött Hajnóczy?
• Miként viszonyult a szerző II. Józsefhez?
• Hogyan értelmezhető az „emberbarát”, illetve a
„hazafi” kifejezést a korban?
• Milyen döntést hozott Hajnóczy?

a rendi ellenállás kibontakozása
Miért fulladtak kudarcba II. József törekvései?

Édesanyjához hasonlóan II. József is igyekezett a társadalom alsóbb
rétegének a helyzetén javítani. a jobbágyrendelet már uralkodása elejétől fokozatosan lépett életbe a birodalom tartományaiban.
a rendelkezést 1785-ben Magyarországra is kiterjesztette. a jobbágyrendelet mindenki számára biztosította a szabad költözködés jogát,
engedélyezte a paraszti rétegek iparba állását és tanulását. (a rendelet
igazi hatása az iparosodott ausztriai tartományokban érvényesült, nálunk a megfelelő gazdasági háttér nélkül nem tudta kifejteni hatását.)
a jobbágyrendelet tehát nem jelentett jobbágyfelszabadítást, de felvilágosult szellemű volt.
a rendelkezés bevezetése előtti évben Erdélyben a század egyik
legnagyobb jobbágyfelkelése zajlott. az országrészben nem vezették
be az Urbáriumot, így a jobbágyság a kiszolgáltatott helyzete miatt
is fegyvert fogott. a főleg román felkelők (Vasile Horea, Ion Cloşca
vezetésével) lázadását a katonaság bevetésével fojtották el (1784).
a nyelvrendelet elmérgesítette a viszonyt az uralkodó és a magyarok között. További indulatokat gerjesztett az elrendelt népszámlálás,
amelynek során felmérték a nemesség létszámát is. a nemesek megadóztatásának tervét szolgálta a földbirtokok nagyságának és az abból származó jövedelmeknek a felmérése is (kataszteri felmérés).
a nemesi ellenállás az uralkodó utolsó éveiben egyre erőteljesebbé
vált, a „kurucos” hagyományok újjáéledése már-már felkeléssel fenyegetett. a helyzetet súlyosbította, hogy a Habsburg Birodalom háborút indított az Oszmán Birodalom ellen (1787), és a császári seregek
kezdetben vereségeket szenvedtek. a háború egyre több kiadással járt.
• Miért tartotta a latin (deák) nyelvet elavultnak az uralkodó?
• Milyen érvekkel vetette el a magyar nyelv használatát? Mely megoldandó
problémákra hívta fel ezzel a figyelmet?
• Mivel indokolta a német államnyelv bevezetését?

felséges urunk Magyarországon s hozzá tartozó
tartományaiban és Erdélyben az országot illető és
törvényes dolgoknak folytatásában a deák nyelvnek eltöröltetése és helyette a német nyelvnek
közönségesen leendő bevétele iránt most legközelebb kiadott parancsolatja summáson így következik: A holt nyelvvel (lingua mortua) való közönséges élés, amilyen tudniillik a deák nyelv, bizonyos
jele, hogy még azon nemzet tökéletesen ki nem
palléroztatott […]. csalhatatlan bizonysága ennek
az, hogy Európának egy kipallérozott nemzetsége
is a deák nyelvvel országa dolgaiban többé nem él,
hanem ez a régi szokás még csak Magyarországon,
Erdélyben és lengyelországban uralkodik.
ha a magyar nyelv Magyarországon és Erdélyben
közönséges volna, úgy lehetne ezzel, az ország dolgaiban, a deák helyett közönségesen élni, de tudnivaló, hogy a német, az illíriainak egynehány neme
és az oláh nyelvek majd szinte olyan szokásban
vagynak, hogy eszerint a magyar nyelvet közönségesnek éppen nem lehessen tartani. nincsen tehát
más nyelv a német nyelven kívül, amelyet a deák
helyett az ország dolgainak folytatására lehessen
választani, amellyel tudniillik az egész monarchia,
mind a hadi, mind pedig a polgári dolgokban él.
(II. József nyelvrendeletéből; 1784)
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Ilyen körülmények között semmit sem ér a fél tett.
én tehát, hogy egyszer s mindenkorra elejét vegyem a magyar és erdélyi rendek minden elgondolható, a méltányosságnak csak a színével is bíró
panaszainak, minden uralkodásom alatt kelt általános rendeletet és intézkedést eltörlök, s őket azon
állapotba visszahelyezem, melyben Őfelségének,
a boldogult császárnénak halálakor voltak. Ebből
csak a tolerancia-patenst, az új lelkészrendezésre
vonatkozó intézkedéseket, végre a jobbágyokra
vonatkozót veszem ki.
A koronát és az ország többi klenodiumait [koronaékszereit], mihelyt a budai várban lesz számukra
illő hely, oda kell átvinni. […]
remélem, a rendek belátják önzetlenségemet és
javokat célzó törekvéseimet, így méltán elvárom
tőlük, hogy az államot egyelőre újoncokkal és a
sereget a szükséges készletekkel ellássák. A földmérés úgy szakíttassék félbe, hogy a már meglévő
mérés és becslés, mert már annyiba került, és még
szükséges lehet, felhasználható legyen. […]
szívemből kívánom, hogy Magyarország ez intézkedés által annyit nyerjen boldogságban és jó
rendben, amennyit neki minden tárgyban rendeleteim által akartam megszerezni.
(II. József rendeleteinek visszavonását
elrendelő utasítása; 1790)
• Miről döntött az uralkodó?
• Mi vezethette idáig, és mennyire volt meggyőződve a rendek igazáról?
• Hogyan értelmezte korábbi tevékenységét?
• Mely rendeleteit nem vonta vissza?

A haldokló II. József
Mire utal a pap jelenléte a császár betegágyánál?

az 1789-es évi francia forradalom eseményei még inkább aláásták
II. József tekintélyét (osztrák-németalföld elvesztése). 1790 elején a
császár súlyosan megbetegedett, és halálos ágyán – három kivételével (türelmi rendelet, jobbágyrendelet, a papság állami fizetése) –
visszavonta az összes rendeletét. a „nevezetes tollvonás” addigi politikájának felszámolását jelentette, és II. József néhány nappal később
meghalt.

Kitekintő

II. József megítélése
II. József politikai megítélése nemcsak a kortársakat, hanem az
utókort is megosztotta. Sokan olyan jó szándékú, reformer császárnak látták, aki a korát megelőzte, és tetteivel, elképzeléseivel
egy korszerű birodalmat akart kialakítani. a másik értékelés
II. József makacs, önkényeskedő személyiségét emelte ki, mondván, az uralkodó felesleges „szélmalomharcot” folytatott, hiszen
megértőbb politikával, tárgyalásokkal sokkal több eredményre
jutott volna. az ellentmondásos megítélés a felvilágosult abszolutizmus rendszerének összetett értelmezéséből is adódik.

II. József szobra Bécsben
hogyan látja a történettudomány II. József politikáját napjainkban? olvassuk el a munkafüzetben található történészi értékeléseket!

Összegzés

Okok és következmények

• Melyek voltak II. József a társadalmat és az egyházat
érintő legfontosabb rendelkezései?
• Hogyan alakult a rendek és az uralkodó viszonya?
• Mi lett a reformok sorsa?

történelmi nézőpont

• Milyen célok, szándékok vezették II. Józsefet uralkodása
során?
• Hogyan mutatkozott meg a felvilágosult abszolutizmus
ellentmondásossága II. József intézkedéseiben?
• Miért értékeli személyét kedvezőtlenül a magyar közgondolkodás?
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36. Magyarország a napóleoni háborúk idején
Milyen jelszavakkal indult meg a francia forradalom? Hogyan viszonyulhatott a magyar rendiség
a forradalom eszmeiségéhez? Melyik politikai áramlat számított különösen veszélyesnek? Hogyan törekedett napóleon az európai hegemónia kialakítására?
II. lipót időszaka (1790–1792)
Miben különbözött II. lipót politikája II. Józsefétől?

II. József uralkodásának utolsó éveiben a kibontakozó nemesi mozgalom eltávolodott a Habsburgoktól. a francia forradalom eseményei, illetve a török elleni sikertelen háború nyomán a magyar rendek
titokban tárgyalásokat kezdtek a porosz királlyal. az elégedetlenség
a rendeletek visszavonásával sem szűnt meg, így II. Lipót bizonytalan
időszakban örökölte meg a trónt.
az ország modernizálásának kérdését a felvilágosult rendi mozgalom képviselői (például Széchényi Ferenc gróf, Batthyány alajos gróf,
Berzeviczy gergely) vállalták fel. Javaslataikban megjelent a nemesi
adómentesség eltörlése, az úrbéri viszonyok átalakítása, a jobbágyok
birtokszerzési jogának elismerése és az úriszék, azaz a földesúri bíróság megszüntetése. a politikai átalakulásnál az angol alkotmányos
monarchiát tekintették mintának, sőt megfogalmazták a mezővárosok és a jobbágyok országgyűlési képviseletének biztosítását is.
az országgyűlésre készülő nemesség a rendi alkotmány megerősítésével akarta megkötni II. lipót kezét. az új uralkodó azonban
határozott lépéseivel rövid idő alatt megszilárdította a hatalmát.
a birodalom külpolitikai helyzetét gyorsan stabilizálta, megegyezést
kötött a poroszokkal, és a déli frontszakaszon fegyverszünetet kötött az
oszmán Birodalommal. a külpolitikai támaszát vesztett rendi mozgalom az összehívott országgyűlésen már mérsékelte törekvéseit.
az országgyűlésen a 18. század közepén kialakult erőviszonyok
alapján rendeződött az Udvar és a rendek viszonya. a dinasztia lemondott a rendeleti kormányzásról, a rendek pedig függetlenségi törekvéseikről. a hazaszállított Szent Koronával megkoronázták
II. Lipótot, majd nádort választottak (a dinasztia tagjai közül elsőként
az uralkodó kisebbik fiát, Sándor lipót főherceget). II. lipót megerősítette az alapvető rendi jogokat. a megegyezés az ország közjogi helyzetét is tisztázta; biztosította Magyarország alkotmányos önállóságát,
hangsúlyozva, hogy saját törvényei szerint kormányzandó.
II. Lipót nyilvánvalóan nem a kapcsolatok lazítását akarta, és a látszólagos engedményeket a további reformok megalapozásának szánta. a felvilágosult abszolutizmus türelmes politikáját kívánta folytatni,
de váratlan halála minden folyamatot megakasztott.

a magyar jakobinus mozgalom
hogyan kívánták átalakítani az országot a titkos társaságok?

II. lipótot fia, I. Ferenc követte a trónon (1792–1835). az új király
személyisége és politikai elképzelései gyökeresen eltértek az elmúlt
évtizedek politikájától, uralkodását a „nem változtatni” elv határozta
meg. az első évtizedeket a francia forradalom eseményei és a napó• Miért tekinthető kompromisszumnak a törvény?
• Melyik korábbi rendelkezést erősítették meg először a törvénycikkben?
• Hogyan szabályozta az ország helyzetét a birodalmon belül a törvény?
Miként módosultak ezáltal a felvilágosult abszolutista korszak viszonyai?

II. Lipót, Mária Terézia második fia, fiatalkorában az
itáliai Toszkán Nagyhercegség élére került. Firenzében
bizonyította uralkodói rátermettségét, felvilágosult abszolutista reformjaival felvirágoztatta a hercegséget.
II. Lipót személyisége sokban eltért bátyjáétól, hiszen elfogadta mások tanácsait, és kész volt a kompromisszumokra
1790/91. X. tc. Az ország karainak és rendeinek alázatos előterjesztésére, Ő szent felsége is kegyesen
elismerni méltóztatott, hogy ámbár a felséges ausztriai ház nőágának az 1723. I. és II. cikkelyek által a
Magyar Királyságban és a hozzá kapcsolt részekben
megállapított örökösödése ugyanazt a fejedelmet
illeti, akit a megállapított trónöröklési rend szerint a
németországban [német-római császárságban] és
azon kívül fekvő, elválaszthatatlanul és feloszthatatlanul birtoklandó többi ország és tartományokban
illet: mindazonáltal Magyarország, a hozzá kapcsolt
részekkel együtt, szabad és kormányzatának egész
törvényes módját illetőleg (beleértve mindenféle
kormányszékeit) független, azaz semmi más országnak vagy résznek alá nem vetett, hanem saját állami
léttel és kormányzattal bíró s ennél fogva az 1715: III.,
valamint az 1741: VIII. és IX. cikkelyek rendelkezésének megfelelően, törvényesen megkoronázott örökös királyától, és így Ő szent felségétől s örököseitől,
Magyarország királyaitól, tulajdon törvényei és szokásai szerint, nem pedig más tartományok módjára
igazgatandó és kormányzandó ország.
(Az 1790–1791-es magyar országgyűlés
törvényeiből)
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Kérdés: Mi módon kellene a magyaroknak politikai
helyzetüket megjavítani és a bécsi kormány gyalázatos igáját lerázni? […]
felelet: A magyar nemzet vegye ki a főhatalmat a
király kezéből, és hazáját szabad és független köztársasággá nyilvánítsa. […] Mivel a magyar nemzeten mindazokat a különböző nemzetiségű népeket
értjük, amelyek a Magyarországhoz tartozó tartományokban élnek, ezért minden nemzetiség alkosson
külön tartományt, éljen külön politikai alkotmánnyal,
egymással azonban szoros szövetség kösse
össze őket. Azaz: Magyarország alakuljon szövetséges köztársasággá, melyben minden nemzetiség szabadon
használja saját nyelvét, éljen saját
erkölcsei és szokásai szerint, és élvezzen teljes vallásszabadságot.
[…] A külső biztonság érdekében
tehát Magyarország tartományai
egységes, oszthatatlan köztársaságot alkossanak, a belső rendre
való tekintettel pedig szövetséges
köztársaságot alkothatnak.
Kérdés: hogyan kell ennek a kettős
elvnek alapján a magyar köztársaságot megszervezni?
felelet: A magyarok két társadalmi rendbe
osztódjanak: az első a fő- és a köznemességet foglalja magába, s a jövőben ne legyen különbség mágnások és nemesek közt; a másodikba tartozzon minden nem nemes, a városi polgárság és a parasztság.
[…] A szövetkezett tartományok egyetemes gyűlését a mindkét rendből küldött követek Budán vagy
pesten tartsák, és ez a gyűlés legyen kétkamarás.
(A reformátorok Titkos Társaságának
Kátéjából; 1794)
Kérdés: Miképp hívatnak a polgári társaságnak [társadalomnak] tagjai?
felelet: polgárok; minden egyéb nevezet vagy privilégium, mint király, gróf, zászlósúr, nemes, pap stb.
törvénytelen és vétkes, melyek ti. a társaságbéli [társadalmi] szerződést súlyosan megsértik. […]
Kérdés: Mi a nemesség?
felelet: Ez oly embereknek neme, mely a társaságnak
[társadalomnak] több szent kötelességeitől ment, és
mely azt véli, hogy a nép sokaságánál feljebb való és
a többi polgároknál jobb és nemesebb.
[…]
(A szabadság és Egyenlőség Társaságának
Kátéjából; 1794)

• Hasonlítsuk össze a magyar jakobinus mozgalom
két dokumentumát! Melyik tűzött ki mérsékelt társadalmi átalakítást?
• Honnan vették át az eszméket?
• Milyennek képzelte el a Reformátorok Társasága az
ország politikai berendezkedését?
• Hogyan kezelték volna a nemzetiségi problémákat?
• Milyen szerkezetű állammá alakult volna Magyarország?
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leoni háborúk kezdeti kudarcai kísérték. a francia hadüzenet I. Ferenc
koronázása idején következett be, a magyar országgyűlés kiállt a király
mellett, és megszavazta a háborús hozzájárulást (adók, újoncok).
a forradalom radikalizálódása a rendek jelentős részét Bécs támogatására ösztönözte, immár a múlté lett a néhány évvel korábbi
harcias ellenállás. a felvilágosodás hívei csalódottan látták az Udvar
elzárkózását a reformok elől, és kisebb közösségekben (olvasókörök,
társadalmi egyletek, szabadkőműves-páholyok) politizáltak tovább.
az összejöveteleket figyelte a titkosrendőrség, a hatalom készen
állt bármilyen szervezkedés elfojtására.
a magyar jakobinus mozgalom fő szervezője Martinovics Ignác lett, aki 1794-ben két titkos szervezetet
alakított ki. a mozgalomhoz csatlakoztak egykori jozefinisták, radikális értelmiségiek és a felvilágosult
nemesség néhány tagja.
Martinovics Ignác pesti kispolgári családból származott,
fiatalkorában ferences szerzetesnek állt. Egész életében érvényesülési vágy hajtotta, több egyetemen is tanult, végül a
lembergi egyetemen tanított. II. József idején a polgári modernizáció feltétlen híveként és jozefinista értelmiségiként támogatta az uralkodó reformjait. II. Lipót alatt jelentéseket írt
a titkosrendőrségnek, és bízott a további reformokban. I. Ferenc
trónra lépése törést jelentett Martinovics életében, elbocsátották az
állásából, és a politika szakított a modernizációval

a két társasághoz több százan csatlakoztak, amikor Martinovicsot
váratlanul Bécsben letartóztatták. a titkosrendőrség nem tudott az
összeesküvésről, Martinovics mégis elárulta mozgalmát, és a szervezkedés erejét jelentősen felnagyította. I. Ferenc kormányzata gyorsan lépett, a nádor nyomozásának köszönhetően 1794 végére a tagok
nagy részét letartóztatták. Bécs kegyetlenül megtorolta az összeesküvést, 1795 tavaszán kivégezték Martinovicsot és a négy „jakobinus”
igazgatót, köztük Hajnóczy Józsefet. a többi elfogottra is szigorú büntetés várt, a magyar felvilágosult értelmiség jelentős alakjai (például
Batsányi János, Kazinczy Ferenc) várbörtönbe kerültek.

Martinovics Ignácot és a négy jakobinus igazgatót (Sigray Jakab gróf, Hajnóczy
József, Szentmarjay Ferenc, Laczkovics János) 1795 májusában Budán, a mai
Vérmező területén végezték ki (korabeli ábrázolás)
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a napóleoni háborúk időszaka
Miért támogatták a rendek a habsburgokat?

a magyar jakobinus mozgalom felszámolása után az országban elcsendesült minden ellenzéki hang. a rendek támogatták a Habsburg Birodalmat az elhúzódó háborúkban, az országgyűlés a megszavazott adókkal és újoncokkal megnyugtató hátországot biztosított Bécsnek. az
európai frontokon mintegy háromszázezer magyarországi katona fordult meg, a véres veszteség (meghalt, eltűnt, megsebesült) ebből közel
százezerre tehető. a háborús szükségletek kedvezően hatottak a termelésre, a nagy létszámú hadseregek élelmezése és az állatállomány ellátása a beszállítóknak szilárd piacot jelentett. a háborús konjunktúra
(a háború által előidézett gazdasági fellendülés) javította az árutermelő
nemesség helyzetét, a gabona- és takarmánynövények értékesítése jelentős bevételhez juttatta ezt a réteget. a korban megfogalmazott jókívánság így hangzott: „adjon az Isten csendes esőt és hosszú háborút!”
Napóleon seregei 1809-ben behatoltak Magyarország területére
is. a francia császár kiáltványa ellenére az ország rendjei kitartottak
a Habsburgok mellett, és nemesi felkelést hirdettek. a napóleoni szabadság nem feltétlenül az ország függetlenségét hozta volna el, sőt a
rendek idegenkedtek a francia császár ideológiai elveitől (törvény előtti
egyenlőség, polgári átalakítás). a rosszul felfegyverzett nemesi felkelők
a császári hadsereggel együtt súlyos vereséget szenvedtek Győrnél,
de a francia csapatok nem nyomultak tovább, és néhány nap múlva elhagyták az ország területét. a következő években a súlyos pénzügyi
gondokkal (fedezetlenül kibocsátott papírpénzek, infláció, magas államadósság, jelentős hadisarc) küszködő Habsburg-kormányzat kétszer
is a devalváció, azaz a pénz leértékelésének eszközével élt.

Magyarok! Eljött azon szempillantás, melyben viszszanyerhetitek régi függetlenségeteket. fogadjátok
el a békességet, melyet ajánlok. Maradjon fenn egész
épségében országotok és szabadságotok: maradjon fenn hazátoknak consituciója [alkotmánya] akár
azon állapotban, amint eddig vala, akár pedig azon
változtatásokkal, melyeket abban ti magatok teljes
tetszésetek és kényetek szerint az időknek mostani
környülállásaihoz képest jóknak és saját polgártársaitok hasznára nézve talán szükségeseknek ítélni fogtok. semmit sem kívánok én ti tőletek, egyedül csak
azt akarom látni, hogy szabad és független nemzetté
legyetek. […] szerezzétek most vissza nemzeti léteteket; legyetek újra, akik valaha voltatok! Válasszatok
királyt magatoknak, olyan királyt, aki érettetek országoljon, a ti hazátoknak kebelében, ti közöttetek lakjék, és akit a ti polgártársaitok és katonáitok vegyenek körül!
(napóleon kiáltványa a magyarokhoz;
1809. Batsányi János fordítása)
• Mire buzdított a kiáltvány?
• Melyik társadalmi réteghez szólt?
• Idézzük fel, hogyan kezelte Napóleon a neki behódolt területeket! Milyen változtatásokat léptetett
mindenhol életbe?
• Mennyiben szolgálta volna a rendiség érdekét a
francia császár társadalmi programja?

Kitekintő

a devalváció háttere
a Habsburg Birodalomban a 18. század közepétől négyféle pénznem került forgalomba. az aranydukátokat és ezüstforintokat az arisztokraták és a nagykereskedők
halmozták fel, a birtokos nemesség kezében napi szinten a birodalomban elsőként
1762-ben kibocsátott papírforint (gulden) forgott. az alsóbb rétegek fizetőeszköze a krajcár lett, a legnagyobb mennyiséget a rézből készült 6 krajcárosok jelentették.
a bécsi kormányzat a franciák elleni háború alatt egyre nagyobb mennyiségű, fedezetlen
bankjegy kibocsátására kényszerült. Magyarországon az 1800-as évek elejétől kezdték el
használni a papírforintot, az Udvar ezzel fizette ki a gabonaszállítmányokat. a gabonakonjunktúra kitűnő bevételt eredményezett, a búza ára a 11–14-szeresére nőtt. a bécsi
kormányzat azonban rövidesen a devalváció eszközéhez nyúlt. 1811-ben az összes forgalomban lévő papírpénzt úgynevezett váltócédulára cserélték be, és ezeket ötszörösen
leértékelték. a 100 régi papírforint a rendelet nyomán tehát 20 forintos váltócédulát ért. az
intézkedés drasztikusan megvágta a nemeseknél felhalmozott pénztőkét, de a legrosszabbul
a parasztság járt: a náluk lévő 6 krajcárosokat átváltás nélkül kivonták a forgalomból. a
pénz értékének csökkentése ezzel nem ért véget, 1816-ban újabb, ezúttal 40%-os devalvációt hajtottak végre. Így az 1811 előtti 100 forintos ettől kezdve már csak 8 forintot ért.

hogyan hathatott a devalváció a magyar nemesség modernizációs lehetőségeire? nézzünk utána, mire költötték a felhalmozott vagyont azok, akik
tehették! Milyen lehetőségek lettek
volna a pénz elköltésére?

Összegzés

Okok és következmények

• Hogyan rendeződött az Udvar és a rendek közti viszony
II. József halála után?
• Hogyan hatott az ország gazdaságára az elhúzódó háború?

történelmi interpretáció

• Milyen formában jelent meg Magyarországon a francia
forradalom eszmeisége?
• Miért ellentmondásos a magyar jakobinus mozgalom
megítélése?
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Összefoglalás
gondoljuk végig az eseményeket az alábbi vázlatpontok segítségével!
Készítsünk folyamatábrát néhány témához!
gyűjtsük össze a legfontosabb forrásokat az egyes anyagrészekhez!
Emeljük ki a nevezetes eseményeket, személyeket és a hozzájuk tartozó dátumokat!

1. a Magyar királyság újjászervezése és helye a habsburg Birodalomban
• III. Károly időszaka
• A korszak uralkodóinak és a magyar rendiségnek a viszonya
• Demográfiai változások, etnikai jellemzők
• Társadalmi és gazdasági változások az időszakban
• A napóleoni háborúk hatása

2. a felvilágosult abszolutizmus időszaka
• Mária Terézia reformjai
• II. József ellentmondásos politikája
• A felvilágosult értelmiség szerepe és sorsa

3. a kultúra és művelődés a korszakban
• Az állami oktatáspolitika
• A felvilágosodás hatása

Kerettantervi
fogalmak,
adatok

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felsőtábla, alsótábla, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, türelmi rendelet, jobbágyrendelet
Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc
Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát
Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–1780 (Mária Terézia), 1780–1790 (II. József)
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II. Projektfeladat

a projektmunka ajánlott témakörei
a tanév során a tananyag feldolgozásakor projektmunkát is készíthetünk. Első lépésként alakítsunk
kisebb, 4-5 fős csoportokat érdeklődési körünknek megfelelően. a téma kiválasztása után folyamatosan dolgozzunk a feladat elkészítésén. a projektmunka elején készítsünk feladattervet, majd vezessünk munkanaplót. a munka a tananyag feldolgozásával párhuzamosan haladhat. az anyaggyűjtés
csoportmunka keretében történik, az egyes részfeladatokat időnként tanári segítséggel hangoljuk
össze. a tanév végére az adott témából összeállított projektmunkából készülhet házi dolgozat, tabló,
előadás, törimozi stb. a témához feldolgozandó anyag természetesen nemcsak a tankönyvi leckékből,
hanem egyéb gyűjtőmunkából is származhat (például könyvtár, múzeumlátogatás, internet).

államformák, államszervezet
A munkafolyamat lépései

1. Egy téma kiválasztása, csoport kialakítása
2. Adatgyűjtés, adatfeldolgozás
3. Munkanapló vezetése és a feladatterv folyamatos összehangolása
4. A prezentáció elkészítése (ennek formájáról a munka elején dönthetünk)
5. Összegzés, a projekt bemutatása

államformák, államszervezet

• a főbb görög poliszok államberendezkedése

(például: a türannisz, az athéni demokrácia működése, a spártai állam)

• a Római Birodalom államberendezkedése

(például: királyság, a köztársaság intézményei, a császári egyeduralom formái: principatus
és dominatus)

• a középkor időszaka

(például: a Frank és a német-római Császárság, a hűbériség intézményei, a feudális államberendezkedések, a rendi mozgalmak és a rendi monarchia)

• a despotikus államberendezkedés formái

(például: a Mongol Birodalom, az oszmán Birodalom, az orosz cári hatalom)

• a kora újkor időszaka

(például: abszolút monarchia, alkotmányos monarchia, tartományi-rendi különállás)

• a felvilágosodás évszázada

(például: természetjog, hatalommegosztás, társadalmi szerződés, közvetlen és közvetett
demokrácia, polgári jogok, a felvilágosult abszolutizmus, az amerikai Egyesült Államok
államberendezkedése)

• a forradalmak kora

(például: alkotmányos törekvések, köztársaság, diktatúra, császárság)

• a korai magyar történelem időszaka

(például: törzsszövetség, kettős fejedelemség)

• a magyar állam első évszázadai

(például: Szent István állama, királyi vármegyék, a kialakuló „rendi alkotmány”, nemesi
vármegyék, a rendiség intézményei, Mátyás központosítása)

• a három részre szakadt ország államberendezkedése

(például: rendi dualizmus a Magyar Királyság működésében, a Hódoltság közigazgatása,
a fejedelmi hatalom Erdélyben)

• Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba

(például: Pragmatica Sanctio, a felvilágosult abszolutizmus politikája)
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Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika

• az antik görög filozófia

(például: szofisták, Szókratész, Platón, arisztotelész)

• a középkor és a kora újkor filozófiájának összehasonlítása

(például: skolasztika, humanizmus, empirizmus és racionalizmus)

• a felvilágosodás eszmevilága

(például: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Enciklopédia)

• a francia forradalom időszaka

(például: Emberi és polgári jogok nyilatkozata, a jakobinus eszmék)

• a 19. század főbb politikai áramlatai

(például: liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus)

• a kapitalizmus kritikája

(például: az utópista szocializmus, a marxizmus, a kommunizmus)

népesség, demográfia (vándorlás, migráció)

• Demográfia a középkorban

(például: a népvándorlás főbb mozzanatai, a kora és virágzó középkor időszaka,
hospesmozgalom, a pestis évszázada és a hanyatló középkor)

• a kora újkor időszaka

(például: az elhúzódó háborúk hatása Európa népességére)

• az újkor első időszaka

(például: a mezőgazdasági átalakulás hatásai nagy-Britanniában, az első ipari forradalom
demográfiai következményei, urbanizáció a 19. század első felében)

• a középkori magyar demográfia

(például: a honfoglalás időszaka, az első nem magyar népcsoportok beolvadása, a tatárjárás
hatásai, a kunok és jászok betelepülése, belső népmozgások)

• az oszmán Birodalom hódításának következményei Magyarországon

(például: népességpusztulás, a faluszerkezet átalakulása, az elhúzódó hadjáratok és ostromok
hatásai, Erdély etnikai viszonyai)

• a soknemzetiségű ország kialakulása

(például: demográfiai növekedés a 18. században, bevándorlás, belső migráció, vegyesen
lakott térségek, az etnikai arányok megváltozása)

III. A FELVILÁGOSODÁS, A FORRADALMAK ÉS A POLGÁROSODÁS KORA
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V. REFORMKOR, FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC
MAGYARORSZÁGON
Ebben a fejezetben a magyar történelem 1815 és 1849 közötti korszakát tekintjük át.
Ebből a fejezetből megtudhatod:
– miért volt történelmi jelentőségű időszak a reformkor.
– mit jelentett a „haza” és „haladás” programja az időszakban.
– hogyan képzelték el a korszak politikusai a polgári átalakulást.
– milyen nehézségekkel néztek szembe a korabeli reformpártiak az
országgyűléseken.
– hogyan illeszkedett a pesti forradalom a „népek tavaszába”.
– milyen jelentős társadalmi és gazdasági változások történtek 1848
áprilisában.
– milyen szakaszai voltak a szabadságharcnak.

Ezek során tovább gyakorolhatjuk:
– a különböző források áttekintését és értékelését,
illetve az információk rendszerezését és értelmezését.
– a történelmi kulcsfogalmak ismeretét és alkalmazását.
– következtetések és feltételezések megfogalmazását
rekonstrukciós képek és magyarázó ábrák alapján.
– emberi magatartások és döntések megfigyelését.
– az információk gyűjtését a térképekről.
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37. A reformkor előzményei
gondoljuk végig, milyen ismereteink vannak már a reformkorról! gyűjtsünk össze minél több irodalmi, képzőművészeti alkotást! Milyen nevezetes épületek kötődnek a korhoz? Hogyan értelmezhető a
„reform” fogalom? Minek kapcsán használjuk manapság ezt a kifejezést?

1770-es
évek

a nemesi testőrírók a magyar nyelvű
kulturális élet fellendítését szorgalmazták. Bessenyei györgy 1772-ben
jelentette meg Ágis tragédiája című
drámáját – az irodalomtörténet ezt
az időpontot tekinti a magyar felvilágosodás kezdetének.

1788

Kassán megjelent az első szépirodalmi folyóirat, a Magyar Museum (Batsányi János, Kazinczy
Ferenc).

18. század
vége és a
19. század
első
évtizedei

Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi
Dániel költészete; Kazinczy Ferenc
nyelvújító tevékenysége; Katona József Bánk bán című drámája; a romantikus írónemzedék (Kisfaludy
Károly, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty
Mihály) első műveinek megjelenése.

