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Év eleji ismétlés

I.  Az emberiség ôskora. 
Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája

Cáfold azt a közismert, de téves gondolatot, hogy az ember a majmoktól szár-
mazik!

hogyan változott az ember testi felépítése az ôskor idején?
Milyen anyagokból készített szerszámokat az ôskori ember?
Tedd idôrendbe megjelenésük alapján a következô szerszámokat: íj és nyíl; 

marokkô; lándzsa, kôbalta!
hogyan osztották meg a feladatokat egymás között az ôskori emberek?
Miért készültek az ôskorban kicsiny szobrok és barlangfestmények?
Mi a különbség az élelem gyûjtögetése és termelése között?
Melyek voltak az elsô mesterségek? Milyen fémeket használt az ôskori ember?
hol alakultak ki az elsô földmûvelô közösségek? Jellemezd az öntözéses 

földmûvelést!
Milyen forrásokból ismerhetjük meg a múltat?
Mondd el, hogyan dolgoznak a régészek!
Miért vált szükségessé az idô mérése?
Mi a különbség a két idômeghatározás között: „hányban” vagy „hány évvel ez 

elôtt”?
Melyek a történelem korszakai?
Sorold fel keletrôl nyugat felé haladva az ókori Kelet nagy folyóit!
Milyen épületek jellemzôk Mezopotámiára és Egyiptomra? Mutasd meg a két 

birodalmat a történelmi atlaszban!
Jellemezd az egyiptomi ipart, a tudományokat és mûvészeteket!
Mi a Biblia? Milyen részekbôl áll? Mondd el a legismertebb ószövetségi törté-

neteket!
Mirôl híresek: Dávid és Salamon király?
Jellemezd az indiai vallást!
Milyen találmányokat köszönhetünk az ókori Kínának?
hogyan írtak az ókori Egyiptomban, Mezopotámiában és Kínában?

II. Az ókori görög–római világ
Mondd el az Ariadné fonaláról és a trójai háborúról szóló történeteket! Vajon 

milyen valóságtartalmuk van?
Ki „volt” Zeusz, Poszeidón, héra és Pallasz Athéné?
hol terült el az ókori Görögország? Jellemezd a görög tájat!
Mi a legfôbb különbség Görögország és az eddig tanult birodalmak között? (Vá-

laszodban használd ezt a szót: városállam, azaz polisz.) Melyek voltak a 
leghíresebb poliszok?

Mesélj az ókori görög olimpiákról! Mikor tartották az elsôt?
Miben különbözött egymástól Athén és Spárta? (A gazdaságot, az emberek 

életét és a mûvészeteket hasonlítsd össze!) Milyen volt a két polisz kapcso-
lata a görög történelem különbözô idôszakaiban?

Melyik birodalommal háborúzott az ókori Görögország a Kr. e. V. században? 
Melyek voltak e háború legnagyobb csatái, és mikor zajlottak le ezek? Melyik 
fél gyôzött?

Mit jelent a demokrácia szó? Leginkább melyik poliszra jellemzô?
Melyek voltak Athén leghíresebb épületei? Milyen jellemzôi voltak a görög épí-

tészetnek?
Mely tudományok és milyen mûvészetek voltak fejlettek Görögországban?
Ki volt Nagy Sándor? Melyik évszázadban uralkodott?
Melyik félszigeten található Róma városa? Mutasd meg a történelmi atlaszban!

A Föld benépesülése az ôskorban

Az ókori Kelet

Tárgyi és írásos források
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Miben különböznek az Itáliai-félsziget természeti viszonyai Görögországétól?
Kik alapították Rómát a mondában, és kik a valóságban? Mikor volt a mondabeli 

alapítás?
Mutasd meg a térképen Róma terjeszkedését, hatalmas birodalommá válását! 

Melyik volt a leghíresebb – több mint száz évig tartó – háborúja?
Mi a provincia? Mutasd meg a történelmi atlaszban a fôbb provinciákat!
Milyen okok vezettek a római köztársaság válságához? Ki volt Julius Caesar, és 

ki volt az elsô római császár?
Mi a különbség a köztársaság és a császárság között?
Melyek voltak Róma leghíresebb épületei?
Mi a különbség a görögök és a rómaiak vallása és a kereszténység között?
Miért volt különösen fontos szerepe Pannóniának a Római Birodalomban?
Mikor és milyen okok miatt bukott meg a Nyugatrómai Birodalom?
Mai életünkben mi mindent köszönhetünk a görögöknek és a rómaiaknak?

III. Képek a középkori Európa életébôl
Milyen eseménytôl számítjuk a középkort?
Melyik három birodalom jött létre a Római Birodalom helyén?
Milyen részei voltak egy uradalomnak?
A következô kifejezések segítségével jellemezd a középkori egyházat: plébános, 

fôpap, szerzetes, tized!
hogyan alakult ki az Arab Birodalom? Jellemezd a vallását!
Ki volt Nagy Károly?
hogyan alakult ki a Német-római Császárság?
Mesélj a lovagok életérôl!
Jellemezd a középkori városokat! (hol alakultak ki, mivel foglalkoztak a lakói, 

miért éltek szabadabban, mint a jobbágyok?)
Mik voltak a céhek? Milyen feladatai voltak?
Kik voltak a janicsárok és a szpáhik?
hasonlítsd össze a román, gótikus és reneszánsz építészetet!

IV.  A magyarság történetének kezdetei.  
Az Árpád-ház

Mondd el a csodaszarvasról és Csaba királyfiról szóló mondákat! Miben hason-
lít más népek eredetmondáira?

Mit állítanak a mondák népünk eredetérôl, és mit tanít a nyelvtudomány? Oldd 
fel az ellentmondást!

Mi a félnomád életmód és mi a jurta?
Mutasd meg a térképen népünk vándorlásának állomásait! használd a következô 

kifejezéseket: Urál hegység vidéke, Etelköz, Kárpát-medence!
Jellemezd ôseink harcmodorát! Melyek voltak legfontosabb fegyvereik?
Ki volt az elsô fejedelem?
Miért biztosított megfelelô körülményeket a Kárpát-medence a magyaroknak? 

Milyen népek éltek itt a magyarok megérkezése elôtt?
Milyen monda kötôdik a honfoglaláshoz? Mikor kezdôdött a honfoglalás? 
Kik a székelyek?
Melyek voltak Géza fejedelem és Szent István legfontosabb intézkedései?
hogyan erôsítette meg Szent László és Könyves Kálmán a magyar királyságot?
Jellemezd IV. Béla király tevékenységét a tatárjárás elôtt és után!
Mit jelent: „letört az utolsó aranyágacska”?

Az ókori Görögország

Az ókori Róma
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Szepes vára a középkori Magyarország egyik legérdekesebb vára. A Felvidéken, a mai Szlovákiában áll, Lôcsétôl nem mesz-
sze. Ez Közép-Európa legnagyobb vára! Mint tudod, IV. Béla király a tatárjárás után sok kôvárat építtetett. A szepesi püspök-
nek is ajándékozott területet, azzal a feltétellel, hogy arra kôbôl tornyot épít és bástyát emeltet. Ezt az erôdítményt azután 
a következô évszázadokban többször erôsítették, bôvítették. A kép jobb oldalán látható, fallal körbekerített és két bástyával 



A virágzó középkor 
Magyarországon I. fejezet

védett várudvart például egy késôbbi király hadvezére építtette. Az udvarban volt a hadvezér tábora, 
s körülötte a domboldalon táborozott a hadsereg. Szepes vára – ahogyan a többi vár is – erôsíthette, 
de gyengíthette is a magyar királyok hatalmát. Hogy ez mitôl függött, arról is szó lesz a következô 
fejezetben.
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1.  I. Károly országa

Az Árpád-ház kihalása után hárman is versengtek a magyar 
trónért. A cseh Vencelnek, a bajor Ottónak és az Anjou-
családból (anzsu) származó I. Károlynak egyaránt voltak 

hívei. Az igazi urak azonban a kiskirályok voltak, akik szinte 
felosztották egymás között az országot. Vajon sikerül-e 

megerôsíteni a királyi hatalmat?

A kiskirályok legyôzése

A trónkövetelôk közötti évekig tartó küzdelemben I. Ká-
roly lett a gyôztes. 1   1308-ban királlyá koronázták. 

(Ôt Károly Róbert néven is szokták emlegetni, 1342-
ig uralkodott.) 2  A megkoronázott uralkodó 
azonban nagy feladat elôtt állt: meg kellett küz-
denie a kiskirályokkal. 

• Ismételj! Kik a kiskirályok? (Ötödikes tankönyv, 
42. lecke.) 

Tudta, hogy ôk együtt erôsebbek nála, ezért 
egyenként vívott háborút velük. A kiskirályok 
fosztogatásaitól, zsarolásaitól szenvedô váro-
sok sok pénzt adtak a királynak azért, hogy 
megvédje ôket. A pénzen I. Károly zsoldosokat 

fogadott fel. 
A nemesek – származásuk okán – kiváltságokkal rendelkeztek, pél-

dául nem fizettek adót. A kisebb birtokokkal rendelkezô kisnemesek 
féltek a zsarnokoskodó kiskirályoktól. Tartottak tôle, hogy ôk megnyir-
bálják kiváltságaikat, ezért ôk is Károly királyt támogatták a kiskirályok 
elleni harcában.

A kiskirályoktól elvett várakat I. Károly a saját híveinek adta. Ôk 
lettek az új nagybirtokosok, a bárók. Adományaiért cserébe az ural-
kodó hûséget kért, és azt, hogy a katonáikkal csatlakozzanak a királyi 
sereghez, ha háború van. 

A bárók katonáikat saját zászlajuk alatt vezették harcba. Ezen a ki-
rály által adományozott címerük ékeskedett. Az egy zászló alatt har-
coló hadsereget bandériumnak nevezték.

• Miért volt elônyös a királynak a bárói bandériumok igénybevétele?
• Vajon melyik mai magyar szó származik a bandérium kifejezésbôl?

A bárók töltötték be a fontos tisztségeket, s fizetségül királyi várakat 
és földeket kaptak, de csak arra az idôre, amíg a báró viselte a tisztsé-
get. Így a bárók gazdagodása a királyhoz való hûségükön múlott.

Gazdasági fellendülés – királyi jövedelmek

A királynak nem csak a háborúkhoz kellett sok pénz. Ebben az idôben 
egy király nagyságát a királyi udvar fényén, pompáján mérték le. Károly 
azt szerette volna, ha gazdagságban egy szomszédja mögött sem ma-
rad le! A király mindent megtett, hogy jövedelmeit növelje. 

Magyarország földje ekkor még gazdag volt aranyban, ezüstben. 3  
A nemesfémekbôl származó bevétel a királyt illette. De kevés volt a 
bánya, mivel a birtokosoknak nem volt érdeke bányát nyitni, hi-
szen annak hasznából nem részesültek. Ezért a király megengedte, 

1  A magyar trónért vetélkedôkkel 
néha különös dolgok történtek Ma-
 gyar orszá gon. Egyikük például el ve -
szítette a magyar kirá lyi ko ro nát. Lás-
suk, hogyan történt!

„Amikor az említett Ottó her-
ceg a Szent Koronát Magyarország-
ra hozta, ellen ségeitôl félve esztergá-
lyos mesterrel egy csobolyóba (kulacsba) 
záratta. Amikor pedig emberei kíséretében 
az éjszaka csend jében lovagolt az ország-
úton, amer re igen sok utas járt, a csobo-
lyó a nye reg szíjairól eloldódva leesett, és 
senki sem vette észre. Utóbb aztán, hajnal 
virradtával, észrevették, hogy nincs meg 
az értékes kincs, és amilyen sebesen csak 
tudtak, visszafelé vágtattak. A koronát a 
sok járókelô között, az országút közepén, 
senkitôl fel nem fedezve megtalálták. […] 
Valóban csodálatos eset!” (Részlet a Képes 
Krónikából)

2  Hogyan hívták I. Károlyt? A király ere-
deti neve Nápolyban Caroberto (károber-
tó) volt. Mivel ilyen magyar név nincs, a 
király Károlynak neveztette magát hívei-
vel. Az okleveleit is így írta alá. Késôbb a 
Károly Róbert név is elterjedt. Sok utca, 
tér így ôrzi a király emlékét.

A Szent Korona megtalálása • Mutasd 
meg a képen a csobolyót!

Bányászcímerek • Mibôl látszik, hogy 
bányász címerrôl van szó?

A magyar Szent Korona. Csak akkor 
volt szabályos a koronázás, ha a Szent 
Koronát tették az uralkodó fejére
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hogy a kibányászott nemesfémek egy 
részét az a földesúr tartsa meg, aki-
nek birtokán a bánya volt. Pénzt ver-
ni azonban csak a királyi kincstárnak 
volt szabad! Ezért a birtokos aranyát, 
ezüstjét a kincstár váltotta be pénzre, 

természetesen haszonnal.
A kiskirályok eltûnésével biztonsá-

gosabbá vált utakat kereskedôk járták 
szekéren vagy lóháton. Külföldrôl értékes 

árukat hoztak be az országba. A kincstár ezekre vámot vetett ki. 4
A kereskedelem fellendítésére I. Károly nagy értékû aranypénzt 

(aranyforintot) adott ki. Ezt más országokban is szívesen elfogadták.

• Miért elônyös a gazdaság számára az állandó értékû aranyforint?
Nagy bevételt hozott az uralkodónak egy új adófajta bevezetése. 

Ezt a házak telkei, pontosabban bejárati kapui után kellett fizetni, 
és kapuadónak hívták.

• Az adót olyan telkek után kellett fizetni, amelyeknek kapuján egy meg-
rakott szekér át tud haladni. Mit gondolsz, miért?
• Gondolkodj! Miben különbözött a kapuadó a jobbágyok által addig 
fizetett adóktól?

A hosszú évek háborúiban sok ember elpusztult. Egyes vidékeken 
nem volt, aki a földet mûvelje. A néptelen földekre új népek érkeztek: 
a románok Erdélybe, a ruszinok* pedig Kárpátaljára.

3  Bányászat a középkorban. I. Károly 
idején Európában kevés helyen bányász-
tak aranyat és ezüstöt. A legnagyobb 
bányák között voltak a magyarországiak, 
az ország északi területein és Erdélyben. 
A bá nyászok többnyire cseh és német 
földrôl érkeztek ide. Településeiket, a bá-
nyavárosokat az uralkodók számos kivált-
ságban részesítették. Az ott lakók hason-
ló jogokkal bírtak, mint a szabad királyi 
városok polgárai.

A bányászok egyszerû módszerekkel 
dolgoztak. Ékekkel és kalapácsokkal fej-
tették a követ. Gyakori volt, hogy tü zet 
raktak, felhevítették a sziklát, majd hideg 
vizet locsoltak rá. A megrepedt kôzetet 
ezután könnyen szétbonthatták. Ahol 
a rossz szellôzés miatt nem lehetett tü-
zelni, ott rést vágtak a kôbe és faéket 
ütöttek bele. Utána vizet locsoltak rá. A 
megdagadt fa azután szétfeszítette a kö-
vet. A kifejtett köveket fonott ko sa  rak ban, 
lovak segítségével húzták a felszínre.