1823

Kölcsey Ferenc: Himnusz; Vörösmarty Mihály: Zalán futása

Kölcsey Ferenc portréja (Anton Einsle
festménye, 1840 körül)

A Himnusz eredeti kézirata
Idézzük fel az irodalomórán tanultakat a 19. század eleji magyar irodalomról! Mi jellemezte a korszak
irodalmi életét? hogyan jelent meg
a nemzeti érzés az alkotásokban?

a magyar nemzeteszme átalakulása
hogyan jelent meg a nemzeti megújulás gondolata?

a „kalapos királlyal” szembeni hazafias ellenállásnak kezdetben főként rendi-nemesi jellege volt, de egy olyan folyamatot indított el,
amely a nemzeti eszme újraértelmezéséhez vezetett. a felvilágosodás és a liberális eszmék hatására megindult a nemzetfogalom kibővítése: a polgári jogegyenlőség elve alapján annak a nem nemesekre
való kiterjesztése.
a magyar irodalom kiemelkedő személyiségei költészetükben és
prózai műveikben felvállalták az új nyelvi-kulturális közösség megteremtését. a magyar jakobinus mozgalomban való részvétel miatt először halálra, majd hosszabb börtönbüntetésre ítélt Kazinczy Ferenc
elindította a nyelvújítási mozgalmat. Kazinczy heves viták kereszttüzében alakította ki az egységes irodalmi nyelvet. Számos szerző
(például Kisfaludy Károly, Katona József) a magyar történelmi eseményeket feldolgozó drámákkal, így a nemzeti nyelvű színjátszás
megteremtésével és népszerűsítésével tűnt ki.
a korabeli gondolkodókat élénken foglalkoztatta a „nemzethalál”
víziója, amelyet Johann gottfried (ejtsd: gotfríd) Herder német filozófus-történész fogalmazott meg 1791-ben. („a magyarok mint az ország lakosainak legcsekélyebb része, most szlávok, németek, vlachok
[románok] és más népek közé vannak beékelve, és századok múltán
talán már a nyelvüket is alig lehet felfedezni.”) a „szlávok tengerében
elmerülő magyarság” jövője miatti aggódás, a dicső történelmi múlt
és a hanyatlás okainak bemutatása Kölcsey Ferenc költészetében, a
Himnusz soraiban is megjelent (1823).
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a magyar társadalmi fejlődés sajátosságaiból következett, hogy
a nemzeti megújulás gondolata elsősorban a köznemesség körében
fogalmazódott meg, programját a reformkori országgyűléseken vitatták meg. a változásokat támogatta egy gyorsan bővülő társadalmi
réteg, a nem nemesi származású értelmiség (honoráciorok). a kialakuló liberális nacionalizmus, miközben büszkén vallotta a nemesi
nemzet történelmi érdemeit, egyben felvállalta a jogkiterjesztő gondolatokat is.

I. Ferenc abszolutizmusa
hogyan érvényesítette politikáját a szent szövetség az országban?

a 18. század modernizációs
törekvései a felvilágosult abszolutizmus ellentmondásos
politikájának következtében
szerény eredménnyel jártak.
a változtatás szükségességét az 1790–91-es országgyűlés is érzékelte, hiszen olyan
bizottságok létrehozásáról
döntött, amelyek korszerűsítő javaslatokat dolgoztak ki
(például közegészségügy, bíráskodás, oktatás, iparfejlesztés). a bizottságok anyagainak
megvitatását a franciák elleni
háború, és a magyar jakobinusok összeesküvése miatt
Friedrich von Amerling: I. Ferenc (1820 körül) levették a napirendről. I. Ferenc (1792–1835) elutasította
a reformokat, majd a devalváció ellen tiltakozó országgyűlést feloszlatta,
és áttért a rendeleti kormányzásra (1812-től). a bécsi kongresszuson kialakuló szövetségi rendszer sem kedvezett a változásoknak, a Szent Szövetség a „régi rend” megőrzését tűzte ki célul.
a görög szabadságharc kirobbanása és a dél-európai forradalmak
kihívások elé állították a Szent Szövetséget (1821 után). a növekvő
katonai terheket Bécs megpróbálta a vármegyékre is áthárítani (adóterhek, újoncozás). az uralkodói kérésnek a megyei közgyűlések sok
helyen ellenálltak, és a kiküldött királyi biztosok csak a karhatalomra
támaszkodva tudták az Udvar akaratát keresztülvinni. a magyar vezető réteget főleg a rendi alkotmány felfüggesztése és a kiváltságok
védelme foglalkoztatta.
a feszültséget tovább növelte, hogy a napóleoni háborúk után a
gazdasági helyzet gyorsan romlott, az értékesítési nehézségekkel
küzdő nemesség egy része eladósodott. az európai helyzet bizonytalansága végül Bécs meghátrálásához vezetett, és I. Ferenc 1825-ben
összehívta az országgyűlést.

a politika színterei
hogyan működtek a rendiség politikai intézményei?

a rendi politizálás hagyományos színterei évszázadok óta a vármegyei
közgyűlések és az országgyűlések voltak. a közéletben leginkább a főnemesség és a középbirtokos nemesség tudott érvényesülni, az arisztokraták a kormányszervek munkájában, a köznemesek módosabb rétegei pedig a vármegyék irányításában vettek részt.
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Az egész hazában minden vármegyék kedvetlen
mozgásban voltanak. Elsőben a correspondentiák
csak titkon és susogva folytanak; végre nyilván circuláló levelek által mindenek úgy egyet értettek, hogy
a feltekert húroknak mindenütt egyforma hangjok
vala. legelsőben is a nemzeti magyar ruhának felvételén kezdett éledni a patriotismus, mely annál szebb
és csodálatosabb volt, hogy már alig lehetett magyar
öltözetben látni valakit, mindenütt mint az árvíz a
német öltözet eláradott. […] Ide járult ez is: hogy
mindenek magyarul beszélnek, akik nem tudják,
tanulják a nyelvet, holott ezelőtt kevés hónapokkal,
kivált nagy társaságban magyar nyelven szólót találni nem lehetett. […] szerencsés fátum tehát, hogy ily
hirtelen a magyar ruha és nyelv a maga nemzeténél
becsületre kapott. Különben is a ruha és a nyelv formálja a nemzetet különös nemzetté.
(Keresztesi József református lelkész
naplójából; 1790)
• Milyen megnyilvánulásai voltak a nemesi patriotizmusnak (hazafiságnak)?
• Mi váltotta ki a hazafias cselekedeteket?
• Hogyan viselkedett a nemesség a korábbi évtizedekben?

[…] megújulnak nemzetünk régi sebei, a törvények
tekintélye lerombolva, a nemesi udvarok s megyeházak fegyveresek által megsértve, a szó szabadsága elfojtva, a tisztviselők bebörtönözve, szóval, már maga
alkotmányos létünk is végveszélyre juttatva léteznek.
Ami […] vármegyénket illeti, valamint felségednek,
már több ízben felterjesztettük, hogy mi az ország
törvényei ellenére semmit sem határozhatunk; […]
mi éppen azért, mivel felséged hű alattvalói vagyunk, és alkotmányunk csorbítatlan fenntartásában
a királyi trón biztosságát is szem előtt tartjuk, […]
magunkat sem a biztosok jogtalan hatalmaskodása, sem némely hatóságok törvénysértő példái által
indíttatni nem engedjük, hogy az újoncállítás és adó
tárgyait, melyek lényegesen országgyűlés elébe tartoznak, azon kívül foganatba vegyük.
(Bars vármegye feliratából; 1823)
• Milyen törekvései voltak az Udvarnak? Hogyan próbálta céljait elérni?
• Hogyan döntött Bars vármegye az uralkodói kérelemről?
• Mire hivatkozott a vármegyei közgyűlés?
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Az alsótábla épülete Pozsonyban
állapítsuk meg az ábra segítségével, hogyan működtek az egyes hatalmi ágak az időszakban! foglaljuk össze a törvényalkotás menetét! hogyan kapcsolódtak össze az egyes kormányzati szervek? Mely ügyek felett érvényesült leginkább a rendi befolyás? hogyan
gyűlés
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Kancellária mérséklő erőv
elnöke: nádor
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A magyar állam felépítése és a hatalmi ágak működése a reformkorban
Az alsótábla ügymene
nevezett kerületi üléseke
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• Értelmezzük a forrást az előző oldali ábra segítségével!
• Hogyan biztosították, hogy a vármegyei nemesség akarata érvényesüljön
az alsótábla ülésein?
• Miért volt visszás a szabad királyi városok helyzete az országgyűlésben?

a vármegye élén az uralkodó által kinevezett főispán állt. a megyei
életet ténylegesen a közgyűlés által választott alispán és a tisztségviselők
(szolgabírók) irányították. a közgyűlésen az adott megye minden nemese részt vehetett, a korszakban már személyenként szavazhattak, ami
a nagy létszámú kisnemesség politikai felértékelődéséhez vezetett.
a sokszor parázs vitákkal kísért közgyűlésen nemcsak a megyei közügyekről, hanem az országgyűlési követekről is döntöttek. a megválasztott két követ a követutasítás alapján szavazhatott az alsótáblán, önállóan nem kezdeményezhettek, és az újonnan felmerülő kérdésekről
ki kellett kérniük a közgyűlés véleményét. a pozsonyi országgyűlésre
az úgynevezett „szűk” Magyarország megyéi küldtek követeket, mivel
Erdély különállása megmaradt, és törvényhozása önállóan működött.
a kétkamarás törvényhozó testületet a király hívta össze (királyi előterjesztés), és a berekesztés joga is őt illette meg. az országgyűlés ügymenete meglehetősen nehézkes és időigényes volt. az alsótábla által kezdeményezett javaslatokat a felsőtábla visszaküldhette vagy elfogadhatta; ez
utóbbi esetben a törvényjavaslat a király elé került (felirat). az uralkodó
elutasíthatta vagy visszaküldhette az országgyűlésnek a javaslatot, ha elfogadta, akkor pedig törvényerőre emelkedett (szentesítés).
a nádor által vezetett felsőtábla mérséklő erővel bírt a sokszor
sérelmi politikát folytató alsótáblával szemben. a királyi meghívóval
megjelent egyházi és világi főrendek (főnemesek, főpapok) inkább
udvarhű álláspontot képviseltek. az alsótáblán a személynök elnökségével a megyei követek, a kiváltságos kerületek (jászkun és hajdú)
és Horvátország követei vehettek részt. Mindannyian egy szavazattal
rendelkeztek, ami kiegészült az egyházi rend (például káptalani testületek) és a szabad királyi városok küldötteinek egy-egy szavazatával.
az országgyűléstől távol lévő főrendek követei az alsótábla ülésén vehettek részt, de csak tanácskozási joguk volt.
az alsótábla ügymenetének meggyorsítására úgynevezett kerületi
üléseket szerveztek, ahol
a területileg négy kerületbe (Dunán inneni,
dunántúli, Tiszán inneni,
tiszántúli) rendeződő követek együttesen hoztak
döntéseket.

Ülésezik az alsótábla
Pozsonyban
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Az alsótábla követei a társadalom különböző rétegeiből kerülnek ki. ott vannak először is a vármegyék,
majd a városok és a felsőpapság, végezetül pedig a
főrendek és a főrendi özvegyek képviselői. Az ötvenkét vármegye küldötteit a nép [tudniilik a nemesség],
vagyis a választói testület jelöli ki, kettőt-kettőt minden egyes vármegyéből. […] A két képviselő aztán
közösen, egyetlen szavazattal rendelkezik. pontosabban szólva nem is annyira képviselők, mint inkább
csak követek ők, akik választóik akaratának adnak
hangot bizonyos kérdésekben, s ezért szállásban
és napi fizetésben részesülnek. De ha már fizetnek
nekik, rá is szorítják őket, hogy kötelezettségeiknek
eleget tegyenek: kettejük közül egynek minden határozathozatalnál jelen kell lennie, s engedély nélkül
egyik sem maradhat távol. […]
A diéta [országgyűlés] tagjai minden küszöbönálló
döntésről értesítik a megyegyűlést. A választók aztán, néha több napon át, megvitatják ezeket a kérdéseket, majd pedig a többség akaratának megfelelően
megfogalmazzák utasításaikat a követek számára, s
közlik velük, hogyan kell szavazniuk. ha valamelyik
követ netán választóinak utasításaival ellentétesen
szavazna, visszahívják, s magyarázatot kérnek tőle viselkedéséről; ha azt nem találják kielégítőnek, le kell
mondania, és mást választanak a helyébe. […]
Meg kell említenem a királyi városok követeit is, igaz,
az ő helyzetük rendkívül visszás. Jogukban áll részt
venni és felszólalni az alsótábla ülésein, de csak egy
szavazatuk van. Ezért aztán féltékenyek a nagyobb
jogokkal és kiváltságokkal rendelkező nemesekre, s
mivel közvetlen és természetes védelmezőjüknek az
uralkodót tekintik, többnyire az udvar engedelmes
eszközének szerepét töltik be.
(John paget Magyarország és Erdély
című munkájából; 1839)
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Kitekintő

a korabeli nemesi mentalitás
a korszakban az egyes emberek jogi-politikai helyzetét, megítélését továbbra is rendi hovatartozásuk határozta meg. a kiváltságos rendnek számító nemességhez a társadalom közel 5%-a
tartozott. a 19. század elejére a nemesi társadalom szerkezetét
jelentős vagyoni és életmódbeli különbségek jellemezték, a nemesség diﬀerenciálódása felgyorsult. a főnemesek (mágnások)
mintegy ötszáz családja a köznemességtől elkülönülve, zárt világban élt, életmódjuk a nyugat-európai arisztokráciáéhoz hasonlított.
a köznemesség felső rétegét adó birtokos nemességhez
néhány ezer család tartozott. a vármegyei közéletben aktívan
tevékenykedő réteg mentalitását, gondolkodásmódját az itt olvasható forrásrészlet adja vissza.
a nemesség 90%-át kitevő kisnemesség (egytelkesek, bocskoros nemesek) vagyoni helyzete, életmódja nem sokban különbözött a jobbágyságétól. a kiváltságaihoz, nemesi előjogai-
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Magyar viselet a 18. század végéről és a 19. század elejéről: 1. és 3.
falusi nemes, 2. városi nemes, 4. banderista, 5. úri asszonyság, 6. városi nemes ember

A Halász-kúria Dabason

hoz ragaszkodó réteg politikai szerepét növelte, hogy 1819-ben
elrendelték a személyenkénti szavazást a vármegyei közgyűléseken. Ettől kezdve lehetőség volt a szavazatok áruba bocsátására, és a kisnemesség gyakran állt a reformtörekvések útjába.

Atyám fogalmai a társadalmi viszonyokról még nagyon emlékeztettek a középkorra, sőt az óvilágra, de azon időben általánosan el voltak terjedve a magyar nemesség közt. Tisztességes
állásnak csak a földbirtokosét tartotta, ki hivatalt nem visel,
senkitől nem függ, ez az igazi úr. Különbséget itt nem tett a nagyobb vagy kisebb birtok, hanem legfeljebb a család régisége;
egyébiránt erre is inkább családi összeköttetéseknél adtak valamit, mint társaságban, mert az egyenlőség érzete áthatotta
az összes birtokos nemességet, az úgynevezett táblabírákat,
kik ugyanazért kerülték a mágnások társaságát, mint kik akár
aranykulcs [a királyi kamarások díszjelvénye], akár hivatal s családi összeköttetés következtében az udvartól függnek, különben is jobbaknak tartják magukat a többi nemességnél, s kasztot formálnak már azáltal is, hogy egymást tegezik, s együtt tartanak, holott a törvény azt mondja: „sem a nagyuraknak nincs
több, sem a kisebb nemeseknek kevesebb szabadságuk.”
A kormányhivatalnok természetesen szintén úrnak számított,
de a kamerális tisztviselő, még nagyobb fizetés mellett is, kevesebb tiszteletben részesült, mert ezek közt sok volt az idegen s
a nem nemes. Egyébiránt azt, aki kormányhivatalt vállalt, nem
tekintették többé jó hazafinak, csak megyei választott tisztség
volt megegyeztethető a hazafisággal.
Az ügyvéd, az orvos szintén beleillett az úri társaságba, ha nem
is volt nemes, hiszen honorácior [nem nemes értelmiségi] volt
mindenesetre, mindenkinek szüksége volt rá, ő ismerte a házi
kör legbensőbb titkait, de azért mégsem tartották egyenlőnek,
mert függésben élt, ha nem is az egyestől, mégis a közösségtől.
legtöbb becsülete volt köztük azoknak, kik a megye gyűlésére
jártak, és gyakran táblabíráknak neveztettek ki.
A kereskedő, még ha nemeslevele volt is, csak polgárnak tartatott; ezek s a tanárok, papok s városi házbirtokosok alkották a
magasabb polgári társaságot, külön a céhbeli kézművesektől,
kik majszter uram címmel szólíttattak meg, s ismét külön társaságban éltek egymással. A polgárság s nemesség közt alig létezett tettleg ius connubi [házasság], megtörtént ugyan néha,
hogy a nemes ember fia elvette a gazdag polgár leányát; de
azt, hogy birtokos nemes család leánya nem-nemeshez menjen
férjhez, hallatlan botránynak, családi csapásnak tartották.
(pulszky ferenc Életem és korom című munkájából)
• Összegezzük a forrás alapján, hogyan rétegződött a nemesi
társadalom!
• Csoportosítsuk az egyes csoportokról vallott felfogásokat!
• Mi jellemezte a birtokos nemesség életfelfogását?

Összegzés

Okok és következmények

• Miként tudta a köznemesség kifejezni a politikai akaratát?
• Milyen feladatokat látott el a vármegye?
• Hogyan épült fel a rendi országgyűlés?

történelmi jelentőség

• Hogyan alakult ki a liberális nacionalizmus?
• Miben tért el az addigi rendi nacionalizmustól?
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38. Széchenyi István reformprogramja
Elevenítsük fel korábbi ismereteinket Széchenyi Istvánról! Milyen tettek, alkotások jutnak eszünkbe
Széchenyi kapcsán? Ismerünk-e filmet vagy regényt az államférfi tevékenységéről? Emeljünk ki belőlük
néhány mozzanatot!
széchenyi István színre lépése
Mi késztette széchenyit cselekvésre?

a Habsburg Birodalom politikája a napóleoni háborúk után sem
változott, a nagyhatalmi pozíció megőrzése továbbra is jelentős öszszegeket emésztett fel. az államadósság folyamatosan gyarapodott, a
terhek egy részét az Udvar a vámok növelésével áthárította Magyarországra. az ország gazdaságát a kettős vámhatár gúzsba kötötte, és a
birodalomrészek között komoly gazdasági különbség alakult ki. a
beinduló lajtán túli mezőgazdasági átalakulás (vetésforgó alkalmazása) a termelés növekedéséhez vezetett, így a magyar termények értékesítése mind nagyobb nehézségekbe ütközött.
a 19. század elején az örökös tartományok ipara dinamikusan
fejlődött; a céheket felváltotta a manufaktúraipar, illetve egyes tőkés
vállalkozásoknál elterjedtek a gőzgépek. az osztrák és a cseh ipar termékei elárasztották a magyar piacot, a hazai ipar a kedvezőtlen feltételek miatt nem tudott megerősödni. a gazdasági nehézségeket
súlyosbította a hazai hitelrendszer hiánya, a kedvezőtlen szállítási feltételek és a társadalmi rendszer rugalmatlansága.
a magyar közvélemény felrázását először Széchenyi István gróf
vállalta magára. a dunántúli mágnás (főnemes) néhány év alatt körbeutazta Európát nagy-Britanniától az oszmán Birodalomig. angliába
Wesselényi Miklós báró is vele tartott. gondolkodásmódjukra gyökeresen hatott a megújuló, modernizálódó nyugat és az elmaradott Kelet
látványa. Mindketten felismerték: Magyarország válaszút elé érkezett,
az elavult társadalmi-gazdasági szerkezet már nem szolgálja az ország
érdekeit, sőt a leszakadás rövidesen még szembetűnőbb lesz. a változásoknak érinteniük kell a feudális berendezkedés egészét.
a polgári átalakulás így egyszerre jelentette a képviseleti rendszer
kibővítését és a jobbágykérdés felvetését. Széchenyi István először
az 1825-ben összehívott országgyűlésen lépett színre, amikor birtokainak egyévnyi jövedelmét felajánlotta a magyar kultúra és a tudományos élet fellendítését szolgáló intézmény, a Magyar Tudományos
Akadémia alapítására.

Széchenyi István 1825 novemberében az alsótábla kerületi ülésén, Felsőbüki
Nagy Pálnak mágnásokat bíráló szavaira reagálva szólalt fel: „Nekem itt szavam nincs. Nem vagyok tagja a követek házának. De birtokos vagyok; és ha
feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom reá.”

Széchenyi István gróf (1791–1860) Bécsben született Széchényi Ferenc és Festetics Julianna hatodik gyermekeként.
A magántanulói és gimnáziumi évek után, a napóleoni
háborúk idején önkéntesként részt vett a győri ütközetben, majd már hivatásos katonaként fontos futárszolgálatot látott el a lipcsei csatában. 1814-ben alakulatával
Párizsig jutott. A fiatal huszárkapitány ezt követően a bécsi kongresszus táncmulatságain vett részt. (Schöfft József:
Széchenyi István a Vaskapunál, 1836)

A Magyar Tudományos Akadémia épületének terve
nézzünk utána az interneten, mikor kezdődött meg
az Akadémia székházának építése!
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gazdáink egy része századát előzi meg, s úgy cselekszik, mintha már 1901-ben élne; más része pedig
úgy gazdálkodik, mint II. András idejében volt szokás.
Egynek mezei olyanok, mintha erővel hozták volna
oda Belgiumból, másiknak síkjai pedig oly ábrázatlanok, hogy azokon tevével vagy dromedárral összetalálkozni nem volna meglepő. s ezen előmenetelek
vagy hátramaradások nem mindig a körülállásoktul,
de többnyire a birtokosok gondolkodásmódjátul
függenek.
A pénznek, földnek s minden egyébnek csak úgy
van lehető legnagyobb haszna, ha egyiket s másikat
minden pillanatban arra fordíthatom, amire tetszik.
Mennél szaporábban juthatok pénzemhez vagy földemhez, s mennél rövidebb idő alatt cserélhetem
az elsőt a másikért s viszont, vagy egyiket s másikat
egyéb életjavakért, annál többet ér nekem száz vagy
millió forintom, tíz vagy százezer hold földem. […]
pénzéhez képest miért szegény a magyar tőkepénzes és a földesúr? Az első nem teheti pénzét olyan
helyre, honnan mindég tetszése szerint ki is vehetné,
s attul rendes kamat folyna. A másik pedig kiterjedt
zsíros dűlői mellett se kap […] okvetlenül egy forintot is. s ki nem tapasztalta, ki robotban is, s béresek
által is dolgoztatott, hogy azon munkát, melyet egy
jobbágy rossz ekéjével, filigrán szekerével, gyenge
marhájával 52 nap alatt tud elvégezni, maga béresivel, jó szerszámmal és erős marhával a mondott idő
egyharmad része alatt vihette volna végbe?
(széchenyi István Hitel című írásából; 1830)
• Hogyan vélekedett Széchenyi a hazai gazdálkodási
viszonyokról?
• Milyen ellentmondásokat, problémákat érzékelt?
• Milyen érveket hozott fel Széchenyi a földbirtokok
szabad adásvétele mellett?
• Miben látta a robot és bérmunka közötti alapvető
különbséget?
nevetséges vagy inkább szomorú dolognak kell-e
mondani, ha valaki nagyszámú gulyája és telt gabonavermei mellett is koplal, vagy szinte éhen hal?
nevetséges vagy szomorú-e, ha egy nagybirtokos,
kinek kiterjedt termékeny szántóföldei, rétjei, erdei,
szőlei stb. vannak, ki nem adózik, és az országnak
szinte semmi terhét nem viseli, és kinek sok ingyen
dolgozik – ha egy ily birtokos, mondom, annyira elszegényül, hogy végre adósságai miatt semminél
kevesebbje marad? […] Már ez miért van így – és
ennek úgy kell-e lennie, vagy talán nem kellene;
[…]. ha egynek pénzre van szüksége, minden jószági mellett is ugyan kaphat-e törvényes kamatra
elegendőt könnyen és tüstént? […] hitel híja miatt
csak felette nagy uzsorával kaphatott. hány birtokost
ismerek magam, ki mindig pénzben szűkölködik, és
kinek kincse maga előtt mindig el van zárva? és ez
földesuraink és földbirtokaink állapotjának vázrajza,
és ebből látszik, hogy inkább mendemonda teszi
hitelünk létét vagy nemlétét, mint fekvő jószág, ház,
marha, gabona, bor, sajt.
(széchenyi István Hitel című írásából; 1830)

széchenyi: Hitel
hogyan viszonyult széchenyi a rendi társadalomhoz?

az 1825–27-es országgyűlésen még a rendi-sérelmi politika, azaz az
abszolutista intézkedésekkel szembeni tiltakozások foglalkoztatták a
nemességet. Igaz, elővették az 1790–91-es bizottságok dokumentumait, és azok újratárgyalását javasolták. Rövidesen lázas politikai élet
bontakozott ki a vármegyékben, és mindenhol megfogalmazták a
szükséges reformlépéseket. Széchenyi fellépése egy új korszak nyitányát jelentette; a gróf főnemesi társainak megnyerését tervezte.
a bécsi szórakozási lehetőségek magyarországi meghonosításával kívánta az arisztokratákat hazacsábítani, és a közéletbe bevonni. a pozsonyi, majd pesti lóversenyzés megindítása,
illetve a kaszinóalapítás elsősorban főnemesi társainak szólt.
Széchenyi 1830-ban a Hitel című könyvben jelentette meg gazdasági reformelképzeléseit. (Két évvel korábban egy
bécsi bank fedezet hiányában elutasította
kölcsönkérelmét, és bár néhány hét múlva
megkapta a kívánt összeget, a konfliktus
felhívta figyelmét a pénzügyi korlátokra.)
Széchenyi látszólag gazdasági művet
írt, de erős politikai megfogalmazásokat is
tett: nyíltan hangoztatta a feudális rendszer elavultságát és válságát. Kiindulópontja az volt, hogy az anyagi gondokkal
A Hitel címlapja
küszködő birtokosok az ősiség törvénye és
a háramlási jog miatt nem tudnak a bankoktól hitelt felvenni birtokaik fejlesztésére. a földbirtokok nem forgalmazhatók szabadon, a majorságokon végeztetett robotmunka pedig nem hatékony. az ősiség
törvényét el kell törölni, és a feudális földbirtokot a földesúr polgári
tulajdonába kell adni. a robotot és a kilencedet el kell törölni, de a
földesurat nem érheti kár. a jobbágyság így megszűnne, de Széchenyi azt nem fejtette ki, milyen státusza lenne a volt jobbágynak. Valószínűleg bérlővé vált volna.
Széchenyi tudatosan vállalta fel az újszerű gondolatokat, elképzelései a közgondolkodás átalakítására és a maradiság elítélésére irányultak. a gróf optimistán látta a jövőt:
„Minekünk is mozdulnunk kell, akár akarjuk, akár nem, s nehogy
hátrafelé nyomattassunk, lépjünk inkább előre. […] nem nézek én,
megvallom, annyit hátra, mint sok hazámfia, hanem inkább előre;
nincs annyi gondom tudni: valaha mik voltunk, de inkább átnézni:
idővel mik lehetünk s mik leendünk. a múlt elesett hatalmunkból, a
jövendőnek urai vagyunk. […] bírjuk inkább elszánt hazafiságunk s
hív egyesülésünk által drága anyaföldünket szebb virradásra. Sokan
azt gondolják: Magyarország – volt; – én azt szeretném hinni: lesz!”

széchenyi és Wesselényi
Miben tértek el nézeteik?

Széchenyi István társadalmi rangja és neveltetése miatt bízott benne,
hogy Bécs támogatni fogja reformelképzeléseit, így a magyarorszá• Miben látta Széchenyi a legnagyobb problémát?
• Milyen belső ellentmondások jellemezték a korabeli nagybirtokokat?
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gi változásokat a kormányzat sem gátolja meg. Emellett úgy vélte,
hogy főnemesi társai is kiállnak mellette, és a reformokat a mágnások
fogják végigvinni. Rövidesen mindkét elképzelésében csalódnia kellett. a főrendek részéről (Dessewﬀy József) ugyanis elutasítást, illetve
kritikát kapott. az arisztokraták közül sokan felismerték a változások
szükségességét, de ragaszkodtak a rendi kiváltságokhoz és a „nyolcszáz éves” alkotmányhoz. az idős I. Ferenc és Metternich kancellár
szintén a változások ellen politizáltak, így az 1830-as évek elején
minden eszközzel megpróbálták lassítani a reformok kibontakozását.
Széchenyi ennek ellenére folytatta a programalkotást. Előbb a
főrendi kritikára válaszolt (Világ, 1831), majd logikusan pontokba
szedte a szükséges lépéseket (Stádium, 1833). a kiváltságok felszámolásával a rendi nemzet helyett egy polgári nemzetet képzelt el,
amelyben az államot a jogok és kötelességek harmóniája fogja össze.
Széchenyi bízott a fokozatos jogkiterjesztésben, a lassú társadalmi változásokban.
Wesselényi Miklós báró a „két haza” (Erdély és Magyarország) politikusaként tevékenykedett a hazai közéletben. (az erdélyi főnemes
magyarországi birtokot is szerzett, így megjelenhetett a felsőtáblán.)
Wesselényi a hatékony reformpolitikát a középbirtokos nemesség részvételével képzelte el, és nem bízott a kormányzatban.
Wesselényi meggyőződése szerint a rendi ellenzék rövidesen belátja
a feudális jogrend tarthatatlanságát, és felvállalja a reformokat. az arisztokraták zárt világában élő Széchenyi nem tartotta sokra a köznemesség erejét, az érdemi döntések
meghozatalához alkalmatlannak
vélte a zajos vármegyei közgyűléseket.
Széchenyi István későbbi politikai elszigetelődéséhez ez a
véleménye is hozzájárult, főrendi társai nem álltak mellé, a köznemesség világát pedig ő nem
értette meg. (Széchenyi István az
1830-as és 1840-es években példát
mutatva mindenkinek nagy energiával fogott hozzá az ország modernizálásához. gyakorlati tetteiről a 41. leckében olvashaBarabás Miklós: Wesselényi Miklós (1836) tunk.)
Most van éppen ideje, hogy az ország rendei illő s okos engedményeket
tegyenek s azt törvényes kezességre alapítsák: a földnépe most mindent,
ami könnyebbítésére tétetik, köszönettel s úgy fogja venni mint ajándékot. Mi pedig gondoljuk meg, hogy amit érettök tenni fogunk, nem lesz
ajándék, hanem tartozásnak lefizetése […]. Mi nálunk sokféle nyelv – sok
religio [vallás] – számtalan különböző szokások – s hányféle nemzetség!
– Ez magában is veszedelem. – Bajos, szinte lehetetlen ezen hézagokat
kipótolni – csak a haza, polgári alkotmány s törvény iránti egyenlő buzgóság teheti. Ezt pedig egyedül az eszközölheti, hogy a nemzetiség s polgári
alkotmány malasztait minden nyelvű, vallású s származásúakra egyenlően
terjessze, hogy ne legyen azok közül s egy helyzetbeli is a többi felett […].
(Wesselényi Miklós Balítéletekről
című munkájából; 1833)
• Milyen javaslatot fogalmazott meg Wesselényi a rendek számára?
• Hogyan érvelt az alkotmány kiterjesztése mellett?
• Milyen megoldást kínált ezzel a soknemzetiségű országnak?
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A hitel lábra állítását tettem systemám [rendszerem]
talpkövéül, mert annak nem léte, mint a honi tapasztalás mutatja, legtehetősb nemzetségeinket is megsemmisíti; […].
Tehát
1-szer A hitel. De hitelt, ha egy osztályt sem akarunk
az abbuli kirekesztés által felette keményen büntetni,
mindaddig nem állíthatni fel valódi sikerrel, míg nincs
2-szor eltörölve az Aviticitas [ősiség törvénye]. Ennek
eltörlése pedig szükségkép maga után vonja
3-szor a fiscalitas [háramlási jog] megszűnését. Minthogy továbbá nem elég, ha a hitelező az ingatlant
csak exequálhatja [végrehajthatja], de azt nekie teljes
bátorságban bírhatni is kell, mert másképp kis kamatra pénzt nem fog adni; többször lehetne pedig a
hitelező nemtelen mint magyar nemes: szükségkép
foly mindenkire a
4-szer a Jus proprietatis [birtokszerzés joga]. ha pedig
a nemtelen is bírhat ingatlant, kell neki teljes személy
és vagyonbeli bátorság, azaz
5-ször törvény előtti egyformaság. és – mert sikertelen a törvény, ha azt mindig csak egy felekezet magyarázza –
6-szor törvényes pártvéd [választott védő]. Ezen utolsó két törvény azt vonja maga után, hogy
7-szer a házi pénztár [vármegye költségei] s országgyűlési a nemestül is idomzat szerint [a birtok arányában] viseltessenek. Ezen törvények következésében
új életre ébredend a hon, s nagyobb lévén a mozgás,
szükségkép foly, hogy
8-szor a vizek elrendelése, utak készítése s jó karban
tartása, valamint a belvámok – mindenkitül egyenlőn fizetve – országgyűlési tárgyak legyenek; mert
ilyesekben harmónia és szoros egybehangzás kell.
De mind emellett szorgalom hatalmasan nem léphet
elő; s így félre kell vetni mint káros akadályt,
9-szer a monopóliumokat, céheket, limitációkat [hatósági árszabás] s egyéb ilyen intézeteket örökre.
De hogy egészen el ne külföldiesedjék az ország, s
külintelligencia még könnyebben és szaporábban
ne nyomjon el minden nemzeti sajátságot mint most
10-szer 1835-dik esztendő 1-ső napjátul fogva csak
magyar nyelven írott s íratandó törvény, ítélet, parancs, folyamodás, alkotandó contractus [szerződés],
egyezés, számadás stb. lesz hazánkban kötelező erejű!
Mindez azonban még nem elég a magyar hon dolgainak rendes forgására; a felsőbb parancsolatokban
legnagyobb egyformaság kell, s ekképp
11-szer csak a helytartó Tanács közbevetése és befolyása által kormányoztassunk.
s mindennek fő garanciája legyen
12-szer a nyilvánosság.
(széchenyi István Stádium
című írásából; 1833)
• Gyűjtsük ki táblázatba a társadalmi és gazdasági követeléseket!
• Honnan közelítette meg Széchenyi a problémát?
• Milyen középkori vonások jellemezték még a hazai
viszonyokat?
• Hogyan képzelte el Széchenyi a politikai berendezkedés korszerűsítését?
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Kitekintő

gróf széchenyi István, a magánember
a közvélemény előtt sokáig rejtve maradt, milyen ádáz küzdelmet folytatott önmagával Széchenyi István. a gróf fiatalkorától naplót vezetett, melyben egyre több pszichés zavarra utaló
bejegyzést hagyott. gyakran voltak szélsőséges hangulatváltozásai, többször is felvetődött benne az öngyilkosság gondolata,
és valamilyen rejtett betegségtől félt. az önmarcangolás és az
önvád visszatérő eleme volt belső küzdelmeinek.