• Sorold fel a szabad királyi városok 
kivált ságait! (Ötödikes tankönyv, 42. lec-
ke)

4  „Károly, Isten kegyelmébôl Magyar-
ország királya, a királyságunkon áthala-
dó keres kedôknek […] üdvözletünket 
küld jük. Ezen levelünkkel […] kijelentjük 
nek tek, hogy királyságunk egészén át- 
me n    ve javaitokkal és áruitokkal, ha […] a 
har mincadvámot megfizettétek […] sza  -
ba  don közlekedjetek bejöveteletekkor és 
tá vo zásotokkor.” (Részlet I. Károly okle-
velébôl)

A bányászat korabeli ábrázolása • Figyeld 
meg, milyen eszközöket használnak!

Károly aranyforintja. A liliom az 
Anjou-család címerében szere-
pelt • Nézz utána, Európában 
hol uralkodtak még az Anjouk?

Pénzverés. A pénzt puha fémbôl, 
aranyból, ezüstbôl vagy rézbôl 
készítették. Elôször kemény fém-
be (pl. acélba) belevésték a pénz 
képét. Az így elkészült szerszá-
mot verôtônek hívták. A pénz 
mindkét oldalának készítettek 
ilyet. A két verôtô közé tették be 
a nyersanyagot, majd kalapáccsal 
nagyot ütöttek a felsô verôtôre. 
A verôtövek vésetei a pénz puha 
anyagán domború nyomásként 
jelentek meg. A félkész pénzt 
ezután körülvágták, hogy szabá-
lyos, kerek alakja legyen.

@ Olvasd el a história folyóirat 2005/1–2. számának Rekviem az elfelejtett 
bányalóért címû cikkét! (www.historia.hu)
•  Mi mindenre használták régen a bányákban szegény lovakat?
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1. Miért következtek trónviszályok 1301 után?
2. Ki került ki gyôztesen a viszálykodásból?
3. Hogyan sikerült I. Károlynak legyôznie a kiskirályokat?
4. Mit tett Károly a kiskirályoktól elhódított földekkel és várakkal?
5. Mit adományozott a király a katonáikat csatába vezetô báróknak?
6.  Írj listát arról, hogy milyen bevételei és milyen kiadásai voltak I. Ká-

rolynak!
7. Milyen eredményei voltak a visegrádi királytalálkozónak?

A kiskirályok hatalmának felszámolása.
A királyhoz hû új nagybirtokos réteg. 
A hadsereg megerôsítése.
Gazdasági fellendülés:
– aranyforint (a bányászat fellendülése);
– vámok;
– kapuadó.
Külpolitika: visegrádi királytalálkozó.

       I. Károly országa Összefoglaló kérdések

6  Az árumegállító jog. Bécs a német-római császároktól korábban árumeg-
állító jogot kapott. Ez azt jelentette, hogy az idegen kereskedô köteles volt a 
piacon eladásra felkínálni az áruját. Az árat azon ban a város szabta meg. Az 
alacsony áron persze csak a vevôk, a város kereskedôi nyertek!

1335 után a kereskedôk elkerülhették Bécset. A budai piacra szánt tenger-
nyi gaz dag árucikk ezután északról, lengyel és cseh területeken át érkezett. 
Evvel min denki jól járt – csak a bécsiek lógathatták az orrukat.

5  Merénylet a királyi család ellen. Károly 
uralmát mindössze egyetlen esemény ár-
nyékolta be. Az új királyi székhelyen, Vi-
segrádon egy nemes, Zách (záh) Feli cián 
merényletet követett el a királyi család el-
len. Tettének okát ma is csak találgatjuk. 
Állítólag a király egyik magas rangú ven-
dége zaklatta Zách leányát, aki a királyné 
mellett szolgált. A feldühödött apa ebéd 
közben tört rá a királyi családra. Megse-
besítette Károlyt, s a királyné jobb kezérôl 
négy ujjat levágott. Megölte a király gyer-
mekeinek két nevelôjét. Végül az egyik 
étekfogó terítette le. A hatalmát épp csak 
megerôsített uralkodó bosszúja rettene-
tes volt: Zách Feliciánt és egész családját 
lemészároltatta. Zách leányával bántak el 
a legkegyetlenebbül. Kivégzés elôtt levág-
ták az orrát, nyolc ujját, s így megcsúfítva 
lóháton hordozták végig több városon. 
Kényszerítették rá, hogy azt kiáltsa: „Így 
lakoljon, aki hûtlen a király  hoz!”

A visegrádi királytalálkozó

I. Károly hatalmát, gazdagságát sokan megcsodálták és irigyelték a 
szomszéd országokban. 5  A király azonban tudta, hogy béke nélkül 
gazdagság sincsen. Ezért találkozóra hívta székhelyére, Visegrádra 
a szomszédos cseh és lengyel királyt (1335). A ragyogó palotában 
mindhárman megerôsítették a békességet. A lengyel király, akinek 
nem volt fia, még a leánya kezét is felajánlotta Károly fiának, Lajos-
nak. Ez azt jelentette, hogy a királyfi nemcsak a magyar, hanem a 
lengyel trónnak is örököse lett.

Magyarország gazdagságát növelte, hogy a cseh és lengyel király 
megígérte: átengedik a magyar kereskedôket. Így azok elkerülhették 
Bécset, ahol addig sok veszteség érte ôket. 6

@ Napjainkban is létezik egy nemzetközi szövetség, amelyet az 1335-ös ki-
rálytalálkozó emlékére Visegrádi együttmûködésnek neveznek (V4). Nézz utá-
na, kik a tagjai, mikor jött létre és melyek a fôbb céljai!

Visegrád vára a fellegvárral, 
a Duna-partig húzódó kô-
fallal és a hajók útját elzáró 
lánccal. A láncot le lehetett 
engedni, hogy megállás 
után a hajók továbbmehes-
senek. (A képen látható ha-
jót már továbbengedték.)  

• Miért volt érdeke a király-
nak, hogy megállítsa a keres-
kedôhajókat?
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2.  I. (Nagy) Lajos

Amikor I. Károly 1342-ben meghalt, virágzó országot hagyott 
fiára, Lajosra. A visegrádi királytalálkozón megkötött 

szerzôdések békét teremtettek. Az új fôurak hûen szolgálták 
az uralkodót. Az új adórendszer bevált. 

Megtelt a kincstár. Nézzük meg, hogy Lajos király hogyan élt 
apja gazdag örökségével!

A nápolyi hadjárat

• Korábban a magyar történelemben melyik királyok alatt volt vitás: 
kié legyen a korona?

I. Károly Nápolyból származott, az Anjou-családból (anzsu). Úgy 
rendelkezett, hogy értékesebbik országát, Magyarországot idô seb-
bik fia, Lajos kapja meg. Másik örökségét, Nápoly koronáját pedig 
kisebbik fiára hagyta (ô feleségül vette a nápolyi királylányt). Ná-
polyban azonban sokan nem akarták, hogy ô legyen a király, és 
ezért orvul megölték.

Lajos bosszúból hadjáratot indított a messzi Nápoly ellen. 1  
Testvére gyilkosait legyôzte, de a nápolyi trónt még sem tudta meg-
tartani. A háború ráadásul nagyon sokba került az országnak. 2  3

Elégedetlen nemesek

A ritkán lakott Magyarországon mindig kevés volt a földmûves. 
A nagyobb birtokosok igyekeztek saját földjeikre csalogatni más 
jobbágyait. Azt ígérték nekik, hogy ha hozzájuk költöznek, évekre 
adómentességet kapnak. Az a nemes, akinek kevés jobbágya volt, 
nem ígérhetett adómentességet, mert akkor elszegényedett volna. 
A kisebb nemesek elégedetlenkedtek, és a királytól vártak védelmet, 
hiszen ôk is fegyverrel szolgálták a királyt.