én minden házias boldogságról lemondtam, amióta ismerem.
[…] szerelmet más nő iránt csak színlelni tudtam volna, de érezni soha; és boldogságomat, nyugalmamat az erény nehéz, göröngyös, de nemes útján fogom keresni. Kegyed engem máris
jobb emberré tett. Ah, ha honfitársaimnak és felebarátaimnak
valaha is igazabb szolgálatokat tehetnék, mint amilyeneket eddig tettem: Kegyed műve volna.
(széchenyi naplóbejegyzése; 1825. október)
crescence pirulón nekem 400 pengő forintot egy vigadóra pesten felajánlott. utána elkerült és hidegen bánt velem. Ő kiszámíthatatlan – ha engem nem is szeret, mégis szereti enyéimet.
(széchenyi naplóbejegyzése; 1825. november)
évekig nélkülözhet az ember, munkálkodhatik, és tehet jót
csendben, némaságban, de végül is mindig jutalmat remél…
én a pályámon becsületesen ki akarok tartani – csak crescence
elismerje valaha értékemet, csak elismerje! Ez legyen egyetlen
jutalmam.
(széchenyi naplóbejegyzése; 1828. július)
Boldog, nagyon boldog vagyok. Boldogabb, miképpen lehetségesnek hittem! otthon ebédelek. otthon maradok. ó, be jól
érzem magam!
(széchenyi naplóbejegyzése az esküvőt
követő napokról; 1836. február)

Gróf Széchenyi István lóháton. (Sterio Károly 1857-es színezett litográfiája, amely egy korábbi rajz nyomán készült.) A gróf viseletének ábrázolása hiteles

Széchenyi szerelmi élete ugyancsak zaklatottan indult.
a bécsi kongresszuson viszonyt folytatott fiatal sógornőjével, és
családja a botrányt diplomáciai kiküldetéssel leplezte. az arisztokrácia köreiben azonban ismert lett az eset, ezért az előkelő
családok az ifjú grófot sorozatosan kikosarazták. Széchenyi
1824-ben végzetesen beleszeretett egy fiatal, férjes asszonyba
(Seilern Crescence-be). Közel egy évtizedig táplált az illem
határain belül plátói szerelmet a többgyermekes grófnő iránt.
Miután Crescence férje meghalt, az özvegyi gyászév leteltével,
1836-ban feleségül vette. Széchenyi házassága 1848-ig boldognak tűnt, a grófnak két fia született.

Széchenyi és felesége, Seilern Crescense. (Perlasca Domokos: Gróf
Széchenyi István feleségével nemzeti ruhában. Honderű, 1843)

Összegzés

történelmi nézőpont

• Milyen okai voltak annak, hogy Széchenyi politizálni
kezdett?
• Mi késztette a grófot arra, hogy „ostorozza” a fennálló
állapotokat?

történelmi jelentőség

• Hogyan és milyen konkrét programmal kapcsolódott
be Széchenyi István a közéletbe?
• Milyen gazdasági-társadalmi lépéseket sürgetett a későbbiekben?
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39. A reformmozgalom kibontakozása
gondoljuk végig, milyen ismeretekkel rendelkezünk már Kossuth lajosról vagy Deák Ferencről! Mit
tanultunk róluk az általános iskolában? Milyen változásokat sürgetett Széchenyi? Hogyan reagálhatott
a reformgondolatokra a bécsi kormányzat?
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a reformgondolatok kiteljesedése
hogyan képzelték el a polgári állam kialakítását?

1830-ban a Szent Szövetség rendszere súlyos sebeket kapott (a Bourbonok bukása, belgiumi forradalom, lengyel szabadságharc), és a magyar közvélemény ekkor ismerte meg Széchenyi Hitel című művét. az
elrendelt bizottsági munkálatok anyagainak feldolgozása, az európai
események és a gróf reformokat sürgető könyve elősegítette egy új politikai nemzedék öntudatra ébredését.
a reformkor kezdetét az utókor a Hitel megjelenésétől, 1830-tól számítja. (a történészek egy része Széchenyi 1825-ös fellépését tekinti a
reformkor kezdetének, bár vannak, akik hangsúlyozzák, hogy azon az
országgyűlésen még háttérbe szorultak a reformgondolatok.) a reformkori nemzedék elutasította a változtatásra képtelen, maradi politikát,
miközben a társadalmi és gazdasági modernizáció szükségességét
hangoztatta. a reformok megvalósítását alkotmányos eszközökkel, országgyűlési törvényekkel akarták elérni. a polgári átalakulás mellett
felvállalták a nemzeti öntudat megerősítését, a nemzeti nyelv és kultúra
támogatását. a Kölcsey Ferenc által megfogalmazott híres jelmondat:
„Jelszavaink valának: haza és haladás” egyszerre jelentette a társadalmi
reformok és a nemzeti ébredés megvalósítását. a magyar társadalmi
fejlődés sajátosságaiból következett, hogy a változások élére elsősorban

• Milyen veszélyre hívta fel Kölcsey a nemesség figyelmét?
• Mely történelmi eseményekkel támasztotta alá érveit?
• Miért nem voltak hatékonyak szerinte az eddigi „módszerek”? Milyen
megoldást ajánlott helyettük?

Katonai határőrvidék
Székely székek
Szász székek

Valahányszor az örökös megváltásra nézve tagadólag felelő királyi válaszról gondolkozom, mindanynyiszor kénytelennek érzem magamat emlékezetemmel a közelebb lefolyt három század történetein
végigfutni. […]
gondoljuk meg: nálunk az aristokratia [itt: nemesség]
tagjai legnagyobb részben falukon, az adózók [jobbágyok] közt elszórva laknak. Már Tekintetes rendek,
egy pár száz ezernek milliók közt csendességben
élni: ez bizonyosan a milliók jóakaratától van függésben. s hogy e jóakaratot csak a kölcsönös bizodalom
teremtheti […]. hazánk történeteiben a példák borzasztóbbak, mint akárhol. Említem a Dózsa vérengző tetteit; tudják a Tek. rendek a József császár alatti
dolgokat Erdélyben; s ki az, ki még most is borzadva
nem tekintene a kolera évére [1831], midőn némely
megyékből a legrettenetesebb tettek híre az egész
országot keresztülrázá. felszólítom a kormányt; ily
esetekben mi a mód, mely által bennünket megoltalmazand? Talán hóhérpallos és kötél? mik a bűnösök
ellen fordíttatnak. nyomorult eszközök! Mert ezek
semmivé tehetnek ugyan egyes életet; de itt nem
egyesekről van szó; itt a szó azon halhatatlan, hódíthatatlan szellemről van, mely századok óta most
lánggal lobogva, majd hamv alatt emésztődve ég.
és ezt nem zabolázza meg félelem, nem győzi le hatalom; ezt csak megszelídíteni lehet. nem egyébbel
pedig, csak oly közös érdekkel, mely a társaság [társadalom] tagjait egyformán kösse a hazához; s ez érdek
csupán két szó: szabadság és tulajdon!
(Kölcsey országgyűlési beszéde; 1832)
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Eljött az idő, s a kir. válasz az úrbérben megérkezett.
Megyénk jónak látta az V. és VIII. cikkelyekre nézve a
válasz mellé állani; s ezt oly egyetemi kitétellel adá
tudtunkra, mely által a tőlünk két évig követett elv
egyszerre eltöröltetik; s melynél fogva a szatmári
követeknek ezentúl az elsőbbitől egészen ellenkező
utat kell kezdeni. Mit valánk teendők? Engedni? Az
szívünk győződésével meg nem fért. nem engedni?
Azt követi kötelességünk nem hagyta. […]
Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, kik a haladás helyett maradást akarnak, gondolják meg:
miképpen a maradás szónak több jelentése van. Korszerinti haladás épen maradást hoz magával; veszteg
maradás következése pedig senyvedés. Isten őrizze
meg e nemzetet minden gonosztól; isten virassza fel
e nemzetre a teljes felvirágzat szép napját!
(Kölcsey ferenc: Búcsú az országos rendektől, 1835)
• Miért kényszerült Kölcsey lemondani az országgyűlési követségről?
• Mit értett a „korszerinti haladás” kifejezés alatt?

a liberális nemesség állt. Széchenyi sürgetése ellenére a főnemesek
nagy része megőrizte az udvarhűségét, miközben a kisnemesség többsége a kiváltságaikhoz ragaszkodva vetette el a reformokat.

a jobbágykérdés felszínre kerülése
Milyen megoldási javaslatok fogalmazódtak meg a korban?

1831-ben az ország északkeleti megyéiben tomboló kolerajárvány
nyomán parasztfelkelés robbant ki. az erőszakos cselekményekkel
járó megmozdulást a hadsereg alakulatai és a helyi nemesi felkelők
vérbe fojtották. a kolerafelkelés tanulságaként a nemesi politikusok
legjobbjai megértették, hogy csak akkor tudják az országot megvédeni a bécsi abszolutizmussal szemben, akkor van esély az alkotmányos átalakulásra, gyökeres gazdasági reformokra, ha szövetségesül
megnyerik a jobbágytömegeket. Felismerték, hogy ennek egyetlen
módja, ha a jobbágyokat birtokossá teszik, vagyis az úrbéres földeket
polgári tulajdonukba adják. Ez a nemzeti érdekegyesítés programja. (a majorság a földesúr polgári tulajdonává válik.) a földesurakat
viszont kártalanítani kell, hiszen a nemesi birtokok a jobbágyi munkaerő kiesésével azonnal tönkrementek volna. Egyik lehetséges módja
ennek, ha a volt jobbágy fizeti ezt a kártalanítást – a jobbágyi szolgáltatások: a robot és a kilenced értékét – úgy, hogy magánszerződésben
megegyezik a földesurával, ha van elég pénze, vagy a földesúr elfogadja a törlesztést. az önkéntes örökváltság megfizetésével a jobbágy
a terhei megváltásáért cserébe egykori úrbéres telkének teljes jogú
birtokosa lesz.
Wesselényi lassúnak és nehézkesnek tartotta ezt az utat, és állami
szabályozás mellett érvelt. Ezzel a kötelező örökváltság programjának egyik első megfogalmazója lett. (az állami kártalanítás, amely
adókból történik, 1848-ig nem vetődött fel.) a végső cél egy olyan
nemzeti közösség megteremtése volt, amelyben a lehető legtöbben
élnek személyes szabadságban és anyagi biztonságban. a következő
országgyűlésen (1832–36-ban) azonban még az önkéntes örökváltságért is ádáz politikai csatákat kellett vívni.

az 1832–36-os országgyűlés
Miért bukott el ekkor a reformerők tervezete?

Kossuth Lajos (1802–1894), a Zemplén megyei Monokon
született kisnemesi család sarjaként. Édesapja nyomdokaiba lépve jogot tanult, majd Sátoraljaújhelyen ügyvédeskedett. A tanult fiatalember bekapcsolódott a megyei
közéletbe, 1831-ben kolerabiztosként tevékenykedett (Barabás Miklós festménye)

a reformok iránt elkötelezett politikusok (például Kölcsey Ferenc,
Deák Ferenc, Klauzál gábor) először az 1832–36-os országgyűlésen
próbáltak meg változásokat elérni. az önkéntes örökváltságról szóló
javaslatot (kiegészítve az úriszék korlátozásával) az alsótábla elhúzódó
viták után elfogadta. a taktikázó felsőház, bízva az uralkodó elutasításában, átengedte a javaslatot. I. Ferenc határozottan elvetette a tervet,
így a kialakuló liberális tábornak a bécsi kormányzat ellenállásával is
számolnia kellett. a király és Metternich kancellár veszélyesnek tartottak bármilyen változást, a tervekben egy forradalom előkészítését
látták. a kormányzat a reformtörekvések letörésére számos eszközzel élt. a főispánok királyi utasításban kapták a vármegyei közgyűlések határozatainak megváltoztatását. Bécs taktikája bevált, sok helyen
a leitatott, lefizetett bocskoros nemesség elutasította a reformjavaslatokat. az új követek megválasztása és a megváltoztatott követutasítások meggyengítették a liberális ellenzéket, Kölcsey lemondott követi tisztségéről, Wesselényi ellen felségsértési pert indítottak.
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kossuth lajos fellépése
hogyan tájékoztatta a közvéleményt az országgyűlés munkájáról?

az 1832–36-os országgyűlésen a reformmozgalom átütő eredményt
nem ért el, de a törekvések széles körben ismertté váltak. a közvéleményt egy ifjú ügyvéd, Kossuth Lajos tájékoztatta. Kossuth egy távol
lévő zempléni főrend követeként vett részt az üléseken, és a nyilvánosságnak szerkesztett lapja (Országgyűlési Tudósítások) a cenzúra megkerülésével készült. a lap számait nem nyomtatott, hanem kéziratos
formában terjesztették, és az újságra a vármegyék többsége előfizetett.
Kossuth nem szó szerinti tudósításokat készített, hanem egyfajta
véleményformáló publicisztikát; az ellenzéki beszédeket részletesen, a kormánypártiakat összegezve közölte. Munkáját számos fiatal
joghallgató segítette, akik az ülések megfigyelése mellett másolták a
lapokat (országgyűlési ifjak).
Kossuth az országgyűlés berekesztése után a megyei közgyűlésekről is beszámolt (Törvényhatósági Tudósítások), írásait magánlevelek
formájában terjesztette.

az udvar ellentámadása
Milyen eszközökkel lépett fel a bécsi kormányzat a reformerőkkel szemben?

a pezsgő politikai életet az Udvar ellentámadása akasztotta meg.
I. Ferenc halála után, V. Ferdinánd uralkodása alatt (1835–1848) Bécs
az erőszakosabb eszközöktől sem riadt vissza. az irányítás szinte teljesen átcsúszott Metternich kancellár kezébe, aki a gyengeelméjű uralkodó helyett egy szűk tanáccsal irányította a birodalmat. Metternich
erélyes fellépése (felségárulási és hűtlenségi perek, a cenzúra szigorítása) súlyos csapást mért a reformtáborra.
az Udvar törvénytelen eszközökkel próbálta szétzilálni a reformerőket. Wesselényi Miklóst, Kossuth Lajost és az országgyűlési ifjak vezetőjét (lovassy lászlót) elhúzódó perek során elítélték és börtönbe zárták.
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lovassy lászló írt egy levelet a magyar országgyűlési
ifjúság nevében az erdélyi országgyűlési ifjúsághoz,
ez tűzzel köröztetett köztünk, mi tódultunk aláírásához, öntudatlanul is arra vágytunk, hogy politikai szerepet játszunk, s tetterőnknek tért nyissunk.
Mindnyájan egyetértettünk abban, hogy a fennálló
viszonyok nem tarthatnak soká, hogy az uralkodó
rendszer meg fog bukni, hogy az egész ország átalakulása kikerülhetetlen; arról nem volt kétségünk,
hogy a magyar országgyűlés nem képes a reformot
keresztülvinni, de arról, miképpen kelljen eljárni,
senki sem volt magával tisztában; mindenki a maga
módjára akart volna segíteni, a forradalmi eszmét
azonban mind elutasítottuk magunktól, sőt lojalitásunkat is szerettük fitogtatni, de amellett sirattuk
rákóczit, szidtuk a németet, […] dühösen éljeneztük a követeket, kik bátrabban szóltak, megfáklyászenéztük széchenyit, ki folyvást mérsékletet s ildomot prédikált, miért is jobban tiszteltük, mint
szerettük, főképp pedig tanulmányoztuk a francia
forradalom történetét. hogy miben álljon az ország
reformja, arra nézve senki sem volt tisztában magával, külföldi szabadelvű nézetek azonban éppen nem
voltak ismeretlenek előttünk, olvastuk széchenyi stádiumát, s keveseltük javaslatait […].
(pulszky ferenc Életem és korom
című munkájából)
• Hogyan tekintettek a politikai berendezkedésre az
országgyűlési ifjak?
• Hogyan képzelték el az átalakulást?
• Milyen eszméket vallottak?
• Miért tartotta a kormányzat veszélyesnek az irányzatukat?

az 1839-40-es országgyűlés
Milyen eredményeket ért el a reformtábor?

Bécs taktikája azonban nem vált be, a következő országgyűlésen
(1839–40) a szólásszabadság mellett kiálló alsótábla Deák Ferenc vezetésével elérte az amnesztiát a politikai foglyok számára.
a reformellenzék kihasználta a birodalom anyagi és külpolitikai
nehézségeit, és számos törvényjavaslatot terjesztett be. az önkéntes
örökváltságot az uralkodó ezúttal szentesítette, de rövidesen kiderült, hogy a jobbágykérdés ezzel nem oldódott meg. a parasztcsaládok készpénz hiányában nem tudtak élni a lehetőséggel, 1848-ig a
jobbágyok töredéke (1%-a) tudta csak megváltani a szolgáltatásait.
a liberális köznemesség egyes törekvéseit ezúttal a felsőtábla is támogatta. a főrendek körében létrejött egy csoport, amely a „fontolva
haladás” szellemében hajlandónak mutatkozott gazdasági kérdésekben támogatni a reformjavaslatokat (például önkéntes örökváltság,
közlekedés fejlesztése).
az újkonzervatívok (Dessewﬀy aurél, apponyi györgy) a rendi szerkezet korszerűsítését, a liberális ellenzék háttérbe szorítását
tervezték (megyerendszer központosítása), és szorosan együttműködtek a bécsi kormányzattal. Széchenyi István nem értett egyet a
rendiség fenntartásával, és távol tartotta magát az újkonzervatív
csoportosulástól.

Benesch Pál: Deák Ferenc (1803–1876). Akvarell (1840 körül)
A középbirtokos nemesi családból származó Deák Ferencet
bátyja, Antal ajánlotta maga helyett Zala megye követének. Deák jogi tudásával, becsületességével, a viták során
mutatott határozott és bátor, ugyanakkor megfontolt magatartásával gyorsan a reformtábor elismert politikusa lett
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Kitekintő

a kolerafelkelés háttere

G

a magyar történelem utolsó parasztfelkelése 1831-ben tört
ki. a kolerajárványt a térségbe a lengyel szabadságharc eltiprására rendelt közép-ázsiai orosz katonák hozták be.
a járvánnyal szembeni védekezés (útzárak, határátlépések
megtiltása) hatástalannak bizonyult, és néhány héttel később a
kolera az ország északkeleti megyéiben pusztított. a hatóságok
karantént rendeltek el, és megakadályozták az idénymunkából
élő szegényparasztok alföldre vonulását. a lezárt vármegyék
falvaiban megpróbálták a kutak vizét fertőtleníteni, de a tanulatlan lakosság félreértette az intézkedéseket, és szándékos
mérgezést gyanított. a tömegindulat gyorsan elszabadult,
számos faluban fegyvert ragadtak a parasztok, és rátámadtak
a nemesi kúriákra. a felkelést csak a katonaság bevetésével
tudták elfojtani, majd statáriális (rögtönítélő) eljárás keretében
mintegy száz embert kivégeztek, illetve ezreket bebörtönöztek.
a kolerajárvány közel négyszázezer ember halálát okozta.

Rimaszombat
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Kassa

za
Tis
Szolnok

magyar
ruszin
szlovák
német
román
lakatlan

Debrecen

Körös

Nagykároly

Máramarossziget

Felkelés területe
Vesztegzár
Idénymunkások
Kolera

Az 1831-es kolerafelkelés kiterjedése
hogyan próbáltak védekezni a járvánnyal szemben? Miért érintette gazdaságilag hátrányosan ez az intézkedés az északkeleti
vármegyék lakosságát? Mely nemzetiségek körében robbant ki
a felkelés?

nézzünk utána az interneten, milyen fajta betegség a kolera!
hogyan terjed a fertőzés? Milyen tünetei vannak?
Kolera előtt és után

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen törekvések fogalmazódtak meg az első reformországgyűléseken?
• Milyen eszközökkel lépett fel az Udvar a reformerőkkel
szemben?

történelmi jelentőség

• Milyen konkrét reformgondolatokat fejezett ki a „haza
és haladás” jelszava?
• Hogyan kapcsolódott be Kossuth Lajos a közéletbe?
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40. A reformkor politikai küzdelmei
Hogyan próbálta Kossuth tájékoztatni a közvéleményt? Melyik társadalmi rétegre kívánt Széchenyi támaszkodni a reformok során? Miként viszonyulhatott Kossuth szándékaihoz? Mitől tarthatott?
széchenyi és kossuth vitája
Miben tértek el Kossuth és széchenyi nézetei?

a politikai nyilvánosság mellett kiálló Kossuth Lajos az amnesztiarendelet után újult erővel kapcsolódott be a közéletbe. Kossuth a hároméves börtönbüntetés alatt önműveléssel képezte magát (megtanult
angolul, és közgazdasági műveket olvasott), neve a per és az ítélet következtében országszerte ismert lett. (a szembetegséggel küzdő Wesselényi a börtönben megvakult, a szigorított várfogságra ítélt lovassy
pedig megőrült.) Kossuth elvállalta a Pesti Hírlap főszerkesztői állását
(1841–1844 között), és a lapot a liberális reformerők újságjává tette.
Kossuth megteremtette a hazai politikai sajtót, vezércikkei irányt
szabtak a közbeszédnek. Kezdetben feltárta az országban uralkodó közállapotokat (például úriszéki botozások, feudális önkényeskedések, városi nyomor), majd programot kínált az ellenzéknek. Megfogalmazta és
hatékonyan népszerűsítette az érdekegyesítés gondolatát, és a jobbágykérdésben kötelező örökváltságot követelt állami kárpótlás mellett.
a jogban és szabadságban egységes polgári nemzet megteremtését sürgette a polgári szabadságjogok kiterjesztése, a közteherviselés
bevezetése és a népképviselet által. a népképviselet a rendi előjogok
helyett a korabeli liberális felfogásnak megfelelő vagyoni és műveltségi cenzusos választójog bevezetését jelentette. az újjászülető nemzet
a gazdasági önrendelkezés kiépítésével (például önálló magyar védvám, iparfejlesztés, magyar külkereskedelem) teljesen egyenrangúvá
vált volna a lajtántúli részekkel.

A Pesti Hírlap első számának címlapja. A lap Landerer Lajos pesti nyomdatulajdonos kezében volt, aki Kossuthot a példányszámok növelése miatt választotta főszerkesztőnek. Landerer a Metternich által kiépített besúgóhálózat ügynökeként elérte Bécs beleegyezését Kossuth kinevezéséhez. Metternich úgy vélte, az
amnesztiával szabadult politikus így jobban „kezelhető” lesz

[…] oly időszaki lap, mely a nemzet életének hű tükre legyen, közzé, s nemzetivé tegye öröm s bánatnak,
hűség s törvényességnek, bajnak és hiánynak minden érzetét, […] megvitassák és előkészítsék a napnak nagy kérdéseit, mikben e honnak jövője rejtőzik
[…].
Ismerni kell tehát a nemzetnek előbb önmagát és
ismernie kell szükségeit; aztán megvitatni célt és
eszközöket, dolgot és módokat minden oldalról, s
ha ekkor elkövetkezik a törvényhozás ideje, áldásdús
leend mindenik törvény, mert egy-egy sociális meggyőződést mondott ki. […] annyit mindenesetre nemes önérzettel bátran elmondunk, miképpen szenynyes érdekek vezetni sohasem fognak, meggyőződésünk nem lesz eladó, s tanulni szeretve is, szükségét is
érezve, észnek és oknak mindig hódolunk […].
(Kossuth beköszöntő cikke a Pesti Hírlapban; 1841)
• Hogyan értelmezhető a Pesti Hírlap küldetése?
• Mi Kossuth szerint a nyilvánosság feladata?

Ím most van törvényünk, mely az örökváltságot, ha
mindkét fél megegyezik, engedélyezi. Ez magánjogi
szempontból hozott törvény. […] De tovább megyek. Alkottassék törvény, mely a földesurat kötelezze, hogyha jobbágya magát örökösön megváltani
akarja, azt ellenezni ne legyen hatalmában, kérdem,
van-e ember széles e hazában, aki higgye, hogy ily
törvény mellett is, az úrbéri viszonyokból hazánk egy
század alatt tökéletesen kibontakozzék. Aki ezt hinné, arról bátran el merem mondani, hogy áldott térmezőn fekvő faluját talán, de az országot, az ország
népét, a nép állapotát nem ismeri. […]
Azt hisszük: megmentjük a hazát toldozó, foldozó reformkáinkkal? Azt hisszük, biztosíthatjuk nemzetünk
jövendőjét, ha a jövendő épületének alaprakását
elmulasztottuk? és mi lehet ezen alap más, mint a
néppeli egy testté forrás, s ekként egy ép, egészséges
nemzeti test előteremtése, erről pedig miként lehet
csak álmodnunk is, míg az úrbéri viszonyoknak gyűlölség-nemző válaszfala fennáll […]
(Kossuth lajos A teendők legfőbbike
című írásából; 1846)
• Hogyan vélekedett Kossuth a jobbágykérdésről?
• Melyik intézkedést nevezte „reformkának”?
• Miért volt elégedetlen az átalakulás ütemével?
• Az örökváltság mely fajtáiról ír Kossuth? Melyiket
támogatja?
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Széchenyi és Kossuth vitájának ábrázolása egy korabeli karikatúrán

Széchenyi és Kossuth vitája (karikatúra)
arisztokrácia – szűk
társadalmi bázis

vezető szerep

köznemesség – széles
társadalmi bázis,
érdekegyesítés

értelmezzük a karikatúrát! hova húzza széchenyi az öszvért? Mit jelképez
az öszvér? Miért ezzel az állattal jelképezi azt a dolgot? Mit lobogtat Kossuth a kezében?

Foglaljuk össze az előző oldali ábra és a fenti kép alapján a Széchenyi–
Kossuth-vita
lényegét!
Hogyan
képzelték
el az ország modernizálását?
együttműködés
nagyobb mozgástér kialakítása
Bécshez való
viszony
Melyek
voltak az alapvető
különbségek,
előbb gazdasági,
társadalmi, gazdaságiilletve
és politikai hasonlóságok az elképaz átalakulás menete
majd társadalmi reformok
reformok együttes megvalósítása
zeléseikben? Próbáljuk értelmezni a karikatúrát! A vita melyik fontos
elemét próbálta ábrázolni a grafikus?
Széchenyi és Kossuth politikai elképzelései
foglaljuk össze az ábra és a kép alap-

sti Hírlap szerkesztőjének
szándéka
tisztaságárul de Kossuth
legkisebbé
sem kételkedem,
mit újralényegét!
és újLajos
ján a széchenyi–Kossuth-vita
Széchenyi
István
hogyan
képzelték
el
az
ország
moderntek; elveit is jobbadán és legfőbb vonásaikban osztom; sőt egy cseppet sem vonakodom ezennizálását? Melyek voltak az alapvető
ilatkoztatni, hogy azokat
mondani,
különbségek,szabad
illetve hasonlóságok
az
HAZA legnagyobb
ÉS HALADÁS, NEMZETIrészben
FELEMELKEDÉSmagaméivá
ÉS POLGÁROSODÁS teszem, sőt, legyen
elképzeléseikben?
b atyai érzések közt jobbadán magaméinak ismerem; és ekkép egyedül azon modor ellen lehet és
gásom, melly szerint, mint ő hiszi, felemeli a hazát, mint hiszem viszont én, sírba dönti a magyart.
Kossuth lapja gyorsan népszerű lett, és írásai befolyásolták a polimost, […] elvégreénegyenesen
megmondom,
miben hibáz
a Pesti Hírlap szerkesztője: egyedül abban,
a pesti hírlap szerkesztőjének
szándéka tisztasátikai közgondolkodást. az 1840-es évek elején pezsgő szellemi élet
gárul de legkisebbé sem kételkedem, mit újra és újra
képzelet és gerjedelmek
fegyverével dolgozik és nem
hideg ki:
számokkal,
vagyis,és mint
a közéletben
a
bontakozott
országszerte kaszinók
kisebb társasági
csoportokat
kijelentek; elveit is jobbadán és legfőbb vonásaikban
összefogó
egyletek
szerveződtek;
a
reformgondolatok
sokakat
megosztom; sőt egyszokták:
cseppet sem vonakodom
ezennel
ki- ahelyett hogy az észhez szólna.
zójárás szerint mondani
a szívhez
szól,
érintettek. a reformkor elindítója, Széchenyi István azonban éles
nyilatkoztatni, hogy azokat legnagyobb részben manyi István: Kelet gaméivá
népe; teszem,
1841)sőt, legyen szabad mondani, leg- hangú bírálatban támadta Kossuth lapját. Könyvében (A Kelet népe)
hangsúlyozta: egyetért Kossuth elveivel és szándékaival, de elutasítja
a szerkesztő
ható politizálását.
Széchenyi
szerint Kossuth
Hogyan vélekedett Széchenyi a Pesti
Hírlapérzelmekre
törekvéseiről?
Mit tartott
Kossuth
írá„francia modora” az alsóbb néprétegek körében veszélyes gondolatosaiban a legfőbb problémának? Értelmezzük
a forrás
utolsó
mondatát!
Miért
érezkat szülhet, radikális
programja
eltaszíthatja
a reformok
gondolatával
„barátkozó” főnemességet, és kiválthatja Bécs határozott ellenlépését.

édesb atyai érzések közt jobbadán magaméinak ismerem; és ekkép egyedül azon modor ellen lehet és
van kifogásom, melly szerint, mint ő hiszi, felemeli a
hazát, mint hiszem viszont én, sírba dönti a magyart.
[…] és most, […] elvégre egyenesen megmondom,
miben hibáz a pesti hírlap szerkesztője: egyedül
abban, hogy a képzelet és gerjedelmek fegyverével
dolgozik és nem hideg számokkal, vagyis, mint a közéletben a bevett szójárás szerint mondani szokták: a
szívhez szól, ahelyett hogy az észhez szólna.
(széchenyi István A Kelet népe
című írásából;1841)

te veszélyesnek a „szívhez szóló” politizálást?