• Miért érdeke a nemesek nek, hogy minél több jobbágycsalád éljen a 
birtokukon?

1  Lajos király Nápoly elleni hadjáratán 
nagy megbecsülést szerzett magának. 
A várak ostrománál mindig az elsô sorok-
ban harcolt. Az egyik alkalommal szám-
szeríj nyila fúródott a lábába. A nyílvesszôt 
érzéstelenítés nélkül rántották ki. Vitézei 
már attól tartottak, hogy az uralkodó nem 
éli túl a sebesülést, de az edzett lovagkirály 
néhány hét alatt meggyógyult.
• Mi a számszeríj? (Ötödikes tan könyv, 
134. oldal.)

Lajos ellátogatott Rómába is. A város 
elô  kelôi külön erre az alkalomra készített 
drága ruhákban, száz trombitás és zenész 
kíséretében vonultak ki a köszöntésére.
Az utcákat szônyegekkel borították, amer -
re a magyar király elhaladt. Lajos be akarta 
bizonyítani, hogy Európa egyik leggazda-
gabb uralkodója: az egyháznak hatalmas 
pénzösszeget ajándékozott.

2  Lajos itáliai kudarcához hozzájárult az 
is, hogy ebben az idôben hatalmas pes-
tisjárvány tört ki Itáliában, amely azu  tán 
átterjedt egész Európára. Lajost is meg-
fertôzte a veszedelmes kór, de cso dával 
határos módon meggyógyult.
• Mondd el, milyen betegség a pestis! (Ötö-
dikes tan könyv, 139. oldal.)

3  Toldi Miklós. Lajos király udvarában 
élénk lovagi kultúra fejlôdött ki. Egymást 
érték a lovagi tornák. Az egyik ilyen al-
kalommal tûnt föl Toldi Miklós hatalmas 
erejével. Ekkor már nemcsak a királynak, 
hanem néhány fôúrnak is voltak lovagjai. 
Toldi az esztergomi érsek vitézei közé tar-
tozott. Ám mikor a király meglátta erejét és 
talpraesettségét, saját lovagjai közé emel-
te. Kalandos életérôl a királyi udvarban és 
a nemesek házainál az ének mondók* ver-
seket énekeltek. Késôbb egy költô, Ilosvai 
Selymes Péter le is írta ezeket. Ebbôl alkotta 
meg Arany János Toldiról szóló remekmû-
vét, amit az idén tanultok irodalomórán.

Nagy Lajos ábrázolása a Képes Krónikában

Kereskedôhajó az Adrián. A dalmáciai 
városoknak elônyösebb volt a magyar 
király fennhatósága, mint a kereskedelmi 
vetélytárs Velencétôl való függés 

Sárkányölô Szent György szobra, a Ko-
lozsvári testvérek (Márton és György) 
alkotása. Szent György a lovagok pél-
daképe volt • Nézz utána (pl. a Szen-
tek lexikonában), és meséld el Szent 
György történetét!
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Az 1351. évi törvények
A király, látva a szegényebb nemesek elégedetlenkedését, 1351-ben 
országgyûlést hívott össze. 4  Itt két új törvényt is hoztak. Az egyik a 
kilencedtörvény. Ez elôírta, hogy minden földesúrnak legalább annyi 
adót kell szednie, mint amennyit az egyháznak fizetnek a jobbágyok. 
A kilenced adó is a termény tizedét jelenti. Akkor miért kilenced a neve? 
Az egyház adószedôi a gondolatban tíz felé osztott termés tízedik 
tizedét vették el, a földesúr pedig a kilencedik tizedet: így lett az adó 
neve kilenced. A törvény szerint így minden jobbágy ugyanannyit 
fizetett: nem volt már rá okuk, hogy más földesúrhoz pártoljanak.

• Melyik királyunk vezette be a tizedet?
• Miért volt rossz a kilenced törvénye a jobbágyoknak?

Törvény rendezte a nemesi birtokok öröklését is. Az ôsiség tör-
vénye kimondta, hogy a nemes, ha nincs fiúgyermeke, birtokait 
csak a rokonaira hagyhatja. 5  ha nem volt rokona, akkor halála 
után a föld a királyé lett. Ez is a kisebb nemesek védelmét szolgálta. 
Korábban ugyanis gyakran elôfordult, hogy a fôurak kényszerítették 
ôket birtokuk átadására.

ha a jobbágyoknak peres ügyük volt, vagy bûnt követtek el, akkor 
a földesuruk ítélt fölöttük. Ezt a bíráskodást nevezzük úriszéknek. 
A kisebb nemesek csak lopások és más apróbb bûnök esetében ítél-
kezhettek maguk, míg a bárók a legsúlyosabb esetekben is dönthet-
tek. Akár halálra is ítélhették a bûnösöket. Ez volt a pallosjog.

• Magyarázd meg a pallosjog kifejezést!
• Gondolkozz! Miért vált egységesebbé a nemesség és a jobbágyság is 
az 1351-es törvények miatt?

Nagy Lajos külpolitikája
Az 1351-ben hozott tör vények megnyugtatták az ország nemeseit. 
A hadsereg ettôl mege rô södött: a nemesek ismét szívesen katonás-
kodtak. I. Lajos ezért több hadjáratra szánta rá magát. Az egyik az 
Adriai-tengerhez vezetett. A király itt tengeri hajóhadat is bevetett. 
Sikerült magyar fennhatóság alá vonni néhány fontos kikötôvárost (pl. 
Zárát).
 Keresd meg Zárát a történelmi atlaszban! Egy földrajzi atlasz segít-
ségével azonosítsd: hogy nevezik és mely ország kikötôvárosa ma Zára?

Aranyozott ezüst házi oltár. Nagy Lajos anyjáé, a lengyel származású Erzsébeté 
volt. A királynô utazásaira is magával vitte az oltárt. A korabeli templomokban is 
elterjedt volt a szárnyas oltár• Miért nevezik „szárnyasnak” ezt a fajta oltárt?

4  A középkorban a királyok hatalmát 
lát szólag semmi sem korlátozta. Fontos 
ügyekben azonban a király mindig meg-
kérdezte az elôkelôket. Ôk voltak a királyi 
tanács tagjai.
• Emlékszel, ki írta a királyi tanácsról a kö-
vetkezôket? (Segít az ötödikes tankönyv 39. 
leckéje.)

„... ifjakkal és kevésbé bölcsekkel ne ta-
nácskozz, ne is kérj tôlük tanácsot, csak a 
gyûlés véneitôl, kiknek koruk és bölcsességük 
miatt megfelel ez a feladat.” 

Idôvel az uralkodók rájöttek, hogy hasz  -
nos, ha nemcsak a bárók, hanem a ne  mesek 
véleményét is megismerik egy-egy döntés 
elôtt. Hiszen nemesek nélkül nincs királyi 
hatalom. Ezért a király idônként az ország 
min den nemesét összehívta: országos gyû-
lést, azaz országgyûlést tartott. (Persze sok 
nemes nem ment el, az utazás nehézségei 
és költségei miatt.) Amit azután az ország-
gyûlésen közösen elhatároztak, annak 
megtartására a nemesek is ügyel tek. Ezért 
hangsúlyozza Nagy Lajos, hogy az 1351-
es törvényeket „országunk […] báróinak, 
elôkelôinek és nemeseinek a kérését királyi 
kegyes jóindulattal meghallgatván” adta ki.
• Mondj példákat arra, hogy a nemesek a 
királyi hatalom támaszai!

5  A középkorban a férfiak és nôk egyen-
jogúsága ismeretlen dolog volt. Ha a ne-
mesnek csak leánya született, akkor az a 
vagyonnak csak a negyedét örökölhette. 
Ha többen voltak a leányok, akkor ezt a 
negyedrészt osztották föl közöttük. A va-
gyon többi része a férfirokonoké lett.

A nemes özvegyen maradt felesége még 
ennyihez sem jutott: csak a hozományát 
kapta meg. Gyakorta azonban ezt is el akar-
ták venni tôle. Hogy ezt elkerülje, a legtöbb 
özvegy újra férjhez ment, vagy kolostorba 
vonult.  

Lajos király országai • Párosítsd a számo-
kat a betûkkel! (Segít a történelmi atlasz tér-
képe.)

Krakkó

Buda

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

a) Bosznia
b) Bulgária
c) havasalföld
d) lengyelország
e) magyarország
 f) moldva
g) szerbia
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Lajos terjeszkedni akart a Balkán és kelet felé is, hogy növelje Ma-
gyarország erejét és az Anjou-uralkodóház dicsôségét. 6  Eközben már 
szembekerült az egyre erôsödô Török Birodalommal. 7

A király észak felé is kiterjesztette a hatalmát. Miután a lengyel király 
meghalt, Lajosé lett Lengyelország trónja is. Az uralkodót sikerei miatt 
egyre gyakrabban hívták Nagy Lajosnak.

Nagy Lajos jelentôsége
Nagy Lajos uralma gazdagságot és nyugalmat hozott az ország-
nak. 8  9  Ô maga azonban nem volt boldog. Bántotta, hogy nem 
született fia. Lengyelország és Magyarország trónját egy-egy leá-
nyára hagyta. Tartani kellett azonban tôle, hogy ez a fôuraknak 
nem fog tetszeni. Ráadásul ötvenéves kora körül megbetegedett. 
Testét sebek borították el, az emberek félve tekintettek rá. Azt hit-
ték, hogy a rettegett betegséget, a leprát kapta meg. A nagy király 
utolsó éveit magányban, imádkozva töltötte el.

6  Lovagkirályok. Nagy Lajos példaképe 
Szent László volt, a „lovagkirály”. Tisz te-
letét nem csak Magyarországon igye kezett 
elterjeszteni. A régi császári fô városban, 
Aachenben kápolnát építtetett Szent 
Lász ló emlékére. Itt két másik magyar 
szent, István király és Imre herceg emléke 
is megtalálható a mai napig.

• Melyik császár birodalmának volt a 
szék helye Aachen?

7  A Magyar Királyságtól keletre két új fe-
jedelemség alakult: Havasalföld és Mold-
va. Ezeket a román nép lakta. A pász-
torkodó, állattenyésztô románok közül 
egyre többen költöztek Erdélybe. Míg ôk 
a hegytetôn legeltették az állatokat, a völ-
gyekben a magyar földmûvesek békében 
szánthattak, vethettek.
 Keresd meg a két fejedelemséget a tör-
ténelmi atlaszban! Melyik mai országban 
találhatók?

8  Nagy Lajos a háborúk mellett az or-
szág békés fejlôdésével is törôdött. Kas-
sa városának az alábbi kiváltságot adta: 
„Min den külföldi kereskedô, […] aki 
Orosz  országból, Lengyelország király sá-
gából […] a Magyar Királyságba igyek-
szik, saját dolgainak és áruinak eladása 
céljából Kassán túl ne mehessen szállít-
mányaival és áruival; hanem minden áru-
ját, […] bár mifélék és fajtájúak legyenek 
is, ott letegye, elôvegye, sôt árusítsa.”

• Hogyan nevezzük azt a kiváltságot, 
ame lyet Nagy Lajos adott Kassának?

9  Nagy Lajos egyetemalapítása. Az ural-
kodó bizonyítani akarta, hogy Magyar-
ország semmiben sem marad el más or-
szágok mögött. Ezért Pécsett egye te met 
alapított. Az egyetem azonban csak pár 
évig állt fönn. Megszûnése után a magyar 
diákoknak újra külföldre kellett menniük, 
ha tanulni akartak.

• Mit tudsz a középkori egyetemekrôl? 
(Ötödikes tankönyv, 35. lecke.)

@ Olvasd el a história folyóirat 2005/3. számának Az adózó jobbágy címû 
cikkét! (www.historia.hu)
• A földesúri, a királyi adó, valamint az egyházi tized együtt körülbelül hányad 
részét vitte el a jobbágy egész jövedelmének?

1. Miért indított hadjáratot Nagy Lajos a Nápolyi Királyság ellen?
2.  Mi az összefüggés a király hadjáratai és az 1351-es törvények kiadása között?
3.  Hogyan oldotta meg a kisnemesek gondjait

– a kilencedtörvény
– és az ôsiség törvénye?

4. Kik bíráskodtak ettôl kezdve a jobbágyok ügyeiben?
5.  Milyen katonai sikereket ért el Nagy Lajos? Mely országok trónját szerezte 

meg?
6.  Sok helyen utcát, iskolát neveztek el Nagy Lajosról. Szerinted milyen érde-

mei miatt?

I. (Nagy) Lajos uralkodása: 1342–1382.
háborúk:
– a nápolyi trón megszerzéséért;
– az adriai kikötôkért;
– a Balkánon.
1351. évi törvények:
– kilencedtörvény;
– ôsiség.
Úriszék (és pallosjog) bevezetése.
Lajos lengyel király is.

I. (Nagy) LajosÖsszefoglaló kérdések

Már az Árpád-korban földvárat építettek ide. Ez kör alakú volt ezért „Gyûrû”-nek, 
nevezték, amibôl késôbb „Gyôr” lett. A „Diós” elnevezés pedig talán azokra a 
diófákra utal, amelyek máig körbeveszik a romot. 
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3.  Zsigmond, a császár és király

Nagy Lajos halála után örökségén két leánya osztozott. 
A történelemben elôször nô került a magyar trónra, s ez 

belháborúhoz vezetett. Sok báró fellázadt a királynô ellen. Végül a 
bárók elfogadták Mária királynô hatalmát, de csak egy feltétellel: 

menjen férjhez, és férjét is koronázzák meg. Így történt.

Börtönben a király!

A királynô férjét, Luxemburgi Zsigmondot (1387–1437) királlyá ko-
ronázták. 1  A királynô nem sokkal késôbb meghalt, és Zsigmond 
ettôl kezdve egyedül uralkodott. Az urak támogatásának ára volt: a 
király helyett jórészt a bárók és a fôpapok döntöttek az ország ügyeiben.

Magyarország szomszédságában eközben félelmetes ellenség 
tûnt fel: a török. Zsigmond úgy gondolta, legyôzheti ôket. Nagy 
hadsereget gyûjtött, amelyben nyugat-európai lovagok is voltak.

A támadó magyar király seregét azonban a törökök szétverték 
(Nikápolynál). 2  A vesztes csatából a király csak hosszas utazás, 
bolyongás után tudott hazatérni. A vereség itthon tovább csökken-
tette tekintélyét. Az uralmával elégedetlen fôurak bebörtönözték. 
Zsigmondot azonban hívei rövidesen kiszabadították, és a lázadók 
legyôzésében is segítettek neki.

• Melyik királyunk került elôször szem-
be a megerôsödô Török Birodalommal?
 Keresd meg a történelmi atlaszban 
Nikápolyt!
• Mit tanultál ötödik osztályban a Tö-
rök Birodalomról?

2  A nikápolyi vereség okai. A nikápolyi 
vereségben a segítségül jött francia lo-
vagok elbizakodottságának is komoly 
szerepe volt. A harc elôtt a krónikás sze-
rint így dicsekedtek: „Ha a mérhetetlen 
égbolt ránk szakadna, lándzsáinkkal azt 
is feltartanánk.” Nem vették komolyan 
a gyalogos janicsárokat, belegabalyodtak 
soraikba, és elvéreztek.