• Hogyan vélekedett Széchenyi a Pesti Hírlap törekvéseiről?
• Mit tartott Kossuth írásaiban a legfőbb problémának?
• Értelmezzük a forrás utolsó mondatát!
• Miért érezte veszélyesnek a „szívhez szóló” politizálást?

Kossuth lapja gyorsan népszerű lett, és írásai befolyásolták a politikai
közgondolkodást. Az 1840-es évek elején pezsgő szellemi élet bontakozott ki: országszerte kaszinók és kisebb társasági csoportokat összefogó egyletek szerveződtek; a reformgondolatok sokakat megérintettek.
A reformkor elindítója, Széchenyi István azonban éles hangú bírálatban
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a mérsékelt reformok mellett kiálló Széchenyi úgy vélte, társadalmi reformokat csak a gazdasági megerősödés után lehetne életbe
léptetni, és a Kossuth által sürgetett együttes átalakulás forradalmat
hoz el. Kossuth éles vitába került az általa „legnagyobb magyarnak”
nevezett Széchenyivel. a nézetkülönbség a reformellenzék gondolkodásmódját is befolyásolta, és Széchenyi elszigetelődött. a reformer gróf nem politikai értékvilágát adta fel, hanem az általa elindított
folyamatot féltette a „túlzó” követelésekkel előálló liberális köznemességtől.

1792

a közép- és felsőfokú iskolákban rendes tantárgy lesz a
magyar nyelv. az alsófokú bíróságokon a pereket magyarul kell lefolytatni. a rendelkezéseket csak 1805-től kezdik
végrehajtani.

1811–
1819

Kazinczy Ferenc nyelvújító mozgalma (neológus-ortológus vita).

1825

Széchenyi felajánlása, a Magyar Tudományos akadémia
megalapítása.

1830

a Helytartótanács a rendeleteket magyar nyelven továbbítja; a bíráskodás nyelve szintén a magyar lesz (perek anyaga); a közhivatalokat a magyar nyelv tudásához kötik.

1836

a törvények szövegét magyar nyelven kell kibocsátani.

1840

az országgyűlési feliratok és a megyei ügyintézés magyar
nyelvű lesz; a Helytartótanács magyar nyelvű körleveleket
bocsát ki; a nemzetiségi egyházközségeket kötelezik a magyar nyelvű anyakönyvezésre (három éven belül). Mindennemű lelkészi állás feltétele a magyar nyelv ismerete.

1844

a magyar nyelv lesz az államnyelv.

A magyar nyelv ügyét előmozdító törekvések és országgyűlési törvények
Tanulmányozzuk a táblázatot! Vitassuk meg, hogyan érintették a rendelkezések a nem magyar anyanyelvű etnikumok helyzetét!

az 1843–44-es országgyűlés
Miért vált politikai kérdéssé az államnyelv ügye?

a Kelet népe-vita a következő országgyűlésre való felkészülést is megalapozta. a felfokozott várakozást azonban lehűtötte a vármegyei
közgyűléseken a megyei háziadónak a nemesség általi vállalását elvető bocskoros nemesség fellépése. az 1843–44-es országgyűlésen
egyetlen érdemi és fontos törvény született: a magyar nyelvet államnyelvnek nyilvánították a latin helyett. az 1844-es törvény szerint a
felső- és középszintű oktatás és az államigazgatás (országgyűlés, megyei közigazgatás), illetve az igazságszolgáltatás nyelve a magyar lett.
a rendelkezést megelőző viták már előrevetítették a többnemzetiségű ország megoldatlan konfliktusát, a jelen lévő horvát küldöttek
élesen tiltakoztak a törvény ellen. Bár a horvátoknak még engedélyezték, hogy hat évig latinul szólaljanak fel a törvényhozásban, és a
megyék közötti levelezésben is használhatták a latint, a nemzetiségi
nyelvhasználat törvényes szabályozásának kérdése fel sem merült.
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A jogegyenlőség, civilisatio s alkotmányos élet legfőbb factorát, a nemzeti erő valódi megtörhetetlen
magkövét a középrendben keresendőnek mutatják
fel a történetek évkönyvei. Azon középrendű nemességben, melynek politikai cselekvősége a municipiális [megyei] élet körében forog. […] Azonban, midőn
a középrendű nemességben ennyi erőt helyezünk,
azt korántsem osztálykülönbözési, hanem inkább
egybeforrasztási szempontból tesszük. […] A bitorlott reputatiok [tekintélyek] ideje lejárt, s ész a hatalom, ész a tudomány, mely privilégiumot nem ismer.
(Kossuth cikke a Pesti Hírlapban)
• Mely társadalmi rétegre számított Kossuth a polgári
átalakulás kibontakoztatásában?
• Mivel indokolta mindezt?
• Miben különbözött ez a felfogás Széchenyi elképzelésétől?

1. §. Az országgyűléshez bocsátandó minden kegyelmes királyi leiratok, előadások, válaszok és intézvények ezentúl egyedül magyar nyelven adassanak ki.
2. §. A törvénycikkek, valamint már a jelen országgyűlésen is egyedül magyar nyelven alkottattak és erősítettek meg: úgy ezentúl is mind alkottatni, mind királyi kegyelmes jóváhagyással megerősíttetni egyedül
magyar nyelven fognak.
3. §. országgyűlési nyelv ezentúl kirekesztőleg a magyar lészen, egyedül a kapcsolt részek követeinek
engedtetvén meg: hogy azon esetben, ha a magyar
nyelvben jártasok nem lennének, a közelebbi 6 évek
alatt tartandó országgyűléseken szavazataikat latin
nyelven is kijelenthessék. […]
8. §. Ő felsége már kegyelmesen elrendelte, hogy a
magyar nyelv a kapcsolt részekbeli fő- és minden
középiskolában […] mint rendszerinti tudomány taníttassék; – nem különben
9. §. Ő felsége méltóztatott kegyelmesen rendeléseket tenni már aziránt is, hogy az ország határain belőli
iskolákban közoktatási nyelv a magyar legyen.
(1844. évi II. törvénycikk)
• Határozzuk meg az államnyelv fogalmát!
• Hogyan reagálhattak a nemzetiségek a törvény
megszületésére?
• Milyen problémákat nem kezelt a törvény?
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Kitekintő

a korabeli magyar sajtó
a Szent Szövetség rendszerének egyik alappillére a cenzúra, azaz a sajtószabadság korlátozása lett. a korban a sajtóra már a negyedik hatalmi tényezőként tekintettek nyugat-Európában, amelynek feladata a kormányzat ellenőrzése. Magyarországon nem létezett politikai nyilvánosság a
reformkor kezdetén, a megjelenő néhány sajtótermék egy
szűrőn át került a közvélemény elé. a magyar nyelvű sajtóélet az 1780-as években indult meg, de a Pesti Hírlap megjelenéséig csak három politikai hírlap létezett. az 1840-es
években felpezsdült a magyar sajtóélet: a kormány szócsöve
a Hírnök, Széchenyi lapja a Jelenkor, a fontolva haladóké a
Világ, a liberálisoké pedig a Pesti Hírlap lett. Emellett mind
több tudományos folyóirat vagy a társasági életről szóló
lap jelent meg. népszerűvé váltak az irodalmi divatlapok,
melyekben folytatásos prózai műveket és verseket közöltek,
míg a polgári életformát a különböző tudósítások, illetve divatképek mutatták be. (az Életképek című hetilap jelentette
meg Petőfi Sándor verseit.) az előfizetők száma folyamatosan növekedett, de a polgári nyilvánosság igazi helyszínei
a kávéházak lettek, ahol több sajtóterméket is olvashattak.
Bár a cenzúrabizottság (a Helytartótanács központi Könyvvizsgáló Hivatala) engedélyezte a politizálást, a „veszélyes”
nézetek, írások nem jelenhettek meg.

Ő császári királyi felsége azon elvek folytában, melyek a könyvvizsgálat tárgyában 1836-ik évben kibocsátott általános utasításban a hírlapok mikénti vizsgálatára nézve kegyelmesen
meghatároztattak, következő szabályokat méltóztatott megállapítani […].
VII. §. országlati s közigazgatási kérdéseket vagy valamely országos közóhajtást s kívánatot fejtegető értekezések tárgyául soha
nem szolgálhatnak:
a) a királyi hatalom jogai s tartozékai;
b) szoros értelemben vett hittani s vallási dolgok;
c) az ausztriai birodalom politikai viszonyai a többi uralkodó házakkal;
d) a felséges uralkodóház tagjainak magándolgai (kivévén azokat, melyek a bécsi lapokban közöltettek);
e) az ország politikai szintúgy mint törvénykezési s kamarai főkormányszékeinek eljárása és végzései;
f) a császári-királyi hadsereget érdeklő hirdetmények;
g) az országos küldöttségek végzeteinek élesebb feszegetése
vagy gúnyolása se engedtessék meg.
(A könyvvizsgálat tárgyában kibocsátott 1836-ik évi
általános utasítás pótléka; 1846)
• Hogyan próbálta védeni az Udvar tekintélyét a cenzúrahivatal?
• Vitassuk meg, mennyire befolyásolható a közvélemény az irányított sajtó által!

Reformkori divatlap

Összegzés

Okok és következmények

• Hogyan próbálta Kossuth tájékoztatni az ország közvéleményét?
• Milyen ellentét alakult ki Kossuth és Széchenyi között,
miben tért el az álláspontjuk?

történelmi jelentőség

• Milyen folyamat végén vált a magyar államnyelvvé?
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41. A reformkor gazdasága és kultúrája
Idézzük fel az első ipari forradalom korszakát! Milyen változások mentek végbe nagy-Britannia gazdasági életében? Milyen találmányok születtek a korszakban? Hogyan alakult át a szállítás és a közlekedés
a 19. század első felében?
Feketeszén

Igló

Barnaszén
Vasipar
Gépgyártás

állapítsuk meg, mely
ipari ágazatok fejlődtek a korban! Vizsgáljuk meg az ipar területi
elhelyezkedését, és tárjuk fel annak hátterét!
Milyen infrastrukturális fejlesztések indultak meg az időszakban? Miben mutatkozott meg az ipari forradalom hatása az országban?
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a modernizálódó ország
hogyan kezdődött az infrastruktúra fejlesztése?

a kettős vámrendszer Magyarországot mindinkább egyoldalú szerepre
szorította. a 19. század elején a külkereskedelmi kivitel (gyapjú, élő állat,
gabona) mértéke jobban növekedett, mint a behozatalé (textiláru, vastermékek, luxuscikkek), de a kortársak egyre borúlátóan látták az általuk „gyarmatinak” (nyersanyagellátás, felvevőpiac) tartott rendszert. a
kibontakozást a tőkehiány és a szűk belső piac is korlátozta. az önálló
nemzetgazdaság kialakításának szükségességét a reformkori nemzedék
is felismerte, és az országot számos intézkedéssel igyekeztek saját lábára
állítani. a közvélemény elsősorban Széchenyi és Kossuth észrevételeire,
illetve tetteire figyelt, miközben az országgyűléseken előremutató döntések születtek (például korszerű infrastruktúra kiépítésének a tervezete).
a szabad gyáralapítás engedélyezése és a tőkés vállalkozások működési feltételeinek szabályozása (1840) már egy új korszak alapjait
teremtette meg. a törvény nem tett különbséget a jogi helyzet (előjogokkal bíró és nem bíró népesség) és a vallások között. Ezáltal a zsidó
vallású kereskedő családok, akik a nemzetközi kereskedelem során
főleg terményt és nyersanyagot (gabona, dohány, gyapjú) értékesítettek,
beforgathatták pénzüket a gazdaságba.
a kedvezőtlen szállítási feltételek gátolták a gazdasági fejlődést.
a gabona szekereken való fuvarozása időigényesnek, folyókon történő
szállítása nehézkesnek bizonyult. (az ország déli részén megtermelt gabona szállítását a Dunán győr felé, az áramlással szemben lóvontatású
uszályokkal oldották meg.)

1. §. Aki törvény szerint kereskedést kezdhet, szabadon gyárat is állíthat fel, azaz olyan intézetet,
melyben ugyanazon ipar-készítménynek előállításához szükséges minden részletmunkát egy
fővezérlet alatt készíttetnek. […]
5. §. A gyártó intézetében mindennemű mesterséget űző segédmunkásokat szabadon alkalmazhat.
6. §. oly gyermekeket, kik a 12-dik évöket még el
nem érték, csak oly gyári munkákra lehet alkalmaztatni, melyek azonfelül, hogy egészségüknek
sem ártalmasak, testi kifejlődésüket nem akadályozhatják. A gyártó azonban azokat is, kik ezen
időt elérték, de a 16. évet meg nem haladták,
naponta, erejökhöz mért munkára kilenc óránál
tovább nem fordíthatja. […]
(1840. évi XVII. törvénycikk)
• Miként biztosította a gazdasági változásokat a
törvény?
• Milyen típusú üzemszervezési forma jelent meg a
törvény szövegében?
• Hogyan szabályozták a gyerekmunkát?
• Idézzük fel a korabeli angliai viszonyokról tanultakat!
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Gőzhajó a Dunán. Pest-Buda látképe 1850 körül

Pest–Vác-vasútvonal indóház. A pesti épületből lett a mai
Nyugati pályaudvar
nézzünk utána az interneten, mennyi idő alatt haladt
végig a korabeli vasút a pest–Vác-vonalon! Mennyi a
menetidő manapság ugyanezen a szakaszon?

népesség (millió fő)
13,2
9,6

4,3
1711

1787

1850

Az ország népességének növekedése 1711–1850 között
Milyen okok miatt nőtt meg jelentősen a népesség száma a 18. században? Mekkora arányú volt
a növekedés 1787 és 1850 között? Mely tényezők
állhatnak emögött?

a terménykereskedelem a dunai gőzhajózás megalapításával kapott
nagy segítséget (1830), Széchenyi elsősorban Pest-Budára akarta összpontosítani az áruforgalmat. az Óbudai Hajógyár és téli kikötőhely
megalapítása, valamint a pesti rakpart kiépítése mindehhez kedvező
feltételeket szolgáltatott. Széchenyi irányításával az al-dunai szakasz
szabályozása a folyó végighajózását biztosította. (a Vaskapu-szorosnál
a mederben lévő sziklák és zátonyok miatt a hajókból ki kellett rakodni
az árut. Ezután a hajót átvontatták a nehezen hajózható szakaszon, miközben a belső áruterhét lovakon, öszvéreken vitték.)
a vasútépítés megkezdése, a vasútvonalak irányának meghatározása – nem kevés vita után – szintén Széchenyi elképzelései alapján
valósult meg. a legelső vasútvonalak (Pest–Vác, 1846 és Pest–Szolnok,
1847) átadása és a tervek további kidolgozása során a főváros központi
szerepét akarták növelni. az áruforgalom növekedése kedvezően hatott a belső piacra is, egyre nagyobb számú mezővárosi és városi vásár
működött a korszakban.

a gazdaság megújulása
Miben történt előrelépés a korban?

a mezőgazdaságban szintén lassú fejlődés bontakozott ki. a hagyományos gazdálkodás keretei még tovább éltek (háromnyomásos
gazdálkodás, terményjáradékok, robotoltatás), de néhány dunántúli
nagybirtok korszerűsítése is megkezdődött. a vetésforgó alkalmazása, az istállózó állattenyésztés elterjedése és a gazdasági szakemberek felfogadása a lajtán túli mintákat követte. (az 1797-ben
Festetics györgy által alapított keszthelyi georgikon, majd a mosonmagyaróvári gazdasági iskola gazdatiszteket, mérnököket képezett ki.
a szakemberek egy adott birtokon pontosan nyilvántartották a birtok
erőforrásait, illetve munkaerejét, és ezek figyelembevételével tervezték meg a munkafolyamatokat.)
Ebben az időszakban vette kezdetét az új növényfajták (például kukorica, burgonya) meghonosítása és az állattenyésztés átalakítása is (a
juhállomány növekedése, a rideg állattartás háttérbe szorulása).
az élelmiszer-termelés bővülése és a természetes szaporulat miatt az
ország lakosságának száma mintegy 40%-kal nőtt II. József korszakához képest. a demográfiai növekedés elsősorban a paraszti népességet
érintette, és a falvakban egyre nagyobb szociális problémát idézett elő.
a paraszti nagycsaládoknál felgyorsult a birtokaprózódás, a zsellére-
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telkes jobbágy
67%

33%

40%

zsellérek

60%

1780 körül

1847

Az úrbéres népesség megoszlása 1780 körül és 1847-ben
Idézzük fel, milyen okokra vezethető vissza a népességnövekedés! hogyan alakult át az úrbéres társadalom szerkezete? Milyen okai lehetnek
a folyamatnak? Vitassuk meg, milyen problémákat vethet fel a zselléresedés!

sedés folyamata, így a töredéktelekkel vagy még azzal sem rendelkezők
aránya 1848-ban elérte a 60%-ot.
az átalakulás a középkorias vonásokat mutató iparban is megindult.
a napóleoni háborúk alatt egyes iparágakban a hadsereg tömegigényét
már manufaktúrák szolgálták ki. a reformkorra a városokban a kiváltságaihoz és merev szabályrendszeréhez ragaszkodó céhes ipar válságba került. a kézműves termékek iránt megnövekedett hazai igényeket
gyakran csak a céhes keretek átlépésével tudták megoldani (például az
előírt egy-két legény helyett több tucat segédet foglalkoztattak, illetve
több céhmester közösen dolgozott egy nagyobb megrendelésnél).
a tőkés vállalkozások (manufaktúrák) alapítását sokáig a hitelhiány
és a városi hatóságok gátolták. az 1840-es években kedvező légkör fogadta a vállalkozókat, megkezdődött a hazai hitelszervezet kiépítése
(Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, 1841). az üzemalapítások elsősorban az élelmiszeriparban (malomipar, répacukorgyárak), a vas- és
gépiparban (például ganz Ábrahám vállalkozása) történtek.
a textilipar jelentős hátránnyal indult a lajtán túli területekhez képest, és lemaradását a következő évtizedekben sem tudta leküzdeni.
a magyarországi ipar védelmére 1844-ben megalakult a Védegylet,
amelynek tagjai becsületszóra megesküdtek, hogy hat évig csak belföldi árucikket vásárolnak, ha az beszerezhető a hazai iparosoktól. a
Védegylet igazgatója Kossuth Lajos lett, a szervezethez bárki csatlakozhatott, aki még azt is vállalta, hogy ha a magyar áru drágább vagy
gyengébb minőségű, akkor is a magyart vásárol. a lelkesedés hazafias
jelleget öltött, bár egy-két éven belül kiderült, hogy a kezdeményezés
csak kismértékben tudja fellendíteni a hazai ipart. Ugyanakkor politikai
értelemben a Védegylet sikeres volt, hiszen az országos szervezet összefogta a helyi reformerőket.

a nemzeti kultúra megerősödése
Milyen jellemzői voltak a szellemi életnek?

a nemzeti kultúra felvirágoztatása és a művelődési háttérintézmények létrehozása a reformkori nemzedék közös erőfeszítésével
valósult meg. a nyelvi-irodalmi megújulás évtizedei során számos
költő (például Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, arany János,
Petőfi Sándor) és író (például Eötvös József, Jókai Mór) alkotott.
a „népies-nemzeti irodalom” a magyar történelmi múltat és a jelen

Tavalyi jelentéseimben több úgynevezett Védegyletet említettem. […] Kossuth […] minden figyelmét e tárgynak szentelte, és sikerült létrehoznia
az országos Védegyletnek nevezett szervezetet,
amely most általános szóbeszéd tárgya. […] egy
petíciót nyújtottak be az alsótáblának, melyben
bejelentették, hogy a Védegylet megalakult az ország gyáriparának támogatására. […] Mikor valaki
a Védegylet tagja lesz, aláírásával és becsületszavával megerősített fogadalmat tesz, hogy 1850.
október 1-jéig nem vesz, rendel, hord vagy használ külföldi árucikkeket – és nem hagyja, hogy
gyermekei, szolgái és a tőle függő személyek ilyeneket használjanak –, ha a környéken, ahol lakik,
hasonló honi árucikk beszerezhető.
(Korabeli levélrészlet)
• Milyen szándékkal alakult meg a Védegylet?
• Vitassuk meg, mennyire lehetett hatékony egy
ilyen szervezet a korban!

1770-es nyilvánossá válik néhány püspöki és
évektől főúri könyvtár az érdeklődők számára.

1802

Széchényi Ferenc a könyvtárát a nemzetnek adományozza (nemzeti Könyvtár alapítása).

1808

Széchényi Ferenc saját gyűjteményének
felajánlásával létrejön a nemzeti Múzeum. a következő évtizedekben a további felajánlásoknak köszönhetően bővül a közgyűjtemény.

1825

Széchenyi István és több főúr kezdeményezése nyomán megalakul a Magyar
Tudós Társaság.

1831

a Magyar Tudományos akadémia megkezdi tényleges működését. létrehozzák
az akadémia különböző osztályait (például nyelvtudományi, történeti, bölcseleti, természettudományi stb.).

az országgyűlés határozata nyomán
1836–
Pollack Mihály tervei alapján felépül a
1847
nemzeti Múzeum.

1837

az állandó jellegű Pesti Magyar Színház
megkezdi működését, első igazgatója
Bajza József. 1840-től nemzeti Színház
a neve.

A nemzeti művelődési intézmények kialakulása
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Barabás Miklós: A Lánchíd alapkőletétele. Pest-Budát évtizedeken át mintegy félszáz hajó
összekapcsolásával kialakított
hajóhíd kötötte össze, amelyen
lovas kocsik is közlekedhettek.
A hajóhíd azonban lassította
a folyami forgalmat, télen pedig
lebontották. (A festmény 1856ban készült)
nézzünk utána az interneten, milyen technikai
nehézségeket kellett megoldani az építés során!
A híd építésénél angliai
szakmunkások is segédkeztek. nézzünk utána,
mennyi volt a külföldi
szakmunkások hetibére!
hasonlítsuk ezt össze a következő oldalon olvasható
fizetési kategóriákkal!

1720
1780
1820
1840
1850

Buda és
Óbuda
9 600
21 700
33 300
39 000
50 100

Pest

Összesen

2 600
3 600
45 300
68 300
128 000

12 200
35 300
78 600
107 300
178 100

Pest, Buda és Óbuda lakosságszámának alakulása
határozzuk meg pest és Buda népességnövekedésének arányát! hogyan változott a Duna két partján
fekvő városok jelentősége a korszakban? Milyen
politikai és gazdasági tényezők befolyásolták a
hangsúlyeltolódást?

A pesti árvíz 1838-ban. (Johann Matthias Ranftl
festménye, 1839)
nézzünk utána az interneten, hol volt a legmagasabb a Duna szintje az árvíz tetőzésekor a pesti oldalon! Milyen szerepe volt Wesselényi Miklósnak az
árvíz idején?

valóságát dolgozta fel, és felvállalta a reformeszme népszerűsítését.
a liberális ellenzék folyamatosan bátorítást kapott az irodalmi élet
ismert személyiségeitől, a művekben megjelenő problémafelvetések
hatottak a közgondolkodásra.
a korszerű európaiság és a hazafiság gondolatát ötvöző költők és
írók pezsgő szellemi életet biztosítottak a reformkornak. a kulturális
intézmények (színház, könyvtárak) a polgárosodás színtereivé fejlődtek. a nemzeti kultúra kiteljesedése kezdetben egy szűk, művelt
réteget érintett, hiszen becslések szerint az 1840-es években az ország
felnőtt lakosságának mindössze 20-25%-a tudott írni-olvasni. a tudományos és irodalmi szaklapoknak csupán néhány száz előfizetője volt,
az alapműveltséggel rendelkező réteg szerény könyvtárral bírt (például Biblia, imakönyvek, kalendáriumok, egy-két könyv). az oktatás
fejlesztése ezért a társadalmi felemelkedés alapjává vált.
a reformkori hazai polgárosodás és a nemzeti összefogás eredményes színtere Pest-Buda lett. Széchenyi István a testvérvárosokat
az ország méltó fővárosává (gazdasági, politikai és kulturális) akarta
emelni. az országgyűlési döntések és közadományok nyomán sorra
épültek Pesten a nemzeti közintézmények. az 1838-as árvíz súlyos
károkat okozott (Pesten az épületek fele, óbudán a kétharmada dőlt
össze), de a főváros néhány év alatt újjáépült. a két várost összekötő
hajóhíd helyett Széchenyi egy állandó hidat építtetett, a kivitelezést
Adam Clark skót mérnök irányította. a Lánchíd építése 1842-ben
kezdődött meg, a hivatalos átadás csak a szabadságharc leverése után
valósult meg.
a korszakban Pest sokkal dinamikusabban fejlődött Budához
képest, lakosságának száma nagyobb ütemben nőtt. a két város etnikai összetétele néhány évtized alatt jelentősen megváltozott, és a magyarosodás színtere lett. a német ajkú polgárság soraiban elterjedt a
névmagyarosítás, a városba költöző népesség körében egy-két nemzedék alatt lezajlott az asszimiláció.
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Kitekintő
ti konfliktust mérsékelni. József nádor szívügyének tekintette
Pest fejlesztését (szociális, kulturális és gazdasági intézmények,
illetve vállalkozások alapítása). a nádor tevékenyen részt vett
a város rendezésével, a városkép kialakításával foglalkozó bizottmány munkájában, és átfogó tervet készíttetett a pesti árvíz
utáni újjáépítésről.

Mindennapi élet a reformkori pest-Budán
a korabeli források szerint a legnagyobb gondot a pesti utcák és
közterek tisztán tartása jelentette. az utcák többsége földutakból állt, eső esetén sár borította, nagy szélben porfelhő takarta
be a várost. a közterületek söprését rabokkal végeztették, de a
szemét elhordását nehezen tudták megoldani. 1840-től magánvállalkozók szekerekkel hordták el a házi szemetet, de a polgárok panaszai az orrfacsaró bűzt és a hulladékhalmokat illetően
továbbra sem szűntek meg. a csatornázás alapvető hiányában
a közkutakról hordták a vizet, illetve mosáshoz az úgynevezett
vizesemberektől lehetett beszerezni, akik lajtos kocsikkal járták
a várost.
a városi tömegközlekedés első eszközei az omnibuszok lettek – a társaskocsikban viszonylag olcsón lehetett utazni (10
krajcár). az egyéni közlekedést az egylovas konflisok, valamint
a kétlovas fiákerek biztosították (1 forint feletti viteldíj). alkudni elsősorban a „gyorsparasztoknál” lehetett, akik szekereikkel
a külvárosi fogadók előtt tanyáztak.
Pesten mintegy 4500 lakóház épült a korban, a házak 80%-a
földszintes, a többi egy-, két- vagy háromemeletes volt. a lakbér
természetesen függött az emelettől, a lakás elhelyezkedésétől és
a városrésztől is. Egy kisebb, külvárosi szobát évi 120–240 forintért tudtak kivenni, a belvárosi polgárlakások díja 300–1000
forint között mozgott. a nagyobb, 8-10 szobás, istállóval ellátott
lakásba 1200–2500 forintért lehetett beköltözni.
a főváros fejlesztésében és a pesti oldal sikerében a Pesti
Szépítési Bizottmánynak is nagy szerep jutott. Pestnek külön
pártfogója lett József nádor, aki évtizedeken át betöltötte az országos méltóságot (1796–1847 között). a Habsburg főherceg
felismerte, hogy az ország és a birodalom érdekei hosszabb távon egybeesnek, ezért igyekezett a rendek és az Udvar közöt-

Perlasca Domokos: A budai vár a Lánchíddal (19. század közepe)

Buda és Pest látképe a Gellért-hegyről, 1848

Főispán

Alispán

Orvos

Tanító

Kőműves

Mészárosok

Napszámosok

800–1500

400–800

300–500

300

30 (napi
60 krajcár)

12–20

6–7 (napi
14 krajcár)

Havi átlagfizetés a korban (forintban) (1 forint = 60 krajcár)

0,5 kg
marhahús

Kenyér

Vendéglői
ebéd

Fürdőbelépő

Pest–Szolnok
vasúti jegy

Könyvek

A Nemzeti
Színház
páholya

A Nemzeti
Színház
karzata

6 krajcár

1,2 forint

0,5–1 forint

2 krajcár

1 forint 30 krajcár

3–5 forint

3 forint

3 krajcár

Korabeli árak

Összegzés

Okok és következmények

• Mely iparágakban indult meg a fejlődés?
• Soroljuk fel Széchenyi gyakorlati intézkedéseit, tetteit!
• Hogyan vált Pest-Buda gazdasági és kulturális tekintetben is az ország fővárosává?

változás és folytonosság

• Milyen tényezők nehezítették az ország gazdasági fejlődését?
• Hogyan próbálták felszámolni az elmaradottságot a reformkorban?
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42. Nemzetiségi kérdés a reformkorban
Milyen népmozgások zajlottak a 18. században? Hogyan alakult át az ország etnikai helyzete? Hol voltak vegyesen lakott régiók? Mit jelent a csonka társadalom kifejezés? Hogyan reagáltak a nemzetiségek
a magyar államnyelv bevezetésére?
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B I R O D A L O M

Brassó

Magyarország nemzetiségi
viszonyai a reformkorban
Idézzük fel a 18. századi
nemzetiségi viszonyokról
tanultakat! gyűjtsük ki a
térképről az egyes nemzetiségek térbeli elhelyezkedésének sajátosságait!
hol találhatók a leginkább
vegyesen lakott régiók?

a nemzetiségi kérdés kialakulása
MagyarHorvátErdély
Együtt
ország
ország
magyar 45,2%
28,0%
0,3%
37,4%
német
10,8%
13,1%
0,8%
9,9%
szlovák 17,6%
0,2%
13,1%
román
12,7%
58,5%
17,1%
ruszin
4,6%
3,4%
szerb
3,4%
31,4%
6,4%
horvát
2,5%
66,9%
10,2%
szlovén
0,4%
0,3%
zsidó
2,5%
0,1%
0,1%
1,9%
egyéb
0,3%
0,3%
0,1%
0,3%
A magyar korona országai lakosságának megoszlása nemzetiség szerint 1840-ben

román
58,5%
német
13,1%
0,4%
magyar

28%

Erdély etnikai összetétele 1840-ben

zsidók és egyéb

hogyan hatott a nemzeti ébredés időszaka az etnikai kapcsolatokra?

a nemzeti ébredés programja (nyelvújítás, kulturális hagyományok
ápolása, politikai célok kinyilvánítása) a hazai nem magyar ajkú kisebbségek körében is megfogalmazódott. a csonka társadalmakban,
azaz a döntő részben jobbágyi sorban élő nemzetiségek (szerbek, románok, ruszinok, szlovákok) körében a folyamatot elsősorban az egyházi értelmiségiek indították el.
Horvátországban a helyi nemesség többsége határozottan elutasította a magyar államnyelv bevezetését, a kialakuló nacionalista mozgalom megkérdőjelezte a horvát–magyar államjogi kapcsolat fenntartását. a meghirdetett önállósági törekvésekben (saját kormányzat és
kancellária) az ország Bécs alá tartozását sürgették. a horvát nemzeti
mozgalom a nyelvi és kulturális érvek alapján a horvátok, a szerbek,
a szlovénok és a bolgárok távoli együttműködésével a délszláv népek
egységét hirdette.
a szerbek főleg a Határőrvidéken éltek, míg a délvidéki területek
(Bácska, Bánát) falvait a népesség vegyesen (magyarok, szerbek, románok, németek) lakta. az ortodox egyházi önkormányzattal rendelkező
népcsoport saját területi közigazgatást, autonómiát (Szerb Vajdaság)
akart kialakítani. a módosabb kereskedőcsaládok emellett anyagilag
támogatták az oszmán Birodalomhoz tartozó szerb területek függetlenségi törekvéseit.
Vizsgáljuk meg a fenti térkép alapján Erdély etnikumainak földrajzi elhelyezkedését! Melyik erdélyi régióban csökkent a magyarok aránya? Miért
csökkent Erdélyben a magyarok aránya? hogyan befolyásolta a magyarok arányának csökkenése a közjogi egyesítési törekvéseket?
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Hadadi parasztok (George Edwards kőrajza, 1838)

Erdélyben az önkormányzati jogokkal rendelkező szász népesség
szembekerült a magyar politikai elittel. a szász városok polgársága
a meginduló német kulturális megújulás és a kiváltságok védelme
miatt elutasította Erdély és Magyarország közigazgatási egyesítését.
az erdélyi területeken többségbe került, és Kelet-Magyarországon
(Partium) is nagy lélekszámú románság már II. lipót idején megfogalmazta politikai törekvéseit. a történeti érvek alapján (dákoromán
elmélet) politikai egyenjogúsítást követeltek. a román ortodox és
görög katolikus egyház anyagilag is támogatta a román nyelvű kultúra megerősödését (alsófokú iskolahálózat, gimnáziumok, nyomdák).
Hasonló folyamat bontakozott ki a felvidéki szlovákok körében
is. Ebben az időszakban született meg a szlovák irodalmi nyelv és a
történelmi múlt újfajta értelmezése: a szlovákság eredetét a 9. századi
Morva Birodalom időszakára vezették vissza. az egyházi értelmiségiek (evangélikus lelkészek, katolikus papok) a „szláv kölcsönösséget”
hangsúlyozták, amely a csehekkel való kulturális és politikai együttműködést jelentette.
a 18. században betelepült németek leszármazottai, a „svábok” körében gyorsuló magyarosodási folyamat indult meg. a magyar nyelv
elsajátítása elsősorban a városok polgárságára volt jellemző.
az ország leginkább elmaradott északkeleti vármegyéiben élő ruszin népességet alig érintette a nemzeti ébredés korszaka. a ruszin
nyelv eltávolodott az orosz nyelvtől, és a görög katolikus egyház a többi ortodox egyházzal sem ápolt kapcsolatot.

nyelvet, nemzeti sajátságot ily felette könnyűszerrel azonban, én legalább úgy hiszem, még
csak biztosítani sem lehet, s annál kevesebbé
szilárdabb s tágabb alapokra állítni; minthogy a
szólás még korántsem érzés, a nyelvnek pergése
korántsem dobogása még a szívnek, és ekképp a
magyarul beszélő, sőt legékesebben szóló is korántsem magyar még […]. olvasztói felsőbbséggel kell bírni […]. A magyar szó még nem magyar
érzés, az ember mert magyar, még nem erényes
ember, és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi. s hány illy külmázos dolgozik a
haza meggyilkolásán […]. s ím ez fő oka, miért
áll a magyar hazafiság sokkal kisebb becsben, sőt
nem legtisztább fényben a világ nagy színpadán,
s miért nem képes civilisatiói sympathiát s hódító
közvéleményt gerjeszteni a legmagasztosb magyar polgári erény is odakünn.
(széchenyi István A Magyar Akadémia körül című
akadémiai beszédéből; 1842)
[Az országgyűlés] az ország idegen ajkú lakosait
nyelvöktől megfosztani nemcsak soha nem szándékozott, de sőt elismeri, miképpen a magánélet
nyelvviszonyaiba törvény által kényszerítőleg beavatkozni jogtalanság volna. [Magyarországon] a
közigazgatás, akár polgári, akár egyházi legyen az,
úgy a törvényhozás, mint a törvényvégrehajtás,
kormányzás, igazságszolgáltatás […], valamint a
hivatalos közlekedési nyelv a magyar kormánnyal
s magyarországi törvényhatóságokkal a magyar
korona birtokainak bármely részéből magyar legyen. Ennél kevesebbet tenni gyávaság, többet
parancsolni zsarnokság.
(Kossuth cikke a Pesti Hírlapban; 1842)
• Hogyan látta a magyarosítás problémáját Széchenyi István?
• Milyen hatást válthat ki véleménye szerint a túlzott hazafiság?
• Miként vélekedett Kossuth az államnyelv kérdéséről? Mivel indokolta az álláspontját?
• Mi volt Kossuth véleménye az erőszakos magyarosításról?

reformkori válaszok a nemzetiségi kérdésre
hogyan akarta megoldani a kérdést a liberális reformellenzék?

a modern nacionalizmus alaposan átalakította Magyarország népeinek egymáshoz való viszonyát. a 18. század végéig a társadalmat
egységes hungarustudat jellemezte. (az elnevezés onnan eredt, hogy
a külföldön tanuló magyarországi születésű, de nem magyar nyelvű
diákok az egyetemi anyakönyvek nemzet – „natio” – rovatába Hungarusnak, azaz magyarnak írták be magukat.)
a kisszámú értelmiség elfogadta a közös haza kötelékeit, a rendi
politizálás során a nem magyar ajkú nemesség igyekezett azonosulni a többséget alkotó magyar nemesség törekvéseivel. a kibontakozó
polgári nemzeteszme azonban a nyelvi-kulturális kötelékekre helyezte a hangsúlyt. a nemzetiségi mozgalmakban rejlő veszélyeket a
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Román, magyar, szlovák és német pár Magyarországról
(Prónay Gábor rajza nyomán, 1855)
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[…] kérjük továbbá felségedet, kegyeskedjék iskoláinkat és templomainkat néhány túlfeszült hazafi
hevességétől és erőszakoskodásától, akik mindent
és minden lehetséges módon magyarosítani akarnak, megvédeni és legkegyelmesebben elrendelni,
hogy gyermekeink emberré és polgárrá nevelése
[…] az anyanyelven történjék, […] maradjon meg
népünknek; […] és általában a népet semmilyen
formában ne kényszerítsék arra, hogy magyar tanítót vagy papot fogadjon fel […].
(szlovák evangélikus lelkészek és polgári értelmiségiek beadványa az uralkodóhoz, 1842.
A beadványt kivizsgáló bizottság nem találta
megalapozottnak a panaszokat.)
• Milyen problémára hívta fel a dokumentum az uralkodó figyelmét?
• Miért Bécshez fordultak a beadványukkal?
• Vitassuk meg, miért éleződött ki a „nyelvharc” az
időszakban!
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reformkori politikusok is érzékelték, de úgy vélték, hogy jogkiterjesztéssel (jobbágykérdés rendezése, egyenjogúsítás) rendeződhetnek
a viszonyok.
a korabeli reformerők a nemzeti megmaradás egyik legfontosabb
eszközének a magyar mint hivatalos államnyelv bevezetését tartották.
Sokan féltek attól, hogy az ország is a lengyelek sorsára jut, hiszen a
korszakban a pánszláv eszme (azaz az összes szláv nép egyetlen birodalomba való tömörítése) támogatását felvállaló cári oroszország
egyre fenyegetőbbé vált.
a herderi jóslat beteljesülésétől tartó magyar vezető réteg létfontosságúnak gondolta a politikai cselekvőképesség megőrzését. a reformerők által hirdetett egy politikai nemzet eszméje azon alapult,
hogy a Kárpát-medencében a magyarság csaknem ezer éve az államalkotó nemzet, és ezért jogosult a politikai irányító szerepre. az államnemzet eszméje nem a nemzetiségek elnyomását jelentette, mivel a gazdasági-társadalmi reformok mindenkire kiterjedtek volna.
(a magyar felfogás a francia Enciklopédia nemzetdefinícióján alapult:
eszerint a nemzetet végső soron az államhoz és az állampolgárok öszszességéhez kötötték, nem pedig a nyelvhez és a kultúrához.)
a modern nacionalizmus ezzel szemben az etnikai különbözőségre helyezte a hangsúlyt, és a nyelvi-kulturális azonosság alapján a
nemzeti önrendelkezést hirdette. a magyar politikai elit úgy vélte, a
területi autonómia biztosítása végső soron az ország széteséséhez
vezethet, ezért visszautasította a törekvéseket. a reformkor liberális
gondolkodói a jogkiterjesztés mellett bíztak a nemzetiségek lassú vagy
gyorsabb asszimilációjában is.

A magyarországi zsidók száma (az adatok kerekítésével)
Addig is, míg a zsidók állapotjáról a törvény bővebben rendelkezik, ez úttal határoztatik:
1. §. Mindazon zsidók, kik az országban vagy kapcsolt részekben születtek, valamint szinte azok is,
kik az itteni lakásra törvényes úton engedelmet
nyertek, ha ellenük erkölcsi magaviseletük tekintetéből bebizonyított alapos kifogás nincsen, az
egész országban és kapcsolt részekben akárhol
szabadon lakhatnak, – kivévén […] említett bánya-városokat […].
2. §. A fennálló feltételek mellett gyárakat a zsidók
is állíthatnak, kereskedést és mesterségeket akár
maguk kezükre, akár vallásukbeli legények segítségével is űzhetnek, s ifjaikat ezekben taníthatják,
– azon tudományokat pedig és szép mesterségeket, miknek gyakorlatában eddig is voltak, ezután
is gyakorolhatják.
3. §. Egyébiránt köteleztetnek, hogy állandó vezeték- és tulajdon nevekkel éljenek, a születendők
pedig vallásuk papjai által vezetendő anya könyvben bejegyeztessenek; […].
(1840. évi XXIX. törvénycikk)
• Vizsgáljuk meg a fenti táblázat adatait!
• Melyik időszakban nőtt meg a legnagyobb mértékben a hazai zsidóság számaránya?
• Milyen kedvező rendelkezéseket biztosított számukra az országgyűlés?

a hazai zsidóság a korban
Miként javult a zsidóság helyzete a korban?

a török kiűzése utáni évtizedekben a magyarországi zsidóság lélekszáma néhány tízezresre apadt. a 18. század elejétől meginduló bevándorlás következtében a reformkor végére az izraelita vallásúak
száma már meghaladta a háromszázezret is. a korszakban a zsidó
családok ekkor már nagyrészt galícia felől érkeztek.
az országban a középkori feudális törvények több jogkorlátozó
intézkedése is fennállt még, a szabad királyi városok tiltották a falaikon belüli megtelepedést, így a családok főleg a mezővárosokban
alakították ki hitközségeiket. Bár II. József feloldotta a betelepedési
tilalmat (1783), ez az intézkedés a visszavont rendeletek közé került.
a gazdasági szabályozások továbbra sem engedélyezték a földbirtoklást, illetve a céhes kézműves-tevékenységet, ezért a zsidók inkább a kereskedelmi életbe kapcsolódtak be. Számos földesúr kiadta a
birtokán élő zsidóknak a kocsmáltatás bérleti jogát, így mind többen
telepedtek le a falvakban is. az országgyűlés a liberális elvekre hivatkozva 1840-ben megszüntette a korlátozásokat (szabad betelepedés,
szabad gyáralapítás és iparűzés). a törvény nyomán a zsidó kereskedőréteg bekapcsolódott a gazdaságba, a felhalmozott tőke a hazai
hiteléletet szolgálta (például Ullmann Mór által vezetett Pesti Magyar
Kereskedelmi Bank). Ugyanakkor a hazai zsidóság fontos szerepet játszott a gazdasági infrastruktúra létrehozásában.
a zsidóság soraiban megindult az asszimiláció, azaz a beolvadás, a
magyarosodás folyamata. az emancipációt, a polgári egyenjogúsítást
elsősorban Eötvös József sürgette, de erről országgyűlési határozat
csak a szabadságharc utolsó heteiben született.
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a hazai cigányok helyzete a korban
hogyan próbálta szabályozni az életmódjukat korábban az állam?

a 18. század utolsó harmadában Mária Terézia és II. József rendeletekkel próbálta szabályozni a hazai cigányság helyzetét.
a rendeletek főleg a cigányok életmódjának erőszakos megváltoztatására irányultak (például kényszerletelepítések, a lótartás megtiltása, a kóborló életmód felszámolása). II. József szándéka az volt,
hogy a cigány gyerekeket „keresztény és polgári morálra” neveljék,
ezért elrendelte a cigány kisgyerekek elszakítását a szüleiktől. az
uralkodó elképzelése szerint a gyerekeket parasztcsaládoknak kellett
volna felnevelniük. Ezek a türelmetlen és intoleráns rendelkezések
számos családot sújtottak. a 18. század végén a cigány népesség egy
része már letelepedett, és mesterségeiket folytatva (például kovács,
lakatos, aranymosó, teknővájó) igyekeztek megélni. a korban már
számos cigány zenész számára nyújtott megélhetést a muzsikálás,
amelynek során leggyakrabban a kialakuló magyar népies műzene
(verbunk, magyar nóta) dallamait adták elő hangszereikkel. a cigány
lakosság létszáma a reformkorra meghaladta a százezer főt.
• Nézzünk utána az interneten, mire utal a „fáraói rokonság” kifejezés!
• Honnan származtatták évszázadokon keresztül a cigányságot?
• Milyen új felfedezésre jutottak az időszakban?

A magyar tudós társaság […] rendes heti ülésében
megjelent a most Indiából haza utaztában itt mulató
Wilson úr […] az angol ázsiai társaság tagja, s ezen társaság bombay-i ágának elnöke. […] Eddigi vele tartott
értekezések szerint, a magyar nyelvnek, egyes és mit
sem bizonyító szavakat kivéve, semmi rokonát sem
lelte […]. De van egy más nemzet, melynek származására igen fontosak Wilson úr felfedezései, ezen nép az,
mely spanyolországban a táncot, orosz birodalomban
a női kellemet, s hazánkban a nemzeti zenét képviseli,
s mellette vályogot ver […]. Egyszóval ők […] a bút és
bajt nem ismerő cigányok. […] Mind Wilson úr, mind a
[vele érkező] párszi ifjú beszélik az Indus partján lakó
Budsurádi népfaj nyelvét, […] s ezen, mely egy a hindu
nyelv számtalan dialektusai közül, egész ázsián, európai
Törökországon és hazánkon keresztül, mindenütt beszéltek a cigányokkal, értetve általuk, s értve anyanyelvüket. Így tehát fel tökéletesen fel kell áldozni cigányainknak a „fáraói rokonságot”, mert csakugyan bizonyos
azon állítás, hogy Kelet-Indiából származtak.
(A Pesti Hírlap tudósítása; 1843)

Kitekintő

a nemzetiségi kérdés megítélése
a közép-európai nem magyar történetírás szinte egyhangúlag
magyarosításként értékeli a 19. század első felében hozott rendelkezéseket. Kiemelik, hogy a vármegyei közigazgatás a nemzetiségek elmagyarosítására törekedett (például peres ügyeknél
csak magyar nyelvű kérvényeket fogadtak el; a tisztviselőket kötelezték a magyar nyelv elsajátítására), illetve az egyházi intézkedések (az anyakönyvek magyarul vezetése; az összes papnak
és prédikátornak tudnia kellett magyarul) is ezt a célt szolgálták. napjainkban a magyar történetírás a kérdés összetettebb,
árnyaltabb vizsgálatát hangsúlyozza. Elismeri, hogy voltak túlkapások, de országos szinten a politikai erők a nemzetiségi kérdés liberális kezelését szorgalmazták.
Ugyanakkor a 19. századi magyar történetírásban is megjelent a romantikus-nacionalista múltba fordulás, amely már
nemcsak a hun–magyar azonosságot, hanem még messzebbre
nyúlva szinte egészen a a történelem kezdetére vezeti vissza a
magyarságot, sőt néhányan a magyar nyelvet mintegy ősnyelvnek tekintették.

ha valaki magyarul tud, magyarul beszél, innen következik-e,
miképp neki ezért már magyarrá is kellett volna átalakulnia?
Mert ha így, ám akkor fordítsuk legutolsó fillérünket minden
tétova nélküli nyelvmesterekre, sőt legyünk rögtön magunk
is azokká, hadd tudjon csevegni magyarul az egész világ, s
meg lesz mentve a hon, s feldicsőítve fajtánk. nyelvet, nemzeti sajátságot, ily felette könnyűszerrel azonban, én legalább
úgy hiszem, még csak biztosítani sem lehet, s annál kevésbé
szilárdabb s tágabb alapokra állítani; minthogy a szólás még
korántsem érzés, a nyelvnek pergése korántsem dobogása
a szívnek, és ekképp a magyarul beszélő, sőt legékesebben
szóló is, korántsem magyar még.
(széchenyi István A Magyar Akadémia körül
című akadémiai beszédéből; 1842)
• Milyen állásponton volt Széchenyi a nemzetiségi kérdést
illetően?
• Hogyan vélekedett a magyarosító szándékokról?

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen folyamat indult meg a nemzetiségek körében?
• Hogyan viszonyultak a magyar államhoz?

• Hogyan képzelték el a reformkori politikusok a nemzetiségi kérdés megoldását?
• Milyen alapvető ellentét jött létre az időszakban?
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43. Az utolsó rendi országgyűlés és a „népek tavasza” Ausztriában
Honnan indult a forradalmi hullám 1848 tavaszán? Mely országokat érintette? Milyen törekvései voltak
az egyes mozgalmaknak? Miért buktak el 1848 európai forradalmai?
OROSZ BIROD
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A térkép nem ábrázolja a lakatlan területeket.

Miután a konzervatív párt saját kívánataiban s
elveiben magát a mostani alkotmányos és törvényes úton haladó kormánnyal már az életben
tényleg s valósággal azonosította, annálfogva
ugyanezt itt a jelenlévők egyenesen kinyilatkoztatván, azon elvet állítják fel, hogy míg a kormány
azon ösvényén maradand, melyen az most van, s
oly kezekben lesz, melyek arról, hogy a jelen ösvényen megmaradni fog, kezeskednek, mindaddig
minden alkotmányos és törvényes úton készek
azt, valamint az ő törvényes orgánumait és törvényes tekintélyét is az ő többségükkel gyámolítani.
[…] az itt jelen lévő konzervatívok […] a vélemény szabadságának a köztanácskozások külön
nemeiben minden irányban biztosítása, az úrbéri
viszonyok kiegyenlítésének könnyítése, a katonai
élelmezés ügye, büntető törvénykönyv és börtönjavítás, a polgári törvénykezési rend megigazítása, az ország anyagi közszükségeinek fedezése,
a megyei igazgatás javítása, a királyi városok országgyűlési szavazata s belszerkezeti hiányaiknak
javítása, a nemesi birtokviszonyok célszerűbb
rendezése, a földbirtoknak nyújtandó olcsó és
könnyű hitel, a hon vám- és kereskedési ügye […]
alkotmányos úton […] akarná keresztülvinni.
(A Konzervatív párt programjából; 1846)
• Miként tekintett a Konzervatív Párt a kormányzatra?
• Hogyan viszonyult a fennálló gazdasági-társadalmi rendszerhez?
• Mit javasolt a jobbágykérdés kapcsán?
• Hasonlítsuk össze a programot Széchenyi elképzeléseivel, illetve a következő oldalon olvasható
Ellenzéki nyilatkozattal!
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Az Osztrák Császárság népességének nemzetiség szerinti megoszlása 1850-ben
gyűjtsük ki táblázatba a birodalom népeit, és vegyük külön az osztrák
birodalomrészben élőket! Milyen alapvető problémával kellett szembenéznie az osztrák császárnak? Mekkora volt a szlávok aránya a birodalmon belül? Vitassuk meg, miért nem lehetett egységes erőnek tekinteni
a nem államalkotó nemzeteket! Milyen ellentétek feszültek közöttük?

kísérlet az ellenzék visszaszorítására
Mi volt a jelentősége az Ellenzéki nyilatkozat elfogadásának?

az 1844-es országgyűlés berekesztésekor Metternich úgy vélte, az
ország a „forradalom előcsarnokban áll”. a következő években heves
támadások indultak a reformpárti megyék ellen, mindegyik élére
kibővített jogkörű, kormánypárti biztosokat neveztek ki. a fontolva
haladók mozgalma együttműködött Bécs politikájával, majd vezetői
létrehozták a Konzervatív Pártot (1846). a fennálló rendszert elfogadó és a gazdasági változásokat támogató erők egységes fellépése nagy
kihívást jelentett a több csoportba tömörülő ellenzéknek.
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a reformerek oldalán az 1840-es években egy újabb, főleg értelmiségiekből álló, centralistának nevezett csoport jött létre. a polgári
átalakulás radikális híveiként a centralisták – például Eötvös József,
Trefort Ágoston, Szalay lászló – támadták az általuk elavultnak vélt
megyerendszert. Rámutattak arra az ellentmondásos helyzetre, hogy
bár a megyék a kormánnyal szembeni ellenállás központjai, a megyei
közgyűléseken gyakran a maradiságot képviselik. a centralisták sürgették az önkormányzati rendszer megújítását, a népképviselet megvalósítását és a parlamentnek felelős kormány (azaz a törvényhozás
által ellenőrzött végrehajtó hatalom) létrehozását.
a reformerők politikai megosztottságát az újabb országgyűlésre
készülő ellenzék felszámolta. 1847-ben előbb egy közös szervezetet
hoztak létre Teleki László gróf vezetésével (nemzeti Kör), majd Deák
Ferenc és Kossuth lajos egységes politikai útmutatót fogalmazott
meg a létrejövő Ellenzéki Párt számára (Ellenzéki nyilatkozat). a polgári átalakulás programja a korábban kidolgozott elvek (például a
kötelező örökváltság, a polgári jogegyenlőség) mellett átvette a centralisták egyes törekvéseit is (népképviselet, felelős kormány). az Ellenzéki Párt első elnökévé gróf Batthyány Lajost választották, aki az
1839–40-es országgyűlés óta az ellenzék vezetője volt a felsőtáblán.
Kossuth a következő hónapokban a közteherviselés, azaz a nemesi
adómentesség eltörlése mellett érvelt. Hangsúlyozta, hogy a kötelező
örökváltság végrehajtásához szükség van a polgári adórendszer megteremtésére. az 1847–48-as országgyűlés a politikai erők egyensúlyát
hozta el. a konzervatívok számos megyében meg tudták akadályozni
a liberális követek megválasztását, Pest vármegye ellenben Kossuthot
küldte Pozsonyba. Jóllehet az országgyűlésen kezdetben nem történt
előrelépés, az európai események gyökeresen más irányt szabtak a
reformtörekvéseknek.

Kossuth követté választása 1847-ben
Melyik épület látható a háttérben? nézzünk utána, milyen fontosabb
épületek voltak a közelében!

Forradalom ausztriában
Miért kényszerült átmeneti engedményekre az udvar?

a forradalmi hullám alapjaiban rengette meg a Habsburg Birodalmat. a párizsi forradalom hírére és a délnémet városok felkeléseinek
hatására 1848. március 13-án Bécsben tömegmozgalom söpörte el
Metternich uralmát. a nagy hatalmú kancellár lemondott, és angliába emigrált. a császárvárosban megerősödtek az alkotmányosságot
és polgári szabadságjogokat követelő liberális erők.
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[…] kötelességünknek tartjuk nyilván és világosan
kijelölni azon tárgyak főbbjeit, miknek minél előbbi létrehozását, az idő és helyzetünk körülményei
szerint, a hon javára múlhatatlanul szükségesnek
hisszük.
Ezek a következők:
a) A közterhekbeni osztakozás. Mire nézve az eddig
egyedül adózott nép terheinek megkönnyítését
főbb kötelességünknek ismerjük; az alkotmányos
biztosítékokat, ezekre nézve is, mindnyájunk számára gyarapítani törekedünk; – de az ország közszükségeinek eddig el nem látott fedezésénél a
célok országgyűlési meghatározását, számadást és
felelősséget föltételül kötjük.
b) A honpolgárok nem nemes osztályainak, mindenekelőtt pedig a királyi városoknak és szabad kerületeknek, képviselet alapján, úgy törvényhozási,
mint helyhatósági jogokban valóságos részesítése.
c) A törvény előtti egyenlőség.
d) Az úrbéri viszonyoknak kármentesítés mellett, kötelező törvény általi megszüntetése; mire nézve
legkívánatosabbnak véljük, hogy előlépések történjenek, miszerint az örökváltság, a státus [az
állam] közbejöttével, országos eszközlésbe vétethessék.
e) Az ősiség eltörlésével a hitel és birtokszerzés biztosítása. […]
nem fogunk mi ezen működésünkben soha megfeledkezni azon viszonyokról, melyek közöttünk s
az ausztriai örökös tartományok között a pragmatica sanctio értelmében fennállanak; de szorosan
ragaszkodunk az 1790:10. törvénycikkelyhez is […].
nem akarjuk mi hazánk érdekeit az összes monarchia egységének s biztos fennállhatásának érdekeivel ellentétbe hozni; de, másrészről törvénnyel,
igazsággal s méltányossággal ellenkezőnek tartjuk,
midőn Magyarország érdekei bármely egyes tartományok érdekeinek jogtalanul alárendeltetnek, –
mint ez az ipar és kereskedési viszonyaikra nézve
már hosszú időtől fogva folyamatosan történik.
(Ellenzéki nyilatkozat; 1847)
• Hogyan képzelte el az ellenzék a társadalom átalakítását?
• Milyen követelés fogalmazódott meg a jobbágykérdés ügyében?
• Hogyan akarták átalakítani a rendi országgyűlést?
• Miről biztosították a Habsburg-dinasztiát?
• Miként vélekedett az ellenzék a dinasztiához fűződő viszonyról?
A monarchia egy öreg épület. nem törhetjük át a
falakat, nem nyithatunk új ajtókat és ablakokat, és
nem hajthatunk végre nagy belső változtatásokat
veszély nélkül.
(Metternich; 1848)
• Milyen politikai látásmód érzékelhető Metternich szavaiban?
• Idézzük fel, milyen eszméket utasított el a birodalmi stabilitás érdekében!
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II. 12. §. A császár mint ausztriai császár megkoronáztatik.
II. 14. §. A császár szent, sérthetetlen és nem felelős.
II. 15. §. A császár gyakorolja a főparancsnokságot
az összes fegyveres erő fölött vagy személyesen,
vagy hadvezérei által.
II. 16. §. A császár határoz béke és had fölött.
II. 17. §. A császár fogad és küld követeket, és köt
idegen hatalmakkal szerződéseket. oly szerződések feletti határozatokra, melyekből a birodalomra
új terhek hárulnak, a birodalmi országgyűlésnek
beleegyezése szükséges. […]
II. 19. §. A császár nevezi ki és bocsátja el a minisztereket. Ő tölti be a hivatalokat a statusszolgálat minden ágaiban, ő osztja a nemességet, rendjeleket és
kitüntetéseket. […]
VII. 37. §. A törvényhozó hatalom a birodalmi
ügyekre nézve a császár által a birodalmi országgyűléssel együtt […] gyakoroltatik.
VIII. 38. §. A közönséges birodalmi gyűlés két házból álland, úgymint felső- és alsóházból, s a császár
által évenkint tavasszal hivatik egybe.
VIII. 39. §. A birodalmi gyűlés Bécsben gyűl össze,
de a császár által más helyre is hivathatik. […]
X. 84. § A végrehajtó hatalom az egész birodalomban és minden koronatartományokban egy és
oszthatatlan. Az kizárólag a császárt illeti, ki azt felelős miniszterek és ezeknek alárendelt hivatalnokok
által gyakorolja.
(ferenc József oktrojált alkotmánya;
olmütz, 1849. március 4.)
• Milyen típusú államberendezkedést őrzött meg
alapjaiban az alkotmány?
• Melyek a legfontosabb különbségek egy alkotmányos monarchiához képest?
• Hasonlítsuk össze a császár jogkörét az angol királyéval!

A bécsi forradalom 1848 októberében

a birodalom több pontján is győzött a forradalom (Pest-Buda,
Prága), míg az itáliai tartományok nagyvárosainak felkelése (Milánó, Velence) háborút idézett elő a Szárd Királysággal.
a német liberálisok által összehívott frankfurti parlament a császárt állásfoglalásra késztette. a kormányzatnak néhány hét alatt
számos bel- és külpolitikai problémával kellett szembenéznie. az
uralkodó taktikai okokból korlátozott alkotmányt bocsátott ki az
örökös tartományokban, és ígéretet tett a jobbágyfelszabadításra (április). Hamarosan a kormányzat a radikális erők megerősödését érzékelve elhagyta a forrongó fővárost.
1848 nyarán az Udvar visszanyerte az önbizalmát. a Habsburg-csapatok Joseph Radetzky (ejtsd: jozef radecki) irányításával vereséget
mértek a szárd–piemonti seregre, és előkészítették a magyar forradalom eredményeinek a felszámolását. az örökös tartományokban
a korlátozott alkotmányosság első jele volt, amikor összehívták a
birodalmi parlamentet, amely kimondta a jobbágyfelszabadítást
(1848. szeptember). a további viták azonban megbénították a testület
munkáját; hiszen a nemzetiségi küldöttek egy föderációs alkotmánytervezeten dolgoztak, míg az osztrák-német képviselők kitartottak a
birodalmi központosítás mellett.
a feudalizmus felszámolása megnyugtatta a vidéki lakosságot, a
parasztság kitartott a dinasztia mellett, így a forradalmi eszméket
valló bécsi erők elszigetelődtek. a császárvárosba visszaköltöző kormányzat fellépett a szociális követeléseket megfogalmazó munkássággal szemben. a bécsi radikálisok (például akadémiai légió) utolsó
sikeres forradalmi megmozdulása 1848 októberében történt. a magyar szabadságharc eseményeit kihasználva közel egy hónapig uralták a várost, ám alfred Windisch-grätz (ejtsd: alfréd vindis-gréc)
csapatai utcai harcok során felszámolták a bécsi forradalmat.
1848 decemberében V. Ferdinánd lemondatása után Ferenc József
lépett a császári trónra. a fiatal uralkodó letörte az ausztriai forradalmi
erőket, miközben Magyarországon elhúzódó harcok kezdődtek. Ferenc József oktrojált (azaz felülről kibocsátott, ráerőltetett) alkotmánya
Ferenc József (1830–1916) az uralkodó unokaöccseként, alkuk révén nyerte el
a hatalmat. A tekintély nélküli V. Ferdinánd menesztése után testvére (Ferenc Károly) a fia javára mondott le a koronáról. Az udvari pletykák szerint a trónváltásban nagy szerepet játszott Ferenc József erélyes édesanyja. Zsófia főhercegnő saját
fiát a hatalomba emelve még évekig beleszólt az új császár politikai döntéseibe
és a magánéletébe. V. Ferdinánd egy csehországi kastélyba húzódott vissza, ahol
haláláig (1875) elvonultan élt. (Ismeretlen festő korabeli ábrázolása)

V. REFoRMKoR, FoRRaDaloM ÉS SZaBaDSÁgHaRC MagYaRoRSZÁgon

201

a birodalmi központosításról és a császári tekintély visszaállításáról
szólt. az olmützi alkotmány biztosította az egyéni szabadságjogokat (törvényi előtti egyenlőség), de az alkotmányosság korlátozottan érvényesült.
Magyarország és a hozzá tartozó területek az egységes birodalom
koronatartományává váltak. az osztrák-német polgárság és számos
liberális politikus inkább a győzteshez való átállást választotta. (Így
tett az egykori forradalmár alexander Bach is, akit Ferenc József
igazságügy-miniszternek nevezett ki.)
Itáliában 1849 nyarán újra vereséget szenvedtek a szárd–piemonti
csapatok, és felszámolták az elszigetelt forradalmi központokat (Milánó, Velence), míg a római forradalmat a pápa francia alakulatokkal
verte le. a magyar szabadságharc kérdését a Habsburg Birodalom
csak az orosz cári csapatok bevonásával tudta eltiporni. 1849 augusztusában Ferenc József erőszakkal állította vissza birodalom egységét.
Keressünk rá az interneten a ferenc József-rend kulcsszavakra! Milyen jellegű rendet alapított az osztrák császár? Mi volt az uralkodó jelmondata?