• Kik a janicsárok? (Segít az ötödikes tan-
könyv 34. leckéje.)

Zsigmond király arcképe. Mûvelt, hét nyel-
ven beszélô uralkodó volt, s ügyesen tár-
gyalt ellenfeleivel. Sokan a kor legszebb 
férfijának tartották • Figyeld meg a király 
gondosan ápolt szakállát és haját! Szerinted 
naponta mennyi idôbe került a gondozása?

Nikápoly
Nándorfehérvár

Bizánc

A Török Birodalom és Magyarország

1  A Luxemburg-család abban az idôben 
Európa legtekintélyesebb uralkodóháza 
volt. A XIV. század során többször ôk 
voltak a német-római csá szárok, és visel-
ték a cseh koronát is. Zsig mondot azon-
ban Magyarországon nevelték, Nagy Lajos 
udvarában, hogy felnôtt korára megtanul-
ja a magyar nyelvet és szokásokat. Ez tel-
jes sikerrel járt: a király még agg korában 
is legszívesebben magyarul beszélt.

• Hány évig uralkodott Zsigmond? Melyik 
századokban?

A középkori mértékegységek és az emberi 
test

A Luxemburg-család abban az idôben 
Európa legtekintélyesebb uralkodóháza 
volt. A XIV. század során többször ôk 
voltak a német-római csá szárok, és visel-

A középkori mértékegységek és az emberi 

öl

rôf

arasz

láb
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A királyi hatalom megerôsítése – 
a török elleni védelem
Zsigmond úgy erôsítette meg hatalmát, hogy bárók egy szûk cso-
portjára támaszkodott. Ôk kaptak minden fontos tisztséget, s mel-
lé birtokokat, várakat. 3

Ezután a török elleni védelem megszervezésébe kezdett. A déli 
határoknál erôs várakat építtetett. (A határ menti várakat végvá-
raknak nevezték.) Ezek az erôdök a legfontosabb helyeket védték: 
utakat vagy folyók átkelôhelyeit. Zsigmond végvárai jól beváltak: 
az ellenség nagyon sokáig nem tudta elfoglalni ezeket. A végvárak 
fenntartására a király új adókat is kivetett. Egy törvénnyel pedig arra 
kötelezte a vagyonos nemeseket, hogy járuljanak hozzá a királyi 
hadsereg fenntartásának költségeihez. 4

• Miért nem lázonghattak e törvény ellen a nemesek? Mi volt a kora-
beli felfogás szerint a nemesek legfôbb kötelessége?

A zsinat
Zsigmond nem csak magyar király volt. Cseh királlyá és az akkoriban 
nagy rangot jelentô német-római császárrá is megválasztották.

Zsigmond uralkodóként felelôsséget érzett az egyházért is. 
Ekkoriban nagyon sok volt a szabálytalanság. Jó példa erre, hogy 
a különbözô országok fôpapjai egyszerre három pápát is válasz-
tottak. Sem a hívek, sem a papok nem tudták biztosan, ki az igazi 
közülük, kit kell követni. A gondokat növelte, hogy egyre több pap, 
sôt fôpap erkölcstelen életet élt.

Zsigmond császárrá koronázása után úgy gondolta, hogy az ô 
feladata rendet tenni. Ezért zsinatot hívott össze.

• Mi a zsinat? Milyen ügyekben dönt? (Ötödikes tankönyv, 27. lecke.)
Zsigmond csak részben ért el sikert. A három pápa helyett egyet 

választottak. Beszéltek a bûnök elleni harcról is, de végül ennek nem 
lett eredménye.

Egy Prágából jött pap, Husz János korholta leginkább az egyház 
bûneit, és az egész egyház megváltoztatására biztatott. Támadásai 
felháborították a zsinat résztvevôit. A merész papnak bûnhôdnie 
kellett: máglyahalálra ítélték. 

3  Zsigmond király egyik leghûségesebb 
fôembere Ozorai Pipo volt. Firenzébôl 
gyer mekként került Budára, keres kedô-
inasnak. Olasz neve Filippo Scolari (szko-
lári). Megtanult számolni és írni. Tudásá-
ra felfigyelt az esztergomi érsek, és ma-
gához vette.

Egyszer a király és az érsek azt számol-
gatták, mennyi pénz kell ahhoz, hogy 
zsoldosokat fogadjanak a török ellen. Hiá-
ba osztottak, szoroztak, mindig más ered-
mény jött ki. Filippo tollat kért, és gyorsan 
elvégezte a számítást. Míg a magyarok a 
római számokkal számoltak, az olasz ifjú a 
ma is használt arab szá mokkal dolgozott.

• Mit gondolsz, miért sokkal bonyolul-
tabb római számokkal számolni, mint arab 
számokkal?

Zsigmond maga mellé vette Filippót, 
akit a magyar urak „Pipo”-nak neveztek. 
Pipo csakhamar feleségül vette az ozorai 
vár és a hozzá tartozó földek urának lá-
nyát. A király megengedte, hogy a lány 
kivételesen az egész birtokot örökölje.

• Miért volt ez kivételes?
 Keresd meg egy térképen Ozorát!

Pipo házassága után vette fel az „Ozo-
rai” családnevet. Zsigmond csakhamar a 
lo vag jai közé emelte. A török ellen több 
hadjáratban vezette a királyi sereget. 
A király kinevezte ôt a déli országrész 
fôka pitányának. Ez a tisztség nagy jöve-
delemmel, újabb birtokadományokkal 
járt. Az egykori kereskedôinasból Magyar-
ország egyik leghatalmasabb bárója lett. 
Haláláig hûséggel szolgálta urát.

4  A törvény szerint a vagyonosabb ne-
mesek birtokuk nagyságától függôen kü-
lönbözô számú katonát szereltek föl ru-
házattal, fegyverzettel, és küldtek a király 
hadseregébe. A nemes tehát nem fizetett 
a királynak, hanem katonát adott neki. 
Ezzel megmaradt a nemesi adó mentesség 
is, s a király is jól járt.

A tatai vár. Zsigmond király sokat és szívesen idôzött falai között. Vadászkastély-
nak használta

Zsigmond korából származnak azok a szo-
bortöredékek, melyek ásatások során kerül-
tek elô Budán. Érdemes megfigyelni a szob-
rász tudását!
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Falvak és városok

Zsigmond korára átalakult a falvak és városok élete. A falvakban a 
félig földbe vájt lakóház helyett elterjedt a teljesen föld fölé épített, 
több helyiségbôl (szobából és konyhából) álló parasztház. Ennek 
falát általában földbe vert oszlopok köré fonták rôzsébôl, és agyag-
gal tapasztották be (ezt paticsnak nevezték). Tetejét szalmával vagy 
náddal fedték.

A városok száma növekedett. A szabad királyi városok mellett 
megjelentek a mezôvárosok. Lakói fôleg mezôgazdasággal foglal-
koztak. A mezôvárosok nem a király, hanem egy-egy földesúr ha-
talma alá tartoztak. Egyes kiváltságokat azonban megkaptak föl-
desuruktól. Például kisebb ügyekben saját bírájuk ítélhetett a vá-
roslakók fölött. Meghatározhatták azt is, hogy a városra kivetett 
évi adót egyes lakosok milyen arányban fizetik. Sok mezôvárosból 
fontos vásártartó hely lett. Ezek lakói gyorsan meggazdagodtak.

• Mit jelent a „szabad királyi város” fogalom? (Ötödikes tankönyv, 42. 
lecke.)
• Ki ítélkezett a falvakban élô jobbágyok felett?