Ferenc József kitünteti a forradalom leverésében jeleskedő
főtiszteket. (Anton Strassgschwandtner korabeli festménye)

Kitekintő

Elképzelések a habsburg Birodalom jövőjéről
a birodalom jövője szempontjából nem tűnt mellékesnek a
különböző szláv népek (például csehek, lengyelek, szlovénok)
állásfoglalása. a prágai szláv kongresszuson a képviselők többsége kiállt ausztria fennmaradása mellett, de a birodalom föderalizálását sürgették. azt szerették volna elérni, hogy a föderáció a birodalmi tartományok egyenrangú együttműködésén
alapuljon, és a tartományok széles körű belpolitikai önállóságot
kapjanak. Sokan úgy vélték, hogy ausztria alkotmányos átszervezése és a liberális szabadságjogok megléte jobban szavatolja a
közép-európai szláv népek jövőbeli boldogulását, mint az orosz
cári despotizmus által kínált pánszláv egység.
a prágai kongresszus állásfoglalását természetesen a vele
párhuzamosan zajló frankfurti gyűlés bizonytalan kimenetele
is befolyásolta. a Habsburg-kormányzat azonban elvetette a birodalmi kötelékek fellazítását. a szláv kongresszust feloszlatta,
majd a kibontakozó prágai felkelést a városi katonai parancsnok, Windisch-grätz fegyveres erővel leverte (1848. június).
• Hogyan viszonyult Palacky a Habsburg Birodalomhoz?
• Milyen államszerkezetet javasolt beszédében? Miként alakulnának át a birodalom belső tartományi határai?
• Rekonstruáljuk az elképzeléseit a 198. oldalon található etnikai térképen!
• Mi történne Magyarországgal a javaslat alapján?

Eddig az egyes tartományok érdekében szóltunk; most az egész
érdekében kívánok beszélni. A szétválasztást történeti okokból
követelték; engedjék meg, hogy mint történész, az egység érdekében emeljek szót. […] Ausztriát olyanná kell formálnunk,
hogy a népek szívesen éljenek itt – ez legyen fő gondjuk. A sokféle vágy, elképzelés, érdek akkor lesz kielégítő, ha a történelem
és az etnográfia egyidejű figyelembevételével a nemzeti-történelmi népcsoportokat a birodalom körén belül eső kisebb
nemzeti alakulatok gyanánt fogadjuk el. Kis országot most nem
lehet naggyá tenni. Akik maguk akarnak maradni, azokat hagyjuk magukra, akik a többiekkel tartanak, tegyék.
A következő tartománycsoportokat javaslom: 1. német-osztrák, 2. cseh, 3. lengyel, 4. illír és 5. olasz tartományok. Az itt
nem képviselt tartományokat a következő csoportokra osztanám: 6. délszláv, 7. magyar és 8. oláh tartományok. Az elsőhöz Ausztriát számítom, […] a másodikhoz csehországot,
cseh-Morvaországot, cseh-sziléziát és Magyarországból
szlovákiát, a harmadikhoz galíciát, Krakkót, Bukovinát és Magyar-ukrajnát a Kárpátokban. […] a hatodikhoz Dalmáciát,
horvátországot, szlavóniát és a Vajdaságot, a hetedikhez Magyarországot és Erdélyt, a nyolcadikhoz Erdély, Magyarország
és Bukovina román részeit.
(frantisek palacky [ejtsd: frantyisek palacki]
cseh történetíró és politikus beszéde az
osztrák birodalmi tanácsban; 1849. január)

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen erőviszonyok jellemezték az utolsó rendi országgyűlést?
• Milyen problémák kerültek felszínre a Habsburg Birodalomban 1848-ban?
• Hogyan szilárdította meg pozícióját az Udvar?

történelmi jelentőség

• Hogyan képzelte el a polgári átalakulást az egységes liberális ellenzék?
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44. Forradalom és alkotmányos átalakulás Magyarországon
Mit ünneplünk március 15-én? Vitassuk meg, mennyire fontosak az akkori értékek napjainkban! Mire
emlékszünk a legutóbbi iskolai ünnepségről? Milyen mozzanatait emelnénk ki a pesti forradalomnak?
Kik határozták meg a forradalom eseményeit?
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Az 1848. március 15-i forradalom eseményei Pest-Budán
Idézzük fel korábbi tanulmányainkból, milyen események köthetők az egyes
helyszínekhez!

a márciusi forradalom háttere
hogyan kapcsolódtak össze a pozsonyi országgyűlés törekvései a pesti forradalom céljaival?

Orlai Petrich Soma: Petőfi Sándor, 1840 körül
Mit tanultunk, illetve mire emlékszünk az ünnepélyekből petőfi sándor 1848. március 15-i tevékenységéről? Idézzük fel a Nemzeti dal sorait! hogyan
fejezi ki a márciusi ifjak hangulatát?

a hazai közélet radikalizálódását jelezte a rendi kereteken kívüli politikai szervezetek és eszmék megjelenése. a jobbágyi származású
Táncsics Mihály írásaiban messze meghaladta a liberális köznemesség elképzeléseit: a kártalanítás nélküli jobbágyfelszabadítást és az
általános választójog bevezetését követelte. Táncsics radikális művei
miatt a Helytartótanács börtönébe került (1847).
a Pesten élő írók, költők szervezete (Fiatal Magyarország) évek
óta megfogalmazta véleményét az irodalmi divatlapokban. a nemesi
és honorácior (nem nemesi származású) értelmiségiek szintén gyökeres polgári átalakulást sürgettek. Sokan közülük lelkesen tanulmányozták a francia forradalom eseményeit, Petőfi Sándor népfelkelésben bízott.
az európai események is lehetőséget nyújtottak a változásra.
a politikai elégedetlenség, valamint a rossz termésű évek, a gazdasági nehézségek forradalmi hullámot indítottak el nyugat-Európában. a pozsonyi országgyűlésre is hatottak a külföldről érkező hírek.
a párizsi forradalom hírének vétele után Kossuth felirati javaslatában
arra figyelmeztette az országgyűlés követeit, hogy ha továbbra sem tudnak megegyezni a legfontosabb reformokban, és nem kezdenek hozzá
azok megvalósításához, az Magyarországon is forradalmat idézhet elő.
a pesti radikális ifjak és az Ellenzéki Kör tagjai eltökélték, hogy
aláírásgyűjtésbe kezdenek a Kossuth által beterjesztett javaslatok tá-
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A Pilvax kávéház belső tere a reformkorban

mogatására. a felirati beszéd tömörítésével megfogalmazták a tizenkét pontot, és Petőfi ekkor írta meg a Nemzeti dalt. az eseményeket
a bécsi forradalom és Metternich menesztése vitte tovább (március
13.). Pozsonyban a főrendek másnap elfogadták az ellenzék vezetőjének felirati javaslatát, és az országgyűlés közös beadványát március
15-én Kossuth népes küldöttséggel vitte Bécsbe.
a bécsi forradalom híre azonban a pesti radikálisokat is mozgósította. a pozsonyi eseményekkel párhuzamosan 1848. március 15-én
Pest-Budán is kitört a forradalom. a márciusi ifjak lelkes mozgalma
néhány óra alatt harc nélkül győzött, kivívta a sajtószabadságot, és a
kormányzat meghátrált. a bécsi Udvar a magyar fővárosból érkező
hírekre reagálva elfogadta az országgyűlés felirati javaslatát, és kinevezte Batthyány Lajost az ország első felelős miniszterelnökének
(március 17.). a békés kibontakozást István nádor (az előző évben
elhunyt József nádor fia) határozott kiállása is elősegítette, aki kijelentette, hogy lemond, ha az Udvar nem enged.

Batthyány lajos gróf
Szemere Bertalan
Deák Ferenc
Mészáros lázár
Kossuth lajos
Széchenyi István gróf
Eötvös József báró
Klauzál gábor
Esterházy Pál herceg

miniszterelnök
belügy
igazságügy
hadügy
pénzügy
közlekedésügy
vallás- és közoktatásügy
földművelés-, ipar- és kereskedelemügy
külügyminiszter

A tizenkét pont
Idézzük fel, milyen jelentősége volt a kávéháznak
a márciusi napokban!

Barabás Miklós: Batthyány Lajos gróf, 1840 körül
hogyan vett részt korábban a reformellenzék
megszervezésében?
A Batthyány-kormány tagjai
gondoljuk végig, milyen politikai nézeteket vallottak a kormány egyes tagjai!
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III. tc. független magyar felelős minisztérium alakításáról
1. §. Ő felségének, a királynak személye szent és
sérthetetlen. […]
3. §. Ő felsége, s az Ő távollétében a nádor és királyi helytartó, a végrehajtó hatalmat a törvények
értelmében független magyar minisztérium által
gyakorolják, s bármely rendeleteik, parancsolataik,
határozataik, kinevezéseik csak úgy érvényesek, ha
a Buda-pesten székelő miniszterek egyike által is
aláíratnak. […]
4. §. A minisztériumnak mindegyik tagja mindennemű hivatalos eljárásáért felelős.
5. §. A minisztérium székhelye Buda-pest.
6. §. Mindazon tárgyakban, melyek eddig a m.[agyar]
k.[irályi] udvari kancelláriának, a k. helytartótanácsnak, s a k. kincstárnak, ide értvén a bányászatot is,
köréhez tartoztak, vagy azokhoz tartozniuk kellett
volna, s általában minden polgári, egyházi, kincstári, katonai, és általában minden honvédelmi tárgyakban Ő felsége a végrehajtó hatalmat ezentúl
kizárólag csak a magyar minisztérium által fogja
gyakorolni. […]
13. §. A miniszterek egyike folyvást Ő felségének
személye körül lesz, s mindazon viszonyokba, melyek a hazát az örökös tartományokkal közösen
érdeklik, befolyván, azokban az országot felelősség
mellett képviseli […].
IV. tc. Az országgyűlés évenkénti üléseiről
1. §. Az országgyűlés jövendőben évenként, éspedig pesten tartandván üléseit, az évenkénti ülésre az ország rendeit Ő felsége minden évben, s
amennyire a körülmények engedik, a téli hónapokra hívandja össze. […]
5. §. Ő felségének joga van az összejött évi ülést
prorogálni [meghosszabbítani] s berekeszteni, sőt
az országgyűlést a három év eltelése előtt is feloszlatni, és ekkor új képviselőválasztást rendelni; de ez
utolsó esetben az újabb országgyűlés összehívásáról akképpen rendelkezendik: hogy ez az elébbinek
feloszlatásától számítandó három hónap alatt öszszeüljön.
6. §. Az évi ülés az utolsó évrőli számadásnak, és
következő évi költségvetésnek a minisztérium által
leendő előterjesztése, s az irántoki határozatnak
meghozatala előbb be nem rekesztethetik, sem az
országgyűlés fel nem oszlathatik.
(Az 1848-as áprilisi törvényekből)
• Hogyan módosult a végrehajtói hatalom gyakorlása, és milyen korlátokat állítottak fel?
• Miként szabályozták az uralkodói jogkört?
• Hogyan rendelkeztek a törvényhozó testület működéséről?
• Milyen eltéréseket lehet megfigyelni a korábbi
gyakorlathoz képest?
• Melyik államforma kialakulására utalnak a törvénycikkek?

a törvényes forradalom
Mely reformkori törekvések valósultak meg az áprilisi törvényekben?

a liberális köznemesség határozottan támogatta az alkotmányos átalakulást. Bár a bécsi kormánykörök az önálló magyar had- és pénzügyminisztérium megteremtésében a birodalmi vezető szerepük
meggyengülését látták, az újabb események miatt engedélyezték működésüket. a létrejövő első felelős kormányban a reformkor szinte
minden politikai irányzata helyet kapott. az események alkotmányos
keretek közötti lezárását az uralkodó, V. Ferdinánd által 1848. április 11-én szentesített, úgynevezett áprilisi törvények jelentették. a
közvélemény fellélegezhetett, a reformkori törekvések maradéktalanul teljesültek, az ország közjogi egyesítése rövidesen megtörtént, és
kimondták Magyarország és Erdély egyesülését (unió), az államberendezkedés pedig az alkotmányos monarchia lett.
az áprilisi törvényekben a társadalom átalakítását célzó rendelkezések – a jobbágyfelszabadítás, az úrbéres terhek eltörlése, a törvény előtti egyenlőség bevezetése, a közteherviselés elvének elfogadása – megszüntették a több évszázados feudális és rendi
jellegű kiváltságokat. a jobbágyfelszabadítást azonnal végrehajtották,
de számos megoldatlan probléma keletkezett. a zsellérek vagy szerény nagyságú földbirtokkal, vagy föld nélkül szabadultak fel, míg a telkes jobbágyok igényt tartottak a majorsági földeken maradt szőlőikre.
a nemesek kárpótlását a következő országgyűlés hatáskörébe rendelték.
a változások utat nyitottak Magyarországon a gazdaság, a társadalom és
a politikai intézményrendszer polgári elveken történő átalakítása előtt.
az államszervezet is gyökeresen megváltozott; a kormány egy
népképviseleti elven alapuló országgyűlésnek tartozott felelősséggel. Választójoggal a vagyoni cenzus korlátozása miatt a társadalom
közel 8%-a rendelkezett. a rendelkezések értelmében már a módosabb paraszti rétegek is beleszólhattak a közéletbe. a jogegyenlőség
mellett biztosították az alapvető polgári szabadságjogok, így a szólásés sajtószabadság érvényesülését.
VIII. tc. A közös teherviselésről
Magyarország s a kapcsolt részek minden lakosai minden közterheket
különbség nélkül egyenlően és aránylagosan viselik.
IX: tc. Az úrbér és az azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban
volt szolgálatok (robot), dézsma és pénzbeli fizetések megszüntetéséről.
Az úrbér és azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok (robot), dézsma és pénzbeli fizetések, e törvény kihirdetésétől
fogva örökösen megszüntetnek.
1. §. A törvényhozás a magánföldesurak kármentesítését, a nemzeti közbecsület védpajzsa alá helyezi.
2. §. Ő felsége a magán földesuraknak akkénti kármentesítése iránt, hogy
az eddigi úrbéri tartozásokkal felérő tőkeérték részükre a közállomány
által hiány nélkül kifizettessék, a legközelebbi országgyűlésnek részletesen kidolgozandó törvényjavaslatot fog magyar minisztériuma által
előterjeszteni. […]
(Az 1848-as áprilisi törvényekből)
• Milyen reformkori követelések valósultak meg?
• Hogyan szabályozták a jobbágyfelszabadítást?
• Miképpen történt a kárpótlás biztosítása?

V. REFoRMKoR, FoRRaDaloM ÉS SZaBaDSÁgHaRC MagYaRoRSZÁgon

205

Kitekintő

táncsics Mihály, az „örök lázadó”
Táncsics (Stancsics) Mihály
(1799–1884) kapcsán a történelmi köztudat elsősorban a forradalom napján
történt eseményeket őrizte
meg. a látszólag „egynapos
hős” azonban nagyon is aktív közéleti szerepet töltött
be, igaz, mindig a fennálló rendszer ellenzékeként.
a jobbágyi származású Táncsics honoráciorként igyekezett kiemelkedni, előbb jogot
tanult, majd a magyar nyelvészettel foglalkozott. PoTáncsics Mihály képmása (Bara- litikai írásaiban a radikális
bás Miklós litográfiája, 1848)
polgári átalakulást vallotta,
és azonnali, kárpótlás nélküli jobbágyfelszabadítást sürgetett.
Rövid idő alatt népszerű íróvá vált, műveit külföldön nyomtatta ki. 1847-ben a király és az államrend elleni lázítás vádjával
börtönbe került. 1848. március 15-én innen vitte a lelkes tömeg
nyitott hintóban a kiszabadított politikai foglyot Pestre. a nép
hiába várta aznap este Táncsicsot a nemzeti Színházban, a sajtószabadság mártírja otthon maradt felesége mellett.
Táncsics rövidesen kevesellte a forradalom eredményeit.
a Munkások Újsága című lapban elsősorban utópista szocialista nézeteket hangoztatott; általános választójogot, a zsellérek

földhöz juttatását és köztársaságot követelt. (a munkásokon
Táncsics főleg a földművelő parasztságot értette, a lap olvasói a
pesti munkások és a mezővárosok lakosai voltak.) Hamarosan
sajtóvétség miatt eljárás is indult ellene, de lapját nem tiltották
be. Táncsics sok tekintetben túlment még Kossuth elképzelésein is, de nagyon tisztelte, és amikor 1849. március 15-én lánya
született, lajoskának nevezte el. a szabadságharc bukása után
nyolc évig bujdosott, a szobájuk alá ásott, földbe vájt veremben
húzta meg magát. 1857-ben az osztrák hatóságok elfogták, és
újra börtönévek következtek, melyek során megvakult. a kiegyezéskor amnesztiában részesítették (1867), de a fennmaradt
„úri világot” nem fogadta el, és a meginduló munkásmozgalomhoz csatlakozott.

Örökváltságot akarunk. robot és dézsma váltságdíj nélküli
eltörlését […]. Valami változásnak kell történnie, jobbra vagy
balra. Ez állapot meg fog szűnni, vagy ti nemes atyafiak szüntetitek meg, vagy mi parasztok, vagy mindketten együtt, de
szűnnie kell. Mi megtesszük, mit a végső szükség s ínség tennünk kényszerít. […] Aki erősebb, az fog győzni. Ez a föld a
mienk, mi munkáljuk meg, és ha ti nem akarjátok az igazságot
törvényben kimondani, majd a szükségtől kényszerítve mi
fogjuk kikiáltani.
(Táncsics Mihály Nép szava isten szava
című írásából; 1847)
• Hasonlítsuk össze Táncsics elképzeléseit a reformkori javaslatokkal, illetve az áprilisi törvényekkel!

Összegzés

történelmi jelentőség

• Hogyan illeszkedett a pesti forradalom az európai forradalmi hullámba?

• Miként valósult meg törvényes úton az átrendeződés?
• Hogyan alakították át az áprilisi törvények a társadalmat és az ország politikai berendezkedését?
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45. Az önvédelmi háború kibontakozása
gondoljuk végig, mit tanultunk általános iskolában a szabadságharc katonai küzdelmeiről! Kik voltak a legfontosabb parancsnokok? Milyen alakulatai voltak a honvédségnek? Hol voltak az első összecsapások?
[…] 2-szor. hogy a szerb nemzet az osztrák ház alatt
a magyar korona közös kötelékében politikailag
szabad és független nemzet.
[…] a szerb nemzet óhajtása, hogy:
3-szor. A szerémség a határőrvidékkel, Baranya, a
Bácska a becsei kerülettel és a sajkás zászlóaljjal,
a Bánság a határőrvidékkel és a kikindai kerülettel
szerb vajdasággá nyilváníttassék. […]
4-szer. A szerb vajdaságnak a horvát-szlavón és dalmát háromegy Királyságokkal való politikai szövetsége a szabadság és a teljes jogegyenlőség alapján
azzal ismertetik el, hogy ezen szövetség föltételei
ugyanazon alapon kidolgoztassanak és életbe léptessenek.
(A magyarországi szerbek első nemzeti gyűlésének
határozatai. Karlóca, 1848. május 13–15.)
• Milyen politikai követeléseket fogalmaztak meg
a szerbek?
• Hogyan képzelték el helyzetüket a birodalomban?
• Állapítsuk meg az atlasz alapján, hol húzódott
volna a szerb Vajdaság!
• Nézzük meg a nemzetiségi térképeken, mely viszonyokat hagyták figyelmen kívül!

A szabadságharc alatt kibocsátott pénzeken a felirat magyar nyelvű volt, a címlet és a büntetőzáradék még további négy nyelven (német, román, szerb és szlovák) szerepelt. A kis címletű (1 és 2 forintos) pénzek mögött még
volt banki fedezet, a harcok alatt kibocsátott papírpénzek
(100 forint) azonban fedezetlenek maradtak (azaz semmi
sem szavatolta beválthatóságukat)

Megoldatlan problémák
Mely kérdéskörök nem tisztázódtak az április törvényekben?

közös uralkodó
osztrák császár és magyar király

hadügy

?
osztrák felelős
minisztérium

?

pénzügy

?

?
?
?

felelős magyar
kormány

külügy
birodalmi gyűlés

országgyűlés

A Habsburg Birodalom berendezkedése 1848-ban
Miben változott meg a birodalom államformája? hogyan alakult át az államszerkezet? Mely vitás kérdések maradtak megoldatlanul?

a magyar kormány kiállt az ország alkotmányos önállósága mellett,
ugyanakkor a Pragmatica Sanctio elve alapján továbbra is az ausztriával való együttműködést szorgalmazta. a Batthyány-kormány törekvéseit a Habsburgok külpolitikai lépéseivel az Esterházy Pál által
irányított külügyminisztérium próbálta összehangolni. (Esterházy
tapasztalt diplomata volt, korábban Metternich megbízásából évtizedekig londoni követként szolgált.) Batthyány Lajos remélte, hogy
megmarad a kedvező európai helyzet, és a német egységtörekvés Bécs
elképzelése szerint valósul meg. az önálló mozgástér kialakításakor
a Batthyány-kormány egy saját fegyveres erő kiépítését, illetve saját
pénzjegyek kibocsátását tervezte.
a nemzetőrség (polgári fegyveres erő) felállításáról és szolgálatáról már az áprilisi törvényekben intézkedtek. Ezek az alakulatok
azonban a rövid szolgálati idejük és képzetlenségük miatt nem voltak
alkalmasak a kibontakozó nemzetiségi mozgalmak megfékezésére.
Mivel az örökös tartományokban szolgáló magyar alakulatok hazahozatala késett, az országban állomásozó idegen ajkú sorezredekben
pedig nem lehetett megbízni, a Batthyány-kormány május közepén
elrendelte egy 10 000 főből álló reguláris erő felállítását. Kezdetben
mobilis nemzetőröknek nevezték őket, de pár nappal később már elterjedt a honvéd elnevezés. Ezt a tíz honvédzászlóaljat tekinthetjük az
önálló magyar haderő első alakulatainak.
Kossuth pénzügyminisztersége idején megkezdődött a magyar
feliratú, kisebb címletű, ezüstfedezetű bankjegyek nyomtatása. a későbbiekben az önálló magyar pénzforgalom fenntartásához nagyobb
címletű papírpénzt is kibocsátottak (Kossuth-bankó).
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a jobbágyfelszabadítással nem oldódott meg a majorsági zsellérek helyzete. az úrbéres szolgáltatásokat eltörölték, de a töredéktelkeken élő családok súlyos anyagi gondokkal küszködtek. a
jobbágyfelszabadítás természetesen a nemzetiségekre is vonatkozott, de a magyar közigazgatás alá nem tartozó területeken (Erdély, Határőrvidék) késlekedve hajtották végre a rendelkezéseket.
a néhány hét kivárás számtalan feszültséget okozott, és megmérgezte a közhangulatot.
a magyar kormánynak rövidesen a feléledő nemzetiségi mozgalmakkal is számolnia kellett. a jogegyenlőség biztosítása nem oldotta
meg a nemzetiségi kérdést, 1848 májusában a szlovákok, a szerbek és
a románok önálló nemzeti gyűléseket tartottak. Megfogalmazott követeléseikben a nyelvhasználati jogok mellett az általuk lakott régiókban kollektív politikai jogokat is követeltek. a területi autonómia
(önkormányzat) megadását a magyar kormány elutasította, mert az
ország feldarabolásához vezető folyamat kezdetét látta benne.
a horvát nemzeti mozgalom már a kezdetektől szembefordult a Batthyány-kormánnyal. az uralkodó a pesti forradalom után néhány nappal
horvát bánná nevezte ki az udvarhű Josip Jelačić (ejtsd: joszip jelacsity)
határőrezredest, aki népszerűségét azzal növelte, hogy saját hatáskörben
hirdette ki a jobbágyfelszabadítást. a horvát–magyar kapcsolatok megromlását jelezte, hogy a zágrábi országgyűlés megszűntnek nyilvánította
a két ország között fennálló közjogi viszonyt (június).

a magyar mozgástér beszűkülése
Miért indultak meg a katonai hadműveletek?

a Batthyány-kormánynak minden jóindulatú szándéka ellenére egyre súlyosabb bel- és külpolitikai kihívásokkal kellett szembenéznie.
lángba borult a Délvidék, a szerb határőrök fegyvert fogtak az önálló Szerb Vajdaság megteremtéséért. a harcoló csapatokhoz szerbiai
önkéntesek is csatlakoztak, és 1848 nyarán elhúzódó, véres polgárháború bontakozott ki a térségben. a szerb alakulatok számos többnemzetiségű falura rátámadtak, az etnikai tisztogatások a nem magyar ajkú lakosságot is érintették.
a délvidéki felkelés rányomta bélyegét a Pesten összeülő népképviseleti országgyűlés (július) hangulatára is. a lezajlott választások nem
kedveztek a radikális (márciusi ifjak) és a konzervatív erőknek; a képviselők döntő többsége a liberális nemesség soraiból került ki. Kossuth
újoncmegajánlási és hiteltámogatási
kérését az országgyűlés lelkesen támogatta, így elhárult az akadály az
ország felfegyverkezése elől.
1848. július elején összeült a népképviseleti országgyűlés Pesten. A vagyoni és értelmiségi cenzusos választójog
szerint megtartott voksoláson a kormányt támogató liberális erők elsöprő
győzelmet arattak. A márciusi ifjak
radikalizmusát valló mozgalom alig
két tucat képviselőt delegálhatott a
törvényhozásba. A képviselőház öszszetétele még a reformkori erőviszonyokat idézte (a képviselők 72 százaléka
a birtokos nemesség, 25 százalékuk a városi polgárság soraiból került ki)
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uraim! […] Midőn a szószékre lépek, hogy önöket
felhívjam, mentsék meg a hazát, e percnek irtózatos nagyszerűsége szorítva hat le keblemre. […]
lehetetlen nem hinnem, lehetetlen nem meggyőződve lennem, hogy bármiben különbözzenek is
a vélemények e házban, a haza szent szeretete, a
haza becsülete, a haza önállása, a haza szabadságának oly érzete, hogy azért utolsó csepp vérét is kész
a ház feladni: ez mindnyájunkkal közös […].
én, uraim! Ezennel egy nagyszerű határozatra hívom fel önöket (általános feszültség, harsány „halljuk” felkiáltással), felhívom önöket ezen határozatra: […] adja meg a képviselőház a 200 000 főnyi
katonát, s az erre szükséges pénzerőnek előteremtését […].
(Kossuth itt pillanatnyira megszakítá beszédjét,
s ekkor nyáry pál […] hirtelen felugrott helyéről,
s jobbját magasan esküre emelve, hangosan kiáltá:
„Megadjuk!” […] Mindnyájan felugráltak. […] kezeiket szintén esküre emelve zúgták: „Megadjuk!
Megadjuk!”)
uraim! Amit mondani akartam, az, hogy ne vegyék
e kérést a minisztérium részéről olyannak, mintha
maga iránt bizalmat kívánna szavaztatni! nem!
A hazának megmentését akarta megszavaztatni […].
Ezt akartam kérni, de önök fölállottak; s én – leborulok a nemzet nagysága előtt! csak azt mondom:
annyi energiát a kivitelben, mint amennyi hazafiúságot tapasztaltam a megajánlásban, s Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni!
(szűnni nem akaró lelkesedés és éljenzés.)
(Kossuth beszéde a népképviseleti
országgyűlésen; 1848. július 11.)
• Milyen volt az ülés hangulata?
• Mire buzdította Kossuth a képviselőket, és melyik minisztérium nevében szólalt fel?
• Miért jelentett korszakhatárt a felajánlás a Bécshez való kapcsolatunkban?

208

V. REFoRMKoR, FoRRaDaloM ÉS SZaBaDSÁgHaRC MagYaRoRSZÁgon

Bécs
forradalom október 30.
október 6. Schwechat
CS
O
ÁS SZ
ZÁ T
RS
Á

K
RÁ

Moson

G

Magyaróvár

Magyar seregek
Császári hadműveletek
szeptember 29. Ütközet magyar győzelemmel
október 30. Ütközet császári győzelemmel

Duna
Győr Móga Komárom
Bábolna
Kisbér

Buda Pest
szeptember 29.
Martonvásár
SzékesfehérvárPákozd
Veszprém
Velence
a
b
Rá
a
Móg
Tapolca
Görg
ei
Keszthely
Dunaföldvár
Ozora
október 7.
ić
Jellač
Letenye
Nagykanizsa
Varasd
Dombóvár

szeptember 11.

HO
RV
ÁT
OR

Ro
SZ

ÁG

th

Pécs

Sztára Dr
áva

A dunántúli hadműveletek 1848 őszén
honnan indultak meg a katonai hadműveletek az
ország ellen? Mi volt a támadók stratégiai szándéka? állapítsuk meg a főbb hadmozdulatok irányait!

a külpolitikai események kedvezőtlenül alakultak, a német egység
kérdése kitolódott, az itáliai harcok a Habsburgok győzelmével értek
véget. Bécs augusztus végén elérkezettnek látta az időt a magyar különállás felszámolására, és ultimátumban követelte az önálló magyar
had- és pénzügyminisztérium feladását.
az Udvar kérlelhetetlensége miatt a Batthyány-kormány helyzete megrendült. (Esterházy Pál lemondott, Széchenyi Istvánt idegöszszeomlással a döblingi elmegyógyintézetbe szállították.) a Batthyány-kormány lemondott, de István nádor átmenetileg újra a grófot
kérte fel a kormányalakításra. Szeptember végéig, kinevezett miniszterelnökként, Batthyány lajos vitte az ügyeket. a kormányválság
alatt a horvátok támadást indítottak az ország ellen (szeptember 11.),
és ezzel a hadművelettel megkezdődött a fegyveres küzdelem.

a szabadságharc kezdete
Milyen eredménnyel végződtek az első összecsapások?

Bécs hallgatólagos támogatásával Josip Jelačić (ejtsd: jelacsity, magyarosan: jellasics) horvát bán hadereje a Balaton déli részén vonult
Pest-Buda irányába. a fenyegető veszély elhárítására Kossuth Lajos elnökletével létrejött egy a honvédelmet hatékonyan irányító parlamenti bizottság (országos Honvédelmi Bizottmány, oHB). Jelačić seregét
1848. szeptember 29-én Pákozdnál a magyar legénységű császári-királyi és a toborzott honvéd-, illetve nemzetőrcsapatok győztes csatában
megállították. a horvát bán rövid fegyverszünet után hadoszlopával
Bécs felé kimenekült az országból. a Jelačić oldalvédjét adó horvát
hadtestet a magyar csapatok néhány nap múlva bekerítették, és megadásra késztették (ozorai diadal).
az Udvar október elején törvénytelennek nyilvánította a magyar
ellenállást, és feloszlatta az országgyűlést. a Habsburgok katonai erejét az újabb bécsi forradalom (október 6.) közel egy hónapig lekötötte. a magyar csapatok időközben megérkeztek a közös határhoz,
de a támadás hetekre leállt. a sereg sokáig nem kapott határozott
utasítást, és a tisztikar egy része vonakodott az osztrák földön üldözni
a horvát haderőt.
Batthyány lajos lemondását követően az Országos Honvédelmi
Bizottmányt október elején ideiglenes végrehajtói hatalommal ruházták fel, és Kossuth nyomatékos követelésére az alakulatok végül
benyomultak Ausztriába. a késlekedés alatt a császári hadvezetés
csapatösszevonással elszigetelte a bécsi forradalmat. a főparancsnok
a prágai felkelést eltipró Windisch-Grätz (ejtsd: vindis-gréc) herceg
lett, aki megállította a tétován előrenyomuló magyar hadoszlopot
(schwechati [ejtsd: svehat] csata, október 30.). a honvédseregben a
hadműveletek során emelkedett ki Görgei Artúr, akit Kossuth a vereség után a fel-dunai hadtest főparancsnokává nevezett ki. (a szabadságharc honvédtábornoka görgey artúr néven lett anyakönyvezve.
1848-ban a nemesi származásra utaló ipszilont egyszerűen elhagyta,
görgeire változtatta nevét. görgei haláláig tudatosan i-vel írta a nevét,
még a végrendeletében is így szerepel, bár gyermekei visszavették a
görgey névalakot.)
A nemesi származású Görgei Artúr (1818–1916) korábban a császári-királyi hadseregben főhadnagyi rangot szerzett, majd leszerelt, és vegyésznek tanult. 1848 nyarán
önként jelentkezett a honvédségbe. A közvélemény főleg akkor figyelt fel rá, amikor
rögtönítélő bírósági határozattal felakasztotta Zichy Ödön grófot, aki üzenetet vitt
Jellasicstól Roth tábornokhoz. Görgei legelső sikeres hadmozdulata az ozorai bekerítés irányítása volt; a győzelem után ezredesi rangot kapott. 1848 novemberétől a
fel-dunai hadtest parancsnokaként már tábornoki rangban szolgált. (Barabás Miklós
festménye)
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Kitekintő

széchenyi István gróf sorsa
1848 tavaszán–nyarán az ország a jövőt illetően folyamatos bizonytalanságban élt, a remélt stabilitás helyett egyre kedvezőtlenebb hírek érkeztek külföldről. Széchenyi Naplójának állandó
témái lettek a haza sorsát féltő gondolatok, az esélyek latolgatása. a feljegyzésekből Széchenyi komoly belső küzdelme bontakozik ki, a rettegés és az önvád végül tragikus önmarcangoláshoz vezetett. az események elsodorták a legnagyobb magyart,
egy idő után bűnösnek érezte magát abban, hogy a nemzetet a
pusztulás útjára vezette.

Széchenyi szobája Döblingben

a zárkózott Széchenyi gondolatait valószínűleg csak Naplójával osztotta meg, ezért tűnhetett sokak számára megdöbbentőnek az összeroppanása. 1848. szeptember elején, a bécsi
ultimátum után Széchenyi István gróf idegileg összeomlott, és
orvosa tanácsára a család a Bécs melletti döblingi elmegyógyintézetbe szállította.
szeptember 1-jén
Ma berekesztem a naplómat! Isten könyörüljön szerencsétlen lelkemen!
2-án
Mindenki észreveszi siralmas állapotomat!
3-án
Kétségbeesve! éjjeli konferencia. Kossuth beteg!
48 óra múlva minden lángokban áll! és senki sem akarja
elhinni nekem!
A legiszonyúbb hangulatban vagyok. – pisztoly… de mégsem. Egyáltalán nem alszom… 5 percig nem tudok egy
helyben ülni egy széken.
rettenetes lelkiösmeretfurdalások. caroline etc. etc. Úgy
érzem: átkozott vagyok!
Istenem, irgalmazz nekem!
Egyetlen fénypontot sem tudok felfedezni az egész mindenségben.
István főhercegnél. Ő egészen nyugodt! és nemes!
Elébb Kossuthnál – „én paktálok… bár az ördöggel, de
Béccsel és a Dinasztiával nem!”
4-én
4 órát aludtam. Azután tovább űztek az Eumenidák! –
Agyon akarom lőni magam. – Tasner tart vissza! – Konferenciára megyek Kossuthhoz. felmentenek… a további
együttműködés alól…! El vagyok szánva rá (?), hogy itt
élek-halok! Elbúcsúzom Tierneytől, Adamtól. Írok István főhercegnek hasonló értelemben!
nem volt még ember, ki nagyobb zűrzavart hozott volna
ebbe a világba… mint én!
ó, Istenem, irgalmazz nekem!
(széchenyi István Naplójából)

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen intézkedésekkel próbálta bővíteni a mozgásterét
a Batthyány-kormány?
• Milyen problémák keltettek feszültséget 1848 tavaszán?
• Hogyan határozták meg a külpolitikai események a magyar forradalom sorsát?

történelmi jelentőség

• Miért robbantak ki fegyveres összecsapások 1848-ban?
• Hogyan alakult a nemzetiségi kérdés ügye 1848 nyarán-őszén?
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46. A sikeres katonai ellenállás
Milyen filmeket, regényeket ismerünk, amelyek a szabadságharcról szólnak? Keressünk néhány filmrészletet az interneten! Melyik időszakkal foglalkoznak a művek leginkább? gondoljuk végig, hogyan
erősítette meg pozícióját a dinasztia a birodalomban!
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görgei Tábornok úrnak!
El akarja Ön győrt hagyni? Ütközet nélkül? […] Istenért! nyitva hagyja a Bécs–győr–pesti utat, hogy
fütyörészve sétálhasson rajta az ellenség pestre […],
s még csak azt sem mondja egy szóval is, hogy mit
akar hát tenni? hogy tudjuk így magunkat tartani?
[…] hiszen így a főváros fel lesz adva!
(Kossuth levele görgeinek; 1848. december 27.)
Azt, amit tettem, mindig csak legjobb belátásom s
meggyőződésem szerint tettem, s felelni tudok róla,
akár az egész hős magyar nemzet kígyót-békát kiált
reám. Következő sorokban legyen szabad eddigi
eljárásomat nagyban igazolni. […] legelső tettem
a volt a haszontalan nemzetőr borsereget hazaküldeni. T. elnök Úr gyengítésről panaszkodott, holott
én meg voltam győződve, hogy az által leginkább
erősbödött seregem ereje; mi nélkül Xerxés millióival sem lehet semmire menni. Továbbá akartam
beljebb vonulni az országba, éppen azért, hogy koncentrálhassam magamat, de tisztelt elnök Úr akarta,
hogy én pozsonyt s vele együtt a határvonalat védjem. […] T. elnök Úrnak mindig az volt a rendelete,
hogy a határvonal tartassék meg, mert lehangolhatná a nemzetet, ha beljebb nyomul az ellenség.
guerilla harcot is rendelt tisztelt elnök Úr, de nekem
még senki Magyarországon még nem mutatta meg
annak módját ily katonával, ki még lőni sem tud: ily
tisztekkel, ámbár nádossy barátom kijelöltjei, még
azt sem tudják, miképpen töltik a fegyvert […]
(görgei levele Kossuthnak; 1848. december 29.)
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Az 1848/1849 évi
téli hadmozdulatok
Milyen stratégiai elképzeléseik voltak a támadó császári csapatoknak? Mi nehezítette a magyar erők védekezését? Milyen politikai következményekkel járt Buda elvesztése? hogyan próbálta
görgei serege eltéríteni a császári erőket?
Mennyire bizonyult sikeresnek a hadmozdulata?

a habsburgok támadása
Milyen következményekkel járt az udvar ellentámadása?

1848 december elején a Habsburg Birodalom élén uralkodóváltás
történt, és a hatalomra lépő osztrák császár, Ferenc József a dinasztia
tekintélyét akarta visszaállítani. (Ferenc Józsefet 1867-ben, a kiegyezés
évében koronázták magyar királlyá, erről a következő tanévben lesz
részletesen szó.) a fősereg Windisch-Grätz vezetésével betört a Dunántúlra, eközben további császári seregrészek is behatoltak az ország
területére (például galíciából a felvidéki városok felé). Morvaország
felől egy kisebb szlovák osztag csatlakozott a támadókhoz, a cseh önkéntesekkel megerősített alakulat azonban egy általános szlovák felkelést nem tudott kirobbantani. a túlerővel szemben görgei visszavonta
a csapatokat, a folyamatos hátrálással Pest-Buda a Habsburgok kezére
került, ezért az előretörő ellenséges csapatok elől az oHB és az országygyűlés a székhelyét Debrecenbe tette át (1849. január). Batthyány Lajos
javaslatára az országgyűlés egy békeküldöttséget menesztett az ellenség
fővezéréhez, útjuk azonban sikertelen maradt, sőt a miniszterelnököt
néhány nappal később Windisch-Grätz letartóztatta.
a mérsékelt politikai erők számára is nyilvánvalóvá vált, hogy az ország jövőjét a fegyveres harc kimenetele dönti el. Görgei Artúr hadserege 1849 elején ügyes stratégiai húzással a felvidéki városok irányába
csalogatta a császári hadsereg egy részét (téli hadjárat), így elhárult a
Debrecen elleni közvetlen támadás veszélye.
Görgei északi hadjárata a bányavárosok (például Körmöcbánya,
Besztercebánya), majd Kassa felé fordult, a hadtest még egy bekerítésére irányuló kísérletet is elhárított. (a Branyiszkói-hágónál a magyar sereg két tűz közé szorult, a hágót a galíciából támadó császári
alakulat lezárta, mögöttük Windisch-grätz erői közeledtek. a hágót végül közelharcban törték át.)
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Kérem, azt tegye Ön, amit legjobban talál. Válaszszon jó pozíciót, védelmezzen minden lépésnyi tért
teljes erővel […]. Budapest elvesztésével a hazát
nem adjuk ám fel. Elvész Budapest, mint elveszett
győr, de azért az ország meg van, meg kell lennie.
Bátran neki, […] mentse ám meg a sereget a Tiszához.
(Kossuth levele görgeihez; 1848. december 31.)
• Állapítsuk meg a térkép alapján, melyik hadművelethez kapcsolódnak a források!
• Mi volt a támadóerő szándéka?
• Milyen két eltérő stratégiai elv csapott össze a védekezés lehetőségeivel kapcsolatban?
• Gyűjtsük ki, milyen állapotokat tárt fel Görgei a
honvédseregről!
A dunántúli visszavonulás során Perczel Mór hadteste ütközetet vállalt az
osztrák erőkkel. Perczel nem értesítette a szándékáról Görgeit, és elmulasztotta
felderíteni az ellenséges erőket. Az ütközetet a csatatérre érkező osztrák nehézlovasság rohama döntötte el, amely vereséget mért Perczel csapataira

az OHB eközben a Tiszántúlon hajtott végre csapatösszevonást, és Kossuth a lengyel emigráció egyik katonai vezetőjét (Henryk
Dembińskit) nevezte ki főparancsnoknak. Az ellentámadásra készülő magyar főerőket azonban Kápolnánál február 26–27-én a Windisch-Grätz által vezetett császári csapatok visszavetették.
a katonai és politikai helyzet Ferenc Józsefet egy központosító alkotmánytervezet (olmützi kiáltvány) kibocsátására sarkallta.
a Habsburgok szándéka egyértelműnek mutatkozott: a közjogi különállás felszámolásával az országot koronatartományként akarták
beolvasztani a birodalomba.

Erdély védelme és a délvidéki harcok
hogyan alakult a román–magyar együttélés kérdése az országrészben?

Erdélyben a románok elutasították az uniót, és fegyveres felkelést
kezdtek a császáriak oldalán (október). a kibontakozó harcok több
ezer ártatlan áldozatot követeltek mindkét fél részéről. a szász városok a Habsburgokat támogatták, ezért a hadi helyzet kedvezőtlenül
alakult az oHB számára.
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• Hogyan illesztette volna be a birodalomba Ferenc József az országot?
• Hogyan kezelte a magyar állam közjogi egységét?
• Idézzük fel, melyik 18. századi szabályozással szakított az uralkodó!
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I. A Birodalomról
1. §. Az ausztriai császárság a következő koronatartományokból áll:
Az Enns feletti s alatti ausztriai főhercegség-, salzburgi hercegség-, steyer hercegség-, illyriai királyságból, […] dalmát, horvát, s tótországi királyságokból, a horvát tengermellék-, fiume városa – s a
hozzá tartozó kerület, a magyarországi királyság,
erdélyi nagyhercegségből, benne foglalva a szászföldet […] a határőrvidékek és a lombard–velencei
királyságból.
2. §. Ezen koronatartományok képezik a szabad,
önálló, oszthatatlan és felbonthatatlan alkotmányos ausztriai örökös monarchiát.
3. §. Bécs a császárság fővárosa s a birodalmi hatalom székhelye. […]
5. §. Minden népfaj egyenjogú, s minden népfajnak
sérthetetlen joga van nemzetisége és nyelve fenntartására és művelésére.
(ferenc József olmützi alkotmánya; 1849. március)

Vöröstorony-szoros

HAVASALFÖLD

Mi nehezítette kezdetben Erdély védelmét? Mely
erők álltak a császári csapatok mellé? Miért volt
fontos a székelyföldi ellenállás? hogyan változtak
meg az erőviszonyok Bem kinevezése nyomán?
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A magyar terrorizmustól, s az abból következő kizsarolásoktól, elfogatásoktól, szidalmaztatásoktól,
erőszakoskodásoktól, üldöztetésektől és öldöklésektől kényszerítve Erdély román népe 1848. szeptember 16-án Balázsfalvára sietett, hogy ott szomorú állapotáról komolyan tanácskozzék, és felsőbb
helyen orvoslást keressen.
A román nép kéri:
3. A közcsendesség biztosítására a román községekben és kerületekben Ő felségének határozott
engedelme értelmében a román nemzeti őrsereg
fel fog állíttatni. Ez őrsereg felfegyverzése a román
nemzet a főhadparancsnokságtól éppen annyi lőfegyvert, kardot, dobot stb. kér, mint amennyit e
célra a magyaroknak és szászoknak adtak.
A román nép […] kinyilatkoztatja:
1. hogy Erdély unióját Magyarországgal, mely ellen
előzetesen is tiltakozott és a melynek országgyűlési
tárgyalásába egyáltalában nem folyt be, egyáltalán
nem akarja.
2. nem ismeri el a magyar minisztériumot sem,
mely következménye az uniónak.
3. Kijelenti, hogy csak közvetlenül Ő felsége, a császár és az ő császári minisztériuma alatt akar állani
és ez idő szerint Ő felsége legmagasabb parancsait
a főhadparancsnokság útján akarja fogadni. […]
6. Magáévá teszi az osztrák császári alkotmányt, s
annak Erdélyre való kiterjesztését is kéri.
éljen az osztrák kormány!
(Az erdélyi románok második balázsfalvi gyűlésének határozataiból; 1848. szeptember)
• Foglaljuk össze, milyen politikai álláspontot alakított ki a románok nemzeti gyűlése!
• Hogyan viszonyult a magyar kormányhoz?
• Milyen kapcsolatra törekedtek Béccsel?

Bem József (1794–1850)
fiatal kora óta katonai
pályán szolgált tüzérként. Tiszttársaihoz hasonlóan ő is az önálló
lengyel állam visszaállításáért küzdött. Bem
részt vett Napóleon
1812-es orosz hadjáratában, ahol kitüntetést is szerzett (Becsületrend). Az 1830–31es lengyel szabadságharc alatt többször kitűnt a csatákban, az utolsó, vesztes
ütközet (Osztrolenka) alatti érdemeiért tábornoki rangra emelték. A vereség után Párizsba emigrált, ahonnan
1848-ban a Habsburg Birodalom területére jött. Önként
jelentkezett a forradalmi Bécs októberi ellenállásához,
majd november elején felajánlotta szolgálatait a magyar
szabadságharc védelmében

Erdély teljes elvesztését a székelyek fegyveres ellenállása gátolta
meg. a Székely nemzeti gyűlés határozatban kiállt a magyar szabadságharc mellett, a felfegyverkező székely alakulatok Gábor Áron
ágyúöntő műhelyének köszönhetően még tüzérséggel is rendelkeztek. a székely ellenállás lefékezte a császári és a román népfelkelő
csapatok támadási lendületét.
Decemberben az erdélyi csapatok élére a lengyel származású Bem
József (Józef Bem) került. a Partium területéről Bem kisebb sereggel
sikeres ellentámadást indított, és karácsonyra visszafoglalta Kolozsvárt.
a honvédcsapatok március elejére kiszorították Erdély területéről
a császári erőket. További ellenállást az Erdélyi-érchegység térségébe
visszahúzódó román népfelkelők (avram Iancu [ejtsd: ávrám janku]
vezetésével) tanúsítottak. Ezalatt Délvidéken 1848 őszén a honvédcsapatok több szerb katonai tábort is elfoglaltak, a Szerbiából érkező
önkéntesek által támogatott nemzetiségi mozgalmat azonban nem sikerült legyőzni. 1849 januárjában pedig a bánsági és bácskai honvéd
haderőt felrendelték a Tisza középső szakaszához, ezáltal a terület a
Maros folyó vonaláig a szerbek kezére került. a sikeres védekezéshez
szükséges megfelelő fegyver- és lőszerutánpótlást az oHB által megszervezett hadiipari üzemek (például a nagyváradi Állami országos
Fegyvergyár) biztosították a honvédségnek. (a fegyvergyártást láhner györgy felügyelte.)

a tavaszi hadjárat
Milyen politikai következményei voltak a katonai sikereknek?

1849 áprilisában a honvédsereg a Tiszától az osztrák–magyar határig
szorította vissza a császári csapatokat. a tavaszi hadjárat haditervét
Klapka György készítette elő, a hadműveleteket Görgei Artúr irányította. a közel 50 ezer fős magyar sereg megkísérelte a hasonló létszámú ellenséges erők bekerítését, és az előretörés során számos győzelmet aratott (például hatvani, tápióbicskei csata). 1849. április 6-án az
isaszegi csatában Windisch-grätz erői kicsúsztak a bekerítésből, és a
császáriak a vereség után visszahúzódtak Pest alá. a továbbiakban a
Duna északi partján Komáromig törtek előre a honvéd hadtestek,
miközben sorra szétszórták az ellenálló Habsburg-csapatokat (például nagysallói csata).
a hadmozdulattal a magyar kézen lévő komáromi erődnél szándékoztak átkelni a Dunántúlra, és így a visszahúzódó császári fősereg elé
akartak kerülni. a gyorsabban hátráló ellenséges csapatok azonban
megint elkerülték a bekerítést. a tavaszi hadjárat ennek ellenére látványos sikert hozott, a jól kiképzett császáriak csúfos vereséget szenvedtek. a következő hetekben a honvédseregek Buda alá vonultak,
ahol elhúzódó ostrom kezdődött. 1849. május 21-én a szétlőtt várfalakat megrohamozó csapatok többórányi közelharc után bevették a
várat. Buda felszabadítása és a délvidéki sikerek nyomán az ország
területe érdemben felszabadult. a győzelmek mélyreható politikai
változásokat eredményeztek. az országgyűlésen komoly vita alakult
ki a Habsburgokhoz kötődő államjogi viszonyról.
az olmützi alkotmány egyértelművé tette, hogy Bécs nem hajlandó a megegyezéses békére. Kossuth 1849. április 14-én kihirdette a
Habsburg-ház trónfosztását és az ország függetlenségét. a debreceni
református nagytemplomban tartott nyilvános országgyűlési ülésen a
képviselők támogatták a javaslatot. a megfogalmazott Függetlenségi nyilatkozatban összegezték az elszakadáshoz vezető okokat, és a trónfosztás
kinyilvánítása mellett Kossuthot kormányzó-elnöknek választották. az
ideiglenes jogkör az átmeneti helyzet bizonytalanságára utalt, hiszen a
képviselők még az ország államformájáról sem döntöttek. Kossuth rövidesen egy új kormányt nevezett ki Szemere Bertalan vezetésével.
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Minek köszönhetően javult a
magyar csapatok helyzete 1849
tavaszára? Milyen stratégiai
elképzeléssel indították meg a
tavaszi hadjáratot? gyűjtsük ki
a legfontosabb ütközetek időpontjait! hogyan változott meg
a szabadságharc helyzete a tavaszi hadjárat nyomán?
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Az isaszegi csata a császári csapatok bekerítését célzó hadművelet első szakaszát zárta le. A csatatérre eltérő ütemben érkező magyar hadtestek kezdetben szorult helyzetbe kerültek a létszámfölényben lévő császáriakkal szemben. Alkonyatkor megérkezett Aulich tábornok hadteste,
és súlyos harc után estére Windisch-Grätz erői meghátráltak. (Az isaszegi csatát Than Mór festőművész örökítette meg, aki Görgei Artúr
seregét kísérve számos eseményt megfestett.)

Jakobey Károly: Buda bevétele
1849-ben. A magyar hadvezetés
a Bécs elleni támadást nem merte
megkockáztatni (a hosszúra nyúlt
utánpótlási vonalak és a súlyos
lőszerhiány miatt), így az ötezer fős
helyőrséggel védett Buda alá vonult.
A történeti irodalomban hosszú ideig vita folyt Buda felszabadításának
szükségességéről, napjainkban a
hadtörténeti kutatások alátámasztják, hogy a hadvezetés stratégiailag
megfelelő döntést hozott. Budán a
császári főparancsnok (Hentzi) nem
adta meg magát, ezért elhúzódó ostrom kezdődött. A budai vár módszeres lövetésére válaszul a császáriak
Pestet bombázták, és előkészítették a
Lánchíd felrobbantását
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Mi a magyar álladalmat [államot] törvényesen képviselő nemzetgyűlés […]
1-ör. Magyarország a vele törvényesen egyesült Erdéllyel és a hozzátartozó minden részekkel és tartományokkal egyetemben szabad,
önálló és független európai statusnak [államnak] nyilváníttatik s ezen egész status területi egysége feloszthatatlannak s épsége sérthetetlennek kijelentetik.
2-or. A habsburg–lotharingiai-ház a magyar nemzet elleni árulása, hitszegése és fegyverfogása által, nemkülönben azon merény által, miszerint az ország területi épségének eldarabolását, Erdélynek, horvátországnak, szlavóniának, fiuménak és kerületének, Magyarországtóli elszakítását, s az ország önálló státus életének eltörlését fegyveres erőszakkal megkísérteni, evégett idegen hatalom
fegyveres erejét is a nemzet legyilkolására használni nem iszonyodott, saját kezeivel szaggatván szét úgy a pragmatica sanctiot, mint
általában azon kapcsolatot, mely kétoldalú kötések alapján közötte s Magyarország között fennállott, ezen hitszegő habsburgi, s utóbb
habsburg–lotharingiai-ház Magyarország, s a vele egyesült Erdély és hozzátartozó minden részek és tartományok feletti uralkodásból
ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik, kirekesztetik, a magyar koronához tartozó minden címnek használatától megfosztatik, s az
ország területéről s minden polgári jogok élvezetétől számkivettetik.
Aminthogy ezennel trónvesztettnek, kirekesztettnek és száműzöttnek a nemzet nevében nyilváníttatik. […]
4-er. Az ország jövendő kormányrendszerét minden részleteiben a nemzetgyűlés fogja megállapítani, addig pedig, míg ez a fentebbi
alapelvek nyomán megállapíttatnék, az országot egész egyetemes kiterjedésében a nemzetgyűlés minden tagjainak egyajkú felkiáltásával s közmegegyezésével kinevezett kormányzó elnök, Kossuth lajos fogja a maga mellé veendő miniszterekkel; úgy saját magának,
mint az általa nevezendő minisztereknek személyes felelősségük s számadási kötelezettségük mellett kormányozni.
(Függetlenségi nyilatkozat; 1849. április 14.)
• Miről döntött a nemzetgyűlés, és mivel indokolták a lépést?
• Milyen üzenetet fogalmaztak meg a szomszédos országok irányába?
• Mihez hasonlít a Függetlenségi nyilatkozat szövegezése, és mikor bocsátottak ki történelmünk során hasonló dokumentumot?
• Hogyan döntöttek az ország államformájáról, és milyen jogkört biztosítottak Kossuth Lajos számára?

Kitekintő

a honvédsereg megszervezése
1848 őszén a honvédség az önvédelmi háború során szerveződött meg. a rendvédelmet szolgáló nemzetőrség mellett folyamatosan növelték a sorozott honvédseregtesteket. a kiképzést az egykori császári-királyi sorállományú tisztek hajtották
végre. a magyar honvédség alakulataiban magas volt a nem
magyar anyanyelvű katonák száma. a hadtörténészek egyes
alakulatoknál közel 40%-ra teszik a szlovák, a román, a német és a ruszin származású közlegények arányát. a tavasszal
végrehajtott jobbágyfelszabadítás tehát számos nemzetiségi
faluban a magyar kormány melletti kiállást eredményezte. a
szabadságharcban több ezer zsidó honvéd vett részt, akiknek
helytállásáról elismeréssel beszéltek a honvédség főtisztjei. a
zsidóság ugyanakkor jelentős összegekkel támogatta a háborús kiadásokat is. Haynau a szabadságharc veresége után ezért
hadisarcot vetett ki az elfoglalt városok zsidó lakosságára.
Meglehetősen összetett kérdésnek tűnt a császári-királyi
tisztikar helyzete, mivel tavasszal az országban tartózkodó
alakulatok Magyarországra is felesküdtek. 1848 őszén a kettős

eskü legtöbbször lelkiismereti válságot eredményezett, sokan
a Habsburgok oldalán maradtak. Számos főtiszt azonban felajánlotta szolgálatait a magyar kormánynak, és a nemzeti hovatartozás itt sem volt döntő tényező.

Az I. komáromi csata Than Mór festményén. A támadó osztrák lovassággal szemben védekező magyar honvédgyalogság.

Összegzés

Okok és következmények

• Milyen hadmozdulatok történtek 1848–1849 fordulóján?
• Miért tudott sikeresen ellenállni a honvédsereg?

történelmi jelentőség

• Hogyan alakult a szabadságharc katonai helyzete 1849
első felében?
• Milyen politikai változások mentek végbe 1849 tavaszán?
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47. A szabadságharc katonai veresége
Mi lett a „népek tavasza” forradalmainak kimenetele? Hogy állt a szabadságharc helyzete 1849 májusában? gondoljuk végig az általános iskolában tanultakat! Miért bukott el katonailag a szabadságharc?
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az ország elszigetelődése
hogyan viszonyultak az európai országok a magyar eseményekhez?

1849 tavaszán az ország külpolitikailag véglegesen elszigetelődött. Ferenc József és kormánya már a Függetlenségi nyilatkozat megismerése
előtt döntött az orosz segítség kéréséről. a császár május elején fordult
I. Miklós cárhoz, aki rövidesen beleegyezett egy nagyobb intervenciós
sereg elindításába. Kossuth és a magyar vezető réteg hiába reménykedett a nyugat-európai országok támogatásában.
a Francia Köztársaság nemrég megválasztott elnöke, louis Bonaparte semmilyen szolidaritást nem érzett a magyar forradalommal,
így a francia külpolitika teljes passzivitással nézte az eseményeket.
nagy-Britannia álláspontja is lesújtó volt Magyarországra nézve, a brit
külpolitika a közép-európai egyensúly megőrzése miatt a Habsburg
Birodalom fenntartását akarta. a magyar követek (Szalay lászló,
Pulszky Ferenc) elkeseredetten számoltak be a brit külügyminiszter
(lord Palmerston) elutasító álláspontjáról. az itáliai forradalmak sorra
elbuktak, illetve elszigetelődtek (Velence), a Szárd Királyság ismét vereséget szenvedett 1849 tavaszán. a német egység kérdése nem oldódott
meg, és a porosz hadsereg kérlelhetetlen szigorral számolt fel minden
liberális mozgalmat a német Szövetség területén.

Megbékélés a nemzetiségekkel

Ausztria az európai hatalmi egyensúly legfontosabb eleme […] Európa politikai szabadsága és
függetlensége Ausztriának európai nagyhatalomként való változatlan fönntartásán nyugszik.
(lord palmerston brit külügyminiszter)
[…] frankhon csak azon esetben tenne erélyes
lépéseket, ha arra Angolhon is el lenne határozva
[…] mindenesetre Európa sorsa most palmerstontól függ.
(Teleki lászló levele pulszky ferencnek;
1849. május)
lord palmerston és landsdowne [brit kormánytag]
személyeinkre nézve igen szívesek, de a háborútól
félnek. Ellenünk nem tesznek semmit, mellettünk
legfeljebb mediatiót [közvetítést] az 1848-i törvények alapján. ha magunk erejéből télig megmaradunk, a közvélemény tettre kényszeríti a kormányt,
mely az oroszt gyűlöli, de erős Ausztriát kíván.
(pulszky ferenc levele londonból
Kossuth lajoshoz; 1849. július 27.)

Milyen javaslatot fogalmazott meg a magyar országgyűlés?

az utolsó hónapokban előremutató változások történtek a nemzetiségi kérdésben. az olmützi alkotmány nem kínált önkormányzati
jogokat a magyar forradalom ellen fegyvert fogó nemzetiségeknek,
sőt az ellenforradalmi erők győzelme a polgári szabadságjogokat is

• Állapítsuk meg, milyen külpolitikai helyzetbe került az ország 1849 késő tavaszán! Mi állt a brit
diplomácia törekvései mögött?
• Milyen erőfeszítéseket tett a magyar kormány?
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Egy van, mi különösen szívemen fekszik, mert Magyarhon jövője véleményem szerint attól függ. Különféle nemzetiségek iránt legyünk jogkiosztásban
mentül bőkezűbbek. nem csak Ausztria halt meg,
hanem szent István Magyarországa is. (…) A népek
nemzetiségi életet is kívánnak élni.
Magyarországnak kettő közt van választása; vagy
a corpus jurisra állva, határait úgy, a mint volt,
megtartani igyekezni, nem gondolva a fajok féltékenységével, s úton borostyán lehet, de csak hadi,
élet megállapítva, de csak szűk, áldozat vérben és
vagyonban tömérdek; s a bér? néhány évi bizonytalan jövő. s ha elveszünk, emlékezni fog rólunk a
történészet, de Európa siratni nem.
A másik, mit választhatunk, a corpus jurisból valamit áldozni, s nem csak horvátországra nézve, de
a szerbek és oláhokra nézve is, kibékülni a vajdasággal, annak összes közgyűlést engedni, valamint
az oláh fajnak is belső administrációt, statutárius
[országos törvényeket nem sértő rendelkezések
hozatala] jogot, széles értelembeni municipális
garanciákat [megyei önkormányzatot], mindig vigyázva arra, hogy magyar és német faj, a mennyire
lehet, ne vettessék oláh vagy szerb jurisdictiónak
[joghatóságnak], s oly feltétellel, hogy legfelsőbb
kormányban, országgyűlésben Magyarhonnal
egyet alkotandnak és országgyűlésünk nyelve magyar leend.
[…] a tökéletes nemzetiség elvét kimondjuk s megalapítjuk, azt hiszem, leraktuk Magyarországra nézve
a legfényesebb jövőnek alapját; minden fajok, nem
csak Magyarhonban, hanem azok, melyek eddig
igényeinken kívül álltak, sóvárogva fognak felénk
tekinteni és örömmel fogják Magyarországot elfogadni mint egy jövendőbeli dunai confederaciónak központját és királynéját, melynek a hatalma
örökre megtörendi az abszolutizmus szörnyetegét
és mely a Baltikumtól a fekete-tengerig terjedend.
(Teleki lászló párizsi követ levele
Kossuth lajosnak; 1849. május 14.)
• Milyen jogokat kellene biztosítani a nemzetiségeknek Teleki szerint?
• Melyik a politikailag járhatatlan út a magyarság
számára, és miért?
• Értelmezzük az aláhúzott mondatot!
• Vitassuk meg: hogyan reagálhatott Teleki felvetésére a magyar politikai vezető réteg?
• Milyen jövőképet képzelt el Teleki a térségnek?
• Mennyi realitása lehetett ennek az elképzelésnek
a korban?