A XIV. század végén – elsôsorban a terjeszkedô Török Birodalom elôl 
menekülve – jelent meg Közép-Európában az indiai eredetû cigány 
(roma) népesség. A törökök rabszolgának fogdosták össze ôket. ha-
zánkba kelet és dél felôl (havasalföldrôl és Szerbiából) érkeztek. Ekkor 
még szinte kizárólag vándorló (sátorozó) életmódot folytattak. 5  

Parasztfelkelés Erdélyben

Magyarországon a középkorban csak az uralkodó verethetett pénzt. 
A XV. században minden évben új pénzt vertek, a régit pedig erre 
be kellett cserélni. Az új pénzek azonban gyakran kevesebbet értek 
a régieknél. 6  Erdélyben a püspök három éven át nem szedte a 
tizedet, mert éppen rossz pénz volt forgalomban. Ám amikor 1437-
ben jó pénzt verettek, mind a három évi adót megkövetelte. A rossz 
termés miatt amúgy is éhezô jobbágyok fellázadtak. Élükre Budai 
Nagy Antal állt, egy elszegényedett nemes.

A parasztfelkelés leverésére összefogtak az Erdélyben élô kiváltságo-
sok: a magyar nemesek, a székelyek és a szászok*. Szövetségüket 
„az erdélyi három nemzet szövetségének” nevezték.  7  

Végül királyi segítséggel legyôzték a paraszti seregeket.

6  Ha a királynak háborúihoz vagy más 
célra nagyobb összegre volt szüksége, az 
érmékbe kevesebb ezüstöt vagy aranyat 
tettek. Ilyenkor az, aki a régi pénzt az új 
pénzre váltotta át, igencsak rosszul járt.

• Mi a tized? A tizeden kívül milyen szol-
gáltatások terhelték még a jobbá gyokat?

7  Erdély három nemzete. A parasztfelkelés 
leverésére három nemzet szövetkezett. Kö-
zülük a legkisebb a szász volt. A szászok 
német földrôl vándoroltak Erdélybe a XII. 
századtól kezdve. (Többségük a tatárjá-
rás után érkezett.) Már az Árpád-korban 
kiváltságokban részesültek. Saját vezetôik 
lehettek, lakóhelyükön szabadon tarthattak 
vásárokat és az egész országban keresked-
hettek. A szászok németül beszéltek, s ja-
varészt városokban laktak.

A székelyek eredetérôl sokféle elgondo-
lás él. Az biztos, hogy magyarul beszéltek. 
Vezetôiket lófôknek nevezték. Nem ismer-
ték a jobbágyságot: minden székely sza-
badnak számított. Szabadságukért cserébe 
a határt ôrizték.

Erdély harmadik nemzete a magyar volt. 
Az tartozott ide, aki a királytól nemessé-
get kapott. A magyarokon kívül sok szász, 
székely, sôt román és szláv eredetû család 
kapott nemességet, és lett így az erdélyi 
magyar nemzet része.

Az erdélyi jobbágyokat – bármely nyel-
ven beszéltek is – egyik nemzethez sem 
sorolták.

• Kik a székelyek? (Ötödikes tankönyv, 37. 
lecke.) Melyik mai országban élnek?

5  A vándorló cigányság általában népes – idônként több száz lovas szekér-
bôl álló – karavánokkal járta Európa útjait. A falvak határában rövidebb-hosz-
szabb idôre letáboroztak, fôleg az ôszi esôzések és a tavaszi hóolvadás idején, 
amikor az utak a sár miatt járhatatlanok voltak. Ekkor a hagyományos cigány 
mesterségekbôl éltek: kovácsmesterség (fôleg lópatkolás), fazekasság, vályog-
vetés. A cigány asszonyok már távolról feltûntek színpompás öltözékükkel. 
Ôk gyakran jóslással (pl. kártyavetéssel) kerestek egy kevés pénzt. A férfiak 
és nôk gyakran szórakoztatták a környékbeli falvak lakóit zenéléssel, tánccal.

1. Hogyan lett király Zsigmond? Hogyan hatott ez késôbb uralkodására?
2. Mi történt Nikápolynál?
3. Hogyan védekezett Zsigmond a török elôretörése ellen?
4. Milyen céllal szervezett zsinatot Zsigmond?
5. Hogyan változott meg a falu képe Zsigmond korára?
6. Mi a mezôváros?

Bárók a király ellen.
Vereség a töröktôl → végvárak délen. 
Zsigmond császár → zsinat, az egyház 

ügyeinek rendezése.
Parasztfelkelés – az erdélyi „három 

nemzet szövetsége”.

            Zsigmond, a császár és király Összefoglaló kérdések

Falusi lakóház egy mai néprajzi kiállításon. 
hasonló házak lehettek a Zsigmond kori 
falvakban is • Sorold fel, milyen anyagokat 
használtak a ház felépítéséhez! 
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4.   Egy középkori magyar város: 
Buda

A tatárjárás után – IV. Béla korában – kezdôdött a budai vár 
és a város felépítése. Évszázadok alatt pompás lakóházakkal 

és palotákkal bôvült. 
Ma Európa egyik legszebb mûemlékegyüttese.

Buda jelentôsége

Buda megalapítása után gyorsan az ország egyik legfontosabb ke-
reskedôvárosa lett. A kalmárok* itt biztonságban érezhették magu-
kat. Erôs falai, nehezen megmászható lejtôi alaposan megnehezítet-
ték az ellenség dolgát. Emellett Buda útba is esett: a nyugatról jött 
vagy oda tartó kereskedôk ugyanis a Duna partján vitték áruikat. 
Gyakori volt az is, hogy hajón szállítottak. Mivel a város az ország 
közepén volt, innen sokfelé továbbvihették a megvett portékát*.

A budai vásár

Vásár idején hatalmas sokaság tolongott a falak között. A kereskedôk 
boltjai, asztalai mellett mutatványosok, bûvészek, bohócok szóra-
koztatták a népet. Aki megéhezett, megszomjazott, az a kocsmák-
ban, sátrakban olthatta éhét-szomját. Sokaknak nem tellett erre. 
A városnak sok szegény lakosa is volt. A mesterlegények, inasok 
vagy a környékbeli szôlôk kapásai aligha gondolhattak ilyen szóra-
kozásokra. A vásár mellett hetente kétszer piacot is tartottak. Eze-
ken a környékbeli falvak lakossága árult élelmiszert, zöldséget. 1

A kereskedôk és a legkülönfélébb iparosok céheket alkottak. 
A céhek látták el a város védelmét is. A bástyák, tornyok az ô költ-
ségükön épültek meg, a katonákat ôk fizették. A halászbástya neve 
ennek emlékét ôrzi. (A mai épületet jóval késôbb, már nem védelmi 
célra, hanem dísznek építették.) A céhek tagjai vasárnaponként és 
az ünnepeken együtt jártak templomba.

Buda templomai

Budának két temploma is volt. Az egyik a város közepén emel-
kedett, és Mária tiszteletére építették (akit Magyarországon Bol-
dogasszonynak hívtak). Ez a mai Mátyás-templom helyén állt. 
A másikat a város északi részén emelték egy szent, Mária Magdolna 
tiszteletére. Ennek ma már csak a tornya van meg.

Nem véletlen, hogy a városban két templomra volt szükség. 
A Boldogasszony-templom a német polgároké volt, a másik pedig 
a magyaroké. Folyamatosan vitatkoztak azon, kinek a temploma a 
szebb, a nagyobb. Budán volt zsinagóga* is Mátyás idejében, ahová 
az ott élô zsidó kereskedôk jártak. 2

 Nevezz meg olyan magyar vá ro-
sokat, ahová Budáról kereskedelmi út 
vezetett!