• Hogyan szabályozta a nyelvhasználatot a határozat?
• Milyen jogokat biztosított a nemzetiségeknek?
• Hogyan őrizték meg az egy politikai nemzet koncepcióját?
• Mely vitás kérdéseket nem érintette a határozat?

veszélyeztette. az erdélyi és a délvidéki etnikai harcok komoly áldozattal jártak, ugyanakkor a magyar győzelmek ellenére számos szerb
és román szabadcsapat állt készen a visszavágásra.
a megbékélés szükségességét egyre többen hangoztatták. Párizsban
Teleki László emigráns román liberális vezetőkkel tárgyalt, és leveleiben
az egy politikai nemzet koncepciójának a feladását sürgette. a hazai politikai erők elutasították a területi autonómia megadását, de széles körű
nyelvhasználati jogokat kínáltak fel. a tárgyalások elsősorban a román
felkelők vezetőivel kezdődtek meg, az orosz beavatkozás közeledtével a
szerbek és a horvátok elutasították a Szemere-kormány közeledését.
a nemzetiségi határozat előkészítése és elfogadása az osztrák–
orosz csapatok támadásával egy időben zajlott. a Szegedre átköltöző
országgyűlés az államegység fenntartása mellett, bizonyos korlátok
között, minden nemzetiségnek biztosította a nyelvhasználati jogokat. az alsó közigazgatási szinten (községi tanácskozások) és a hivatali életben engedélyezték a saját nyelv használatát, de magyar nyelvű
maradt az „országlati” ügyek intézése (törvényhozás, államigazgatás).
a helybeli lakosság dönthetett a népiskola, az anyakönyvezés és a községi nemzetőrség vezényleti nyelvéről is. az országgyűlési határozat
elismerte a nemzetiségi közösségek létét, és szabad kulturális fejlődést biztosított számukra. a közeledő katonai összeomlás miatt a
határozat híre el se jutott az érintettekhez, de átalakította a következő
évtizedekben a magyar politikai közgondolkodást.
az országgyűlés ugyanekkor fogadta el a Magyarországon élő zsidóság polgári és politikai egyenjogúsítását. az emancipációt már
többen sürgették a reformkorban is, és a folyamatot előmozdította,
hogy a zsidóság zöme kiállt a szabadságharc mellett, és több ezren
csatlakoztak a honvédsereghez.
1. A magyar birodalom területén lakó minden népiségek nemzeti szabad kifejlődése következőkben ezennel biztosíttatik:
2. országlati, közigazgatási, törvénykezési, hadügyekben mint diplomátiai nyelv a magyar használtatván, az országban divatozó minden más
nyelvek használatára nézve kimondatik:
3. A községi tanácskozásokban mindenki akár magyar, akár anyanyelvén
szólhat, a jegyzőkönyv pedig a községben divatozó nyelvek közül azon
nyelven fog vezettetni, mely szabad választás szerint megállapíttatik.
4. A törvényhatósági mindenféle ülések tanácskozásaiban mindaz, ki szólásra feljogosítva van, véleményét és szavát akár magyar, akár anyanyelvén
előadhatja. Mely törvényhatóságban valamely népfaj az összes lakosság
számának felét túlhaladja, ott a jegyzőkönyv – ha kívántatik – annak nyelvén is szerkesztendő. De a levelezések a nemzetgyűléssel, kormánnyal és
minden már törvényhatóságokkal mindig magyarul vezetendők. […]
6. Amely nyelv községi nyelvül meg van állapítva, azon községekben a
nemzetőrök ugyanazon nyelven fognak vezényeltetni.
7. Az elemi tanodákban tanítási nyelvül mindig a községi vagy illetőleg
az egyházi nyelv fog használtatni.
8. Az egyházközségeknek anyakönyvei és egyházi ügyei az egyházbeli
község anyanyelvén fognak vezettetni.
9. folyamodványát mindenki anyanyelvén is bárhová benyújthatja. […]
16. A kormány felhatalmaztatik különösen a románok és rácok előadandó jogszerű kívánatainak eleget tenni, sérelmeiket orvosolni rendelet
vagy a nemzetgyűlésen hozandó törvény által.
17. A kormány felhatalmaztatik mindazoknak, kik az általa kitűzendő idő
alatt fegyvereiket letévén, megtérnek és a függetlenségi esküt leteszik, a
nemzet nevében megbocsátani.
(nemzetiségi határozat; 1849. július 28.)
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a katonai vereség
Milyen stratégiai viták dúltak a magyar vezérkarban?

1849. június közepén indult meg a támadás Magyarország ellen.
a honvédsereg (közel 160 ezer fő) ellen a császári csapatokat Julius
Haynau vezette (170 ezer fő). az orosz támadó haderőt Paszkevics
herceg irányította (200 ezer fő). Haynau a Dunántúlon mért csapást
Pest-Buda irányába, az orosz főerők galícia felől a Felvidékre vonultak
be (Kassa, majd Miskolc felé), és kisebb csapatok az erdélyi hágókon
keresztül törtek előre.
a többirányú támadás megosztotta a magyar véderőt, és a Haditanácsban heves vita alakult ki a védekezés lehetőségeiről. Görgei a komáromi erődrendszerre akart támaszkodni és Haynaura csapást mérni, de a dunántúli ellenállást sokan ellenezték az orosz oﬀenzíva miatt.
a tábornokok egy része délen (Szeged térségében) sürgetett csapatöszszevonást, ahol a Tisza és a Maros folyóra támaszkodva lehetett védekezni. az utóbbi elgondolás már számolt a menekülési lehetőségekkel is
az oszmán Birodalom irányába.
a kibontakozó támadás számos kapkodó intézkedéshez és rossz
döntéshez vezetett. Kossuth elfogadta a déli csapatösszevonást, és a
katonai erők élére Henryk Dembińskit (ejtsd: henrik dembinyszki) nevezte ki. Görgei hadserege eközben felvette a harcot a császári sereggel,
majd Kossuth utasítására elvonult a dunántúli hadszíntérről. görgei
az egyik csatában súlyos fejsérülést szerzett, ennek ellenére átirányította
a haderőt a Tiszántúlra, majd Arad felé vonult.
az erdélyi haderő hetekig harcolt hősiesen Bem József irányításával,
de az orosz túlerő a hágók elfoglalása után több csatában felmorzsolta
a védőket. a harcok során hősi halált halt gábor Áron, és a segesvári
csatában (július 31.) Petőfi Sándor is életét vesztette. a bánsági csapatösszevonás nem valósult meg, Dembiński arad helyett Temesvár felé
hátrált, így eltávolodott a beérkező görgei vezette seregtől.
a szabadságharc utolsó csatája Temesvár alatt bontakozott ki (augusztus 9.), itt a honvédsereg súlyos vereséget szenvedett. a katonai vereség a politikai összeomlást is felgyorsította, Kossuth átadta a hatalmat
Görgeinek. az utolsó napokban sokan emigráltak (például Kossuth,
Bem). a harc folytatását reménytelennek látó és az értelmetlen véráldozattól ódzkodó fővezér 1849. augusztus 13-án Világosnál csapataival
együtt letette a fegyvert az oroszok előtt.

A Világosról elinduló hadak Szőlősnél tették le végül a fegyvert.
(Szkicsák-Klinovszky István festménye, 1850)
• Hogyan festette le a vesztes sereget az orosz szemtanú?
• Milyennek ábrázolta a magyar fővezér kapcsolatát a csapataival?
• Hogyan jelent meg az orosz parancsnok véleménye az eseményről?
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A szerencsétlen harcok után, amelyekkel Isten a legközelebbi napokban meglátogatta e nemzetet, nincs
többé remény, hogy az egyesült osztrák és orosz
nagyhatalmasságok ellen az önvédelem harcát siker reményével folytathassuk. A jelen körülmények
között a nemzet életének megmentése, s jövőjének
biztosítása körül csak a hadsereg lévén képes sikeres
lépéseket tenni: ezennel a miniszterek többségének
indítványára is úgy magam, mint a minisztérium nevében kinyilatkoztatom, hogy a jelen kormány lelép
[…], eddig általunk gyakorlott polgári és katonai legfőbb kormányzási hatalmat ezennel Tábornok Úrra
ruházom.
Megvárom Tábornok Úrtól, s azért Isten, a nemzet és
a história előtt felelőssé teszem, hogy ezen hatalmat
legjobb tehetsége szerint szegény hazánk nemzeti
status [állam] életének megmentésére, javára, s jövőjének biztosítására fordítandja. […]
legyen Ön híve a hazának és Isten segítse Önnek
lépteit.
(Kossuth lemondási nyilatkozata és levele
görgeinek; 1849. augusztus 11.)
hogyan vélekedett Kossuth a szabadságharc jövőjéről? Vitassuk meg Kossuth cselekedetének mozgatórugóit!
Délután öt óra tájban megkezdődött magának a
megadásnak a ceremóniája. A gyalogosok tisztelegtek, szomorúan levették magukról felszerelésüket,
és puskájukat gúlákba állították. A katonák búcsúzás
közben sírtak, és megcsókolták zászlójukat. A huszárok leszálltak lovukról, átölelve, zokogva búcsúztak
el tőlük. Karabélyuktól ugyanilyen keserűséggel váltak meg.
Ezután rüdiger gróf [orosz tábornok] törzsének
kíséretében görgei seregeihez léptetett, s üdvözölvén őket, megkezdte szemléjüket. Kimondhatatlanul megindító volt e rendjét megőrzött, erős,
harcképes seregnek a látványa. E sereg ugyanis
néhány hónapja oly félelmetes volt Ausztria számára, s most itt állt fegyvertelenül, magát sorsának megadva, és mint a halálraítélt, várta az ítélet
végrehajtását […]. A katonák szomorú pillantással kísértek bennünket, a tisztek, fejüket lehajtva,
sírtak.
Amint a gróf eltávolodott, görgei lovával serege
elé lépett. Tisztjei és katonái azonnal körülvették.
Beszélni kezdett volna, hogy utoljára köszöntse
hadseregét, de egy hangsort sem tudott kipréselni
magából. Végül tompa zokogás tört fel melléből,
mire az egész hadsereg, levegőeget betöltő „éljen
görgei” kiáltással, könnyezve válaszolt vezérének,
kihez őszintén ragaszkodott. Az egyik tiszt előrejött,
hogy a többiek nevében szóljon tábornokához, de
nem volt ereje ahhoz, hogy zokogását visszatartsa, s
csak ennyit tudott kiejteni: Isten veled, görgei!
Isten veled, görgei! – ismételte az egész hadsereg.
(pavel hrisztoforovics grabbe gróf
orosz hadtestparancsnok visszaemlékezése
a világosi fegyverletételről)
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Kitekintő

a görgei artúr elleni vádak
a magyar történelem egyik vitatott kérdése a görgei ellen felhozott árulási vád igazságtartalmának a megítélése. az utolsó
napokban teljhatalommal felruházott fővezér világosi fegyverletétele megosztotta a kortársakat. az emigrációból Kossuth
lajos árulással vádolta meg görgeit, és a korabeli generáció
hinni akart az egykori kormányzónak. a háborús vereség utáni bűnbakkeresés görgei személyét találta meg, sokan őt tették
felelőssé a szabadságharc bukásáért. a magyar fővezér 1867-ig

rendőri felügyelet alatt élt Klagenfurtban, a vádakra érdemben
nem tudott reagálni. (Emlékiratát is csak 1911-ben jelentették
meg magyarul, de német nyelven 1852 óta olvasható volt.)
a kiegyezés után hazatérő görgeivel szemben már enyhült
a közhangulat, ezt a korabeli dokumentumok megismerése és
a történeti értékelések is elősegítették. 1884-től altábornagyi
nyugdíjat kapott, és ekkor több mint kétszáz egykori tiszttársa
állt ki mellette. görgei artúr megélte az első világháborút, és
azon a napon halt meg 1916-ban, amikor 67 évvel korábban
seregei elfoglalták Buda várát.

szegény szerencsétlen hazánk elesett. Elesett nem ellenségeink ereje, hanem árulás s alávalóság által… ó, hogy ezt megértem, s mégsem szabad meghalnom. görgeit felemeltem a porból, hogy magának örök dicsőséget, hazájának szabadságot szerezzen. és ő a hazának gyáván hóhérjává lőn.
görgeit rég vádolák némelyek, hogy ambiciózus, s diktatúrára vágyik. én, ki a nagyravágyást nem ismerem, s nem tudom megfogni,
miként lehet mást szeretni, mint a hazát s a szabadságot, hónapok előtt már s azóta ismételve megszólítottam, hogy ha hatalomra
vágyik, legyen irántam őszinte […]. De ő mindig esküvel erősítette, hogy neki nem kell hatalom, hogy ő is a magányélet után sóvárog,
s osztozik érzelmeimben.
és én, szívem után nézve őt, elhallgattatám a vádakat, s erősítém népszerűségét, mert becsültem tehetségeit. Azonban táborában
egy kamarilla támadott, kívüle, mint mondá, de tőle eredve, mint mostan tudom. Az arisztokratizmus s nemzetietlenség mindinkább
gyökeret vert a seregben, mely azonban őhozzá személyes vitézségénél fogva oly korlátlan pietással, ragaszkodással viseltetett, hogy
őtőle a sereget megfosztani annyit tett volna, mint a győzelem bizalmát venni el a seregtől, s azt győzhetlen hősökből bizalomvesztett
gyávákká tenni. […]
Így álltak a dolgok az isaszegi, váci, sallói győzelmek után. és én oly erősnek láttam nemzetemet, hogy győzni képes még az orosz
ellen is – vagy legalább képes kihúzni a harcot, míg az európai diplomácia a fenyegetett európai béke érdekében kényszerülve leend
tudomást venni ügyünkről, és közbenjárásával becsületes, dicsőséges békére segítni, áldozattal bár, de a szabadság alapján. […]
és kezdett terjedni a gondolat, hogy az orosznak meg kell adni magunkat. Az orosszali pacifikáció eszméje görgei környezetéből szivárgott szét látatlan. Eközben megtörtént az orosz invázió. […] Vége van a dicsőségnek, egy fényes meteorja volt. letűnt. Külellenség ellen
meg tudtam védeni nemzetemet. Bentárulás ellen nem. Talán ha robespierre lettem volna. De ez lenni nem tudtam, nem akartam, s
mondhatlan szerencsétlenségemben is emel a gondolat, hogy kezem vértől mocsoktalan.
(Kossuth úgynevezett vidini levele; 1849. szeptember 12.)
• Állapítsuk meg, mi lehetett Kossuth szándéka a levéllel!
• Miként értékelte saját tevékenységét?
• Hogyan mutatta be Görgei személyiségét? Milyen vádakat hozott fel ellene?
• Vitassuk meg, mennyire felelnek meg a valóságnak Kossuth vádpontjai! Készítsünk egy ötperces törimozit a vitáról!

görgeinek híják a silány gazembert,
Ki e hazát eladta cudarúl.
Kergesse őt az istennek haragja
A síron innen és a síron túl.
o százezernyi hős fiak vezére,
Dicső, ha győz, dicső, ha elesik,
Ki úr leendett, milyennél nagyobb nincs,
Meghajlott a lábtúrta fövenyig.

Kezében volt az ország szíve, kardja,
s ő mint pofon vert, megrugdalt inas,
feladta gyáván mind e drága kincset,
Bérért vagy ingyen, mindenképpen gaz.
(részlet Vörösmarty Mihály Átok
című verséből; 1849. október 10.)

Összegzés

történelmi jelentőség

• Hogyan határozta meg a külpolitikai helyzet a szabadságharc sorsát?
• Milyen katonai események vezettek a szabadságharc bukásához?

történelmi nézőpont

• Milyen vádpontok fogalmazódtak meg Görgeivel szemben?
• Fogalmazzuk meg saját szavainkkal Kossuth és Görgei
történelmi szerepét az 1849-es események kapcsán!
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Összefoglalás
gondoljuk végig az eseményeket az alábbi vázlatpontok segítségével!
Készítsünk folyamatábrát néhány témához!
gyűjtsük össze a legfontosabb forrásokat az egyes anyagrészekhez!
Emeljük ki a nevezetes eseményeket, személyeket és a hozzájuk tartozó dátumokat!

1. reformeszmék és politikai programok
• Széchenyi István elképzelései
• A reformkori politikai erők törekvései
• Kossuth Lajos programja és a Kelet népe-vita
• Az Ellenzéki nyilatkozat

2. a virágzó reformkor
• A magyar nyelv ügye és a nemzeti kultúra kibontakozása
• Az irodalom és a közélet kapcsolata
• A reformkori művelődés főbb vonásai
• A fellendülő gazdasági élet

3. az ország és a habsburg Birodalom kapcsolata
• A reformkori országgyűlések menete és a bécsi Udvar taktikázása
• Az áprilisi törvények és a Batthyány-kormány időszaka
• A szabadságharc főbb katonai hadmozdulatai
• Az olmützi alkotmány és a Függetlenségi nyilatkozat

4. társadalmi és nemzetiségi kérdés az időszakban
• A rendi társadalom sajátosságai és felbomlása
• A jobbágykérdés a reformkorban
• Az áprilisi törvények hatásai
• Az egy politikai nemzet és a nemzetiségi törekvések
• A nemzetiségi kérdés 1848–49-ben

kerettantervi
fogalmak,
adatok

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzúra, államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények,
felelős kormány, sajtószabadság, népképviselet, cenzusos választójog, jobbágyfelszabadítás, emancipáció,
tavaszi hadjárat, függetlenségi nyilatkozat, nemzetiségi törvény
személyek: széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey ferenc, Deák ferenc, Kossuth lajos, Metternich, Batthyány lajos, szemere Bertalan, petőfi sándor, Josip Jelačić, görgei Artúr, ferenc József,
Windisch-grätz, Bem József
topográﬁa: pest-Buda, Vaskapu, pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos
kronológia: 1830 (széchenyi István Hitel című művének megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–
1836 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom pesten), 1848. április 11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata), 1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. április 14. (a függetlenség kimondása), 1849. május 21. (Buda felszabadítása),
1849. augusztus 13. (a világosi fegyverletétel)
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A kora újkor és az újkor kronológiája 1849-ig

Időszak

Nyugat- és
dél-Európa

közép- és
kElEt-Európa

15. század vége

1490–1516
II. Ulászló

1494–1559
itáliai háborúk

16. század

Magyar törtéNElEM

1515
Habsburg–Jagelló
házassági szerződés
1517
luther fellépése, a
reformáció kezdete

kultúra, MűvElődés, tEchNIka

1492
Kolumbusz felfedezi
amerikát
a reneszánsz virág1498
zása
Vasco da gama eljut
Indiába

1514
a Dózsa györgy vezette parasztfelkelés
1516–1526
II. lajos

1519–1556
V. Károly
német-római császár

1521
nándorfehérvár
eleste

1525
paviai csata

1534
az anglikán egyház
kialakulása

EurópáN kívülI
cIvIlIzácIók

1519–1522
Magellán expedíciós
útja
konkvisztádorok
megsemmisítik az
indián birodalmakat
az Újvilág gyarmatosítása

a protestáns felekezetek hatásai (nyomdaalapítás, nemzeti
anyanyelv, oktatás)
hitviták

1520–1566
Szulejmán szultán
1526
a Habsburgok megszerzik a cseh és a
magyar koronát

1526
1526
a mohácsi csata,
nagymogul Birodakettős királyválasztás lom Indiában

1529
török támadás Bécs
ellen

1532
Kőszeg hősies
ellenállása

1533 (1547)–1584
IV. Iván cár

1538
a váradi béke
Szapolyai János és
I. Ferdinánd között

1541
Kálvin reformációjának kezdete

1541
Buda eleste, az
ország három részre
szakadása

1540
a jezsuita rend megalapítása
1543
a portugálok elérik
Japánt

várháborúk kora
1555
augsburgi vallásbéke

1552
Eger ostroma

megkezdődik a
rabszolgák kereskedelme afrikából

1543
Kopernikusz műve
1545–1563
tridenti zsinat,
katolikus megújulás
és ellenreformáció

1556–1598
II. Fülöp
1566
a németalföldi szabadságharc kezdete

1566
Szigetvár eleste

1558–1603
I. Erzsébet
1572
Szent Bertalan-éj
Párizsban

1572
a Jagelló-ház kihalása, a lengyel rendi
konföderáció

1588
a spanyol
nagy armada
veresége

1576–1586
Báthory István
lengyel király

a barokk stílus
elterjedése
1571
lepantói csata

Tinódi lantos
Sebestyén végvári
énekei
Balassi Bálint
költészete
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Kronológia
Időszak

Nyugat- és
Dél-Európa

Közép- és
Kelet-Európa

1590
a Bourbon-dinasztia
hatalomra kerülése
17. század

Magyar történelem

Európán kívüli
civilizációk

1591–1606
a tizenöt éves háború

1590
Károli Gáspár bibliafordítása

1609
a spanyolok fegyverszünetet kötnek
Hollandiával

1613
a Romanovdinasztia hatalomra
kerülése

1618–1648
a harmincéves
háború

1618
1616–1637
cseh rendi ellenállás, Pázmány Péter
angol és francia
erdélyi segítség
esztergomi érseksége telepesek folyamatos
bevándorlása
1620
Észak-Amerikába
a fehérhegyi csata,
cseh vereség

1622
Richelieu bíboros
Franciaországban
1632
lützeni csata, svéd
győzelem
1640
az angol polgárháború kezdete

pusztító hadjáratok
a német területeken
a dánok és a svédek
beavatkozása után

1604–1606
Bocskai-felkelés
1613–1629
Bethlen Gábor
fejedelemsége
Erdély aranykora

1648
a vesztfáliai béke
1649
I. Károly kivégzése

1648
kozáklázadás a
lengyelek ellen

1600
1600
az Angol Kelet-inGiordano Bruno
diai Társaság alapítása máglyahalála
1602
a Holland
Kelet-indiai Társaság
alapítása

1630–1648
I. Rákóczi György
fejedelemsége
1644–1911
a mandzsu Csingdinasztia Kínában

1643–1715
XIV. Lajos
1648–1660
II. Rákóczi György
fejedelemsége

18. század

1635
a nagyszombati
egyetem alapítása
Descartes racionalizmusa

1654
Ukrajna keleti része
Oroszországé lesz

1657
II. Rákóczi György
lengyel hadjárata

1683
Bécs alatti török
vereség
1689
a Jognyilatkozat
kibocsátása

a természettudományos gondolkodás
kialakulása (Kepler,
Galilei, Newton)

1642–1659
a holland Tasman
eléri Ausztráliát

1655
svéd támadás
Lengyelország ellen
1658
Cromwell halála

Kultúra, művelődés, technika

1689–1725
I. Péter

1701–1714
1700–1721
spanyol örökösödési az északi háború
háború

1657–1705
I. Lipót

1658–1707
Aurangzeb alatt a
legnagyobb területű
a Nagymogul Birodalom

1664
vasvári béke és
Zrínyi Miklós halála

1664
a Francia Keletindiai Társaság
alapítása

1678
Thököly Imre kuruc- francia és angol
mozgalma
kereskedőtelepek
Indiában
1686
Buda felszabadítása

Apáczai Csere János
enciklopédiája

Zrínyi Miklós
irodalmi tevékenysége

1699
karlócai béke
1703–1711
Rákóczi-szabadságharc

a felvilágosodás
százada
(Montesquieu, Voltaire, Rousseau)

1711–1740
III. Károly
1740–1748
osztrák örökösödési
háború

1740–1786
II. Frigyes

1740–1780
Mária Terézia

1756–1763
hétéves háború

1762–1796
II. Katalin

1767
úrbéri rendelet

1763
Kanada és India
angol uralom alá
kerül

1751–1772
a francia Enciklopédia
1769
James Watt gőzgépe
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Kronológia
Időszak

Nyugat- és DélEurópa

1774–1793
XVI. Lajos

Közép- és KeletEurópa

1772
Lengyelország első
felosztása

1777
Ratio Educationis
1780–1790
II. József

1789. július 14.
a francia forradalom
kitörése

19. század

Magyar történelem

1790–1792
II. Lipót

1793–1794
jakobinus diktatúra

1795
Lengyelország
harmadik felosztása

1799
Napóleon konzulátusa

1792–1835
I. Ferenc

Európán kívüli
civilizációk

Kultúra, művelődés, technika

1773
bostoni teadélután

1772
Bessenyei György:
Ágis tragédiája – a
magyar felvilágosodás kezdete

1776. július 4.
Függetlenségi
nyilatkozat
1787
az Egyesült Államok
alkotmánya

1794–1795
a magyar jakobinus
mozgalom

1804–1814/15
Napóleon császársága

1802
a Nemzeti Múzeum
alapítása

1805
austerlitzi csata és
trafalgari csata

1812
Napóleon oroszországi hadjárata

1809
győri csata

1813
lipcsei csata

1825
dekabrista felkelés

1825–1827
országgyűlés,
Széchenyi fellépése,
az MTA alapítása

1814–1815
bécsi kongresszus
1830
júliusi forradalom
Párizsban

1830–1831
lengyel szabadságharc

1831
kolerafelkelés
1832–1836
országgyűlés
1839–1840
országgyűlés,
önkéntes örökváltság
elfogadása
1843–1844
országgyűlés,
magyar államnyelv
1847–1848
az utolsó rendi
országgyűlés

1848. február 22.
1848. március 13.
forradalom Párizsbécsi forradalom
ban, „népek tavasza”
1848. december
Ferenc József trónra
lépése

1848. március 15.
forradalom Pesten
1848. április 11.
az áprilisi törvények
1848. szeptember 29.
a pákozdi csata
1849. április 6.
az isaszegi csata
1849. április 14.
a függetlenség
kimondása
1849. május 21.
Buda felszabadítása
1849. augusztus 13.
a világosi fegyverletétel

1807
Fulton gőzhajója
Latin-Amerika
függetlenedése

1825
Stephenson gőzmozdonyának első útja

Az Oszmán Birodalom elhúzódó
válsága – a keleti
kérdés kialakulása

1830
a Hitel megjelenése

1840–1842
első ópiumháború

1831
a dunai gőzhajózás
megindulása

1844
a Védegylet megalakulása
1846
az első vasútvonal
Magyarországon
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Fogalmak, szakkifejezések
a 10.-es tananyaghoz kapcsolódó történelmi szakkifejezések ismerete a 9.-es tankönyvben is jelzett fogalmakra épít.
a táblázatban felsorolt fogalmak között vastag betűvel emeltük ki a kerettantervben előírt kötelező szakkifejezéseket.
Általános politikatörténeti,
állam- és jogtörténeti
fogalmak

Gazdasággal és
társadalommal
kapcsolatos fogalmak

Egyházi élethez
kapcsolódó
fogalmak

Művelődéstörténeti
fogalmak

Egyetemes
történelem

a hatalmi ágak megosztása
abszolutizmus
alkotmány
alkotmányos monarchia
azték
cári despotizmus
dicsőséges forradalom
felvilágosult abszolutizmus
gyarmatosítás
inka
jakobinus
Jognyilatkozat
konkvisztádor
konzervativizmus
közigazgatás
liberalizmus
maja
nacionalizmus
népszuverenitás
parlament
perszonálunió
Szent Szövetség
szocializmus
társadalmi szerződés
természetjog

antiszemitizmus
árforradalom
asszimiláció
bérmunkás
emancipáció
gabonakonjunktúra
gyermekhalandóság
kapitalizmus
kontinentális munkamegosztás
manufaktúra
merkantilizmus
népsűrűség
polgári életforma
szabad verseny
tőke
tőkés vállalkozás
történelmi demográfia
urbanizáció
ültetvény
világkereskedelem

anglikán
barokk
búcsúcédula
egyházi hierarchia (főpapság, alsópapság)
ellenreformáció
evangélikus
görögkeleti (ortodox)
egyház
hugenották
Index
jezsuita
predesztináció
protestáns
puritánok
reformáció
református
szabad vallásgyakorlat
szekularizáció
vallásháború
vallási türelem

ateizmus
deizmus
empirizmus
Enciklopédia
felvilágosodás
heliocentrikus világkép
racionalizmus
természettudományos szemlélet

Magyar
történelem

államnyelv
alsótábla
áprilisi törvények
centralista
cenzúra
cenzusos választójog
erdélyi fejedelem
fegyverváltság
felelős kormány
felsőtábla
fontolva haladók
Függetlenségi nyilatkozat
Helytartótanács
Hódoltság
jozefinisták
követutasítás
kuruc
labanc
liberális nemesség
márciusi ifjak
nemzetiségi törvény
nemzetőrség
népképviselet
nyelvrendelet
Partium
Pragmatica Sanctio
reformkor
rendi dualizmus
rendi jogok
rendi konföderáció
rendi országgyűlés
sajtószabadság
szabad királyválasztás elve
szandzsák
Szent liga
trónfosztás
Udvari Haditanács
Udvari Kamara
vazallus állam
végvárrendszer
vilajet

állami monopólium
betelepítés
betelepülés
csonka társadalom
érdekegyesítés
export
hajdú
import
jobbágyfelszabadítás
jobbágyrendelet
kettős vámrendelet
kötelező örökváltság
köznemes
közteherviselés
önkéntes örökváltság
örökös jobbágyság
ősiség
pénzgazdálkodás
polgári átalakulás
regálejövedelmek
szabad költözködés
szászok
székelyek
tized
úrbéri rendelet
úriszék
védővám
vitézlő rend
zselléresedés

esztergomi érsek
kalocsai érsek
türelmi rendelet
unitárius
vallásbéke

állami oktatás
Hármaskönyv (Tripartitum)
Magyar Encyclopaedia
nyelvújítás
Ratio Educationis
Szigeti veszedelem
vezércikk
vizsolyi Biblia
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Jó tanácsok

a tankönyvekbôl történô tanuláshoz

Legalább egyszer
próbáld ki,
megéri!

Az olvasásnak többféle hasznos módja van.
Hogy melyik éppen a leghasznosabb, az mindig az aktuális feladatodtól függ.

Mindig a célodnak
megfelelô módon
olvass!

• Figyelmes olvasás: a tartalom teljes elsajátítása vagy egy szépirodalmi szövegben való elmélyedés a cél.
• Normális olvasás: új információk szerzése, egyes kérdések megválaszolása, bizonyos összefüggések,
problémák megértése és megoldása a cél.
• Gyorsolvasás: a korábban olvasottak felidézése, a legfontosabb fogalmak, gondolatok, összefüggések átismétlése a cél.
• Áttekintô olvasás: a szöveg vagy a lecke tartalmának elôzetes áttekintése a cél.
• Keresô olvasás: egyes adatok, nevek, fogalmi meghatározások gyors megkeresése a cél.

• Olvasd el figyelmesen a tartalomjegyzéket! Milyen logikai rendezôelvet fedezel fel benne?
• Keress a tankönyvben minél több segítséget ahhoz, hogy egy-egy témakör vagy lecke tartalmát gyorsan
átlásd! (Például névmutató, kislexikon, kronológia.)
• Nézd át figyelmesen a tankönyv leckéit, hogy megértsd belsô szerkezetüket!
• Keresd meg az egyes leckékben azokat a tartalmi részleteket és formai elemeket, amelyek segítséget
adnak a fontos gondolatok, fogalmak és összefüggések megtalálásához, a lecke tartalmának rendsze
rezéséhez és átismétléséhez!

Ne add fel, ha valami
nehezen érthetô!

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• Azonosítsd azokat a részeket a leckében, amelyeknek a megértése nehézséget okoz a számodra!
• Ellenôrizd, hogy van-e olyan szó, amelynek a jelentése nem világos a számodra! Ha van ilyen, keresd meg
a szó jelentésének magyarázatát a tankönyvben vagy egy lexikonban!
• Fogalmazd meg kérdések formájában is, mi az, amit nem értesz!
• Olvasd el újra a leckét, nézd meg figyelmesen az ábrákat úgy, hogy a problémát okozó kérdésekre keresd a
választ!
• Keress egy másik könyvet (pl. lexikon, enciklopédia), vagy az interneten kulcsszavas kereséssel próbálj találni
egy olyan témájú oldalt, amirôl tanulsz!
• Ha így sem sikerül, kérj bátran segítséget egy társadtól, a testvéredtôl vagy a tanárodtól!

Alakítsd át az alcímeket kérdésekké!
Ha valami érdekes és hasznos gondolat jut az eszedbe, rögtön írd le!
A lecke elolvasása után vedd számba, mi volt az, amit már korábban is tudtál!
Válaszd ki, mi volt a legérdekesebb újdonság! Fogalmazd meg, miért tartod ezt érdekesnek!
Gondold végig, mi volt az, amit korábban másképpen tudtál vagy gondoltál!
Fogalmazz meg olyan kérdéseket, amelyek a lecke olvasása közben jutottak az eszedbe, de amelyekre a
lecke írója nem tért ki! Ezeket a kérdéseket is érdemes emlékeztetôként leírni!

Ha valamit
szeretnél pontosan
megjegyezni, foglalkozz
vele külön is!

Gondolkodj arról,
amit tanulsz!

• Olvasás közben készíts magadnak jegyzetet!
• A legfontosabb részletekrôl és összefüggésekrôl készíts magadnak saját vázlatot!
• Készíts kérdéskártyákat azokról az információkról és kérdésekrôl, amiket a legfontosabbnak tartasz meg
jegyezni a leckébôl! Ezek segítségével teszteld a tudásod, és memorizáld az ismereteket!
• Próbálj emlékezetbôl egy összefüggésvázlatot készíteni, és annak segítségével elmagyarázni valakinek
azt, amirôl tanultál!

Mik voltak a legérdekesebb dolgok?
Mi az, amit kedvem lenne ebbôl másnak is megmutatni, elmondani és elmagyarázni?
Mikor és hogyan tudnám a tanultakat hasznosítani?
Milyen korábbi ismeretek és tapasztalatok jutottak az eszembe közben?
Mennyire vannak összhangban azzal, amit eddig tudtam?
Mik voltak azok az új ismeretek, amelyekkel már korábban is találkoztam?
Mit lenne jó még megtudni vagy megtanulni e témával kapcsolatban?

tanulas tort kozepisk.indd 1

Használd ki
a tankönyv
által kínált
segítségeket!

Ha egy lecke vagy egy
témakör végére érsz, értékelj!
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