• Mit tanultunk a céhekrôl? (Ötödi-
kes tankönyv, 33. lecke.)

1  A budai vásárt két jeles ünnepen tar-
tották. Az egyik tavasszal, pünkösdkor 
volt, a másik pedig a plébániatemplom 
ünnepnapján, Kisboldogasszonykor. (Ez 
szeptember 8-án van, és Mária, Jézus 
édesanyja születésnapjának tartják.)

2  Magyarokon és németeken kívül más 
népek is éltek Buda városában. Olaszok, 
örmények kereskedtek messzi tájak porté-
káival. Ôk keresztények voltak. Rajtuk kí-
vül más vallásúak: zsidók és mohamedá-
nok is laktak Budán.

A tatárjárás után alakult ki Budán a 
zsidónegyed. Az ország újjáépítésében 
nagy szerepet kaptak a hitelügyekkel is 
foglalkozó zsidók.

A Mária Magdolna-templom megmaradt tornya Budán • Kik használták ezt a temp-
lomot?

• Ki volt Mária? Nézz utána, ki volt Mária Magdolna!

Buda

Buda és a kereskedelmi utak 
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A város vezetése

A német és magyar polgárok nem csak a templomok ügyében ve-
télkedtek egymással. A város életét ugyanis hat fôs tanács irá-
nyította. Ám hiába voltak nagyjából egyenlô számban a magyar és 
a német lakosok, a tanács csak német tagokból állt. Ôk ugyanis 
sokkal gazdagabbak voltak. (Jó kapcsolataik voltak a gazdag német 
városokkal.) 3

A magyar kereskedôk és iparosok egy ideig tûrték, hogy háttérbe 
szorítsák ôket. Zsigmond király halála után azonban fellázadtak, és 
rátámadtak a német polgárokra. Az akkori király csak üggyel-bajjal 
tudta lecsillapítani az elégedetlenkedôket. A budai tanácsban ettôl 
kezdve a magyarok és németek egyforma arányban vettek részt. 
A város vezetôjét, a bírót pedig az egyik évben a magyarok, a 
másik évben a németek közül választották.

• Kik vezették a városokat a középkori Európában?

Buda épületei

A kalmárok és gazdag mesterek házai alig különböztek egymástól. 
Többnyire kôbôl épültek, amelyet színes vakolat fedett. Az emelet 
olykor az úttest fölé lógott, növelve az ottani szobák méretét. Sok 
házban az emeleten díszes nagyterem is volt. Ebben a lovagi élet 
külsôségeit utánozva ünnepségeket tartottak.

A szegényebbek természetesen nem laktak ilyen kényelmes kö-
rülmények között. Ôk vagy a házak hátsó, ablaktalan, szûk szo-
bácskáiban húzták meg magukat, vagy a falakon túli külvárosokban, 
falvakban éltek.

A város mellett emelkedett a királyi vár. Építését még IV. Béla 
kezdte el. Zsigmond korában megnagyobbították és ragyogó palo-
tává alakították át. Kápolnájának, tróntermének híre messze földre 
eljutott. A palota is bizonyította: Zsigmond semmivel sem kisebb 
uralkodó, mint a szomszédos országok királyai, így méltó a császári 
koronára. Késôbb Mátyás folytatta Zsigmond építkezéseit. 4

3  Egy korabeli krónikás így írt a magya-
rok és németek ellentéteirôl: „A várost 
(Bu dát) […] kétféle nép lakja: a magyar és 
a német. A németek felfuvalkodottak… 
A magyarokat mindenképpen elnyom-
ták, s meg akarták szüntetni azt a Buda 
vá ro sában régtôl fogva fennálló szokást, 
mely szerint az egyik évben magyart, a 
másikban németet választanak bí ró vá. 
Most alkalmasnak látták az idôt: mocs-
kolták, meg is támadták a ma gya rokat. 
A magyarok pedig ôsidôk óta olya nok, 
hogy lassan indulnak fel a bosszú állásra, 
de ha végül is felkelnek, hogy elégtételt 
vegyenek bántalmazóikon, késôi bosz-
szúállásuk hatalmas. Most is úgy tettek, 
mintha mélyen aludnának. Csak nézték, 
mi fog kerekedni a németeknek elhamar-
kodott kevélységébôl.

Élt ekkor Buda városában egy nagy te-
kintélyû magyar ember, Ötvös János, az 
elsô polgárok egyike. Ez kivált nehe zen 
tûrte a magyarok gyalázatát. […] A né-
metek váltig görbe szemmel nézték. […] 
Elfogták, és mindenféle kínzóeszközzel 
gyötörték, míg végül belehalt a gyöt rel-
mekbe.

Nehéz követ akasztottak a nyakába, és 
a Dunába süllyesztették. Nyolc napig ma-
radt titok a hallatlan gaztett. Végre levált 
a kônehezék és a víz partra ve tette a holt-
testet. […] A magyarok […] felzajdultak 
és egy akarattal össze csôdültek, nagy 
lármával. […] És mivel a gyilkosokat meg 
nem találhatták, palo táikra törtek, bezúz-
ták vasalt kapuikat, és mohón felprédál-
ták* a németek kincsét.”

Buda középkori látképe
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Mit láthatunk ma a középkori budai városból?

A polgárok házai közül sok ma is megvan. A késôbbi rombolások 
gyakran csak az emeleteket pusztították el, így a földszint eredeti 
állapotában látható. Számos esetben a kapualj ôrizte meg a közép-
kor emlékét.

• Mit gondolsz, a kapualjat miért nem alakították át?

A budai várpalotából mára szinte semmi sem maradt. A déli bás-
tyáknak és a jellegzetes buzogánytoronynak csak az alapjait lelték 
meg, és azokra építették vissza az erôsséget. A mai palota udvarán 
állva a fekete burkolaton széles, fehér csíkokat láthatunk: a régészek 
ezzel jelezték, hogy a föld alatt itt húzódnak a régi falak.

• Mit gondolsz, miért nem lehet feltárni a régi romok nagy részét?

4  Hogyan jutottak vízhez Buda lakosai? 
A budai lakosság számára leginkább a 
víz hiánya okozott gondot. A hegytetôn 
kutat ásni bajos dolog volt. Gyakran bôr-
tömlôkben, öszvér- vagy emberháton, a 
Dunából hozták az ivóvizet. Zsigmond ko-
rában a folyóparton szivattyút épí tettek, 
ami emberi erôvel mûködött. Bi zony, elég 
keserves munka volt ezzel fel  nyomni a vi-
zet a városba! Ezért ké sôbb Mátyás király 
parancsára a budai he  gyekbôl kiinduló 
hosszú vízvezetéket építettek fa-, ólom- 
és cserépcsövekbôl. Mivel a forrás ma-
gasabban volt, mint a budai fôtér, az itt 
felállított díszes szö kôkútból erôs sugár-
ban ömlött a víz. Mátyás parancsára és a 
budai nép nagy örö mére jeles ünnepeken 
bor folyt ki a szö kôkútból.

Buda: megerôsített hely – kereskedelmi 
központ.

Vásárok Budán.
Boldogasszony-templom 
– Mária Magdolna-templom.
Városi tanács: magyarok vagy németek?
A királyi várpalota.

1.  Miért vált Buda neves kereskedelmi 
központtá?

2.  Mesélj a budai vásárról, mintha ott 
lettél volna! (Környezet, látnivalók, 
mit árusítanak ott stb.)

3. Miért volt két templom Budán?
4.  Mi okozta a feszültséget Buda ma-

gyar és német polgárai között?

Egy középkori magyar város: 
Buda

Összefoglaló kérdések

A mai Buda egyik utcájáról készült fénykép 
és ugyanez az utcarészlet a XV. században, 
ahogyan a rajzoló elképzelte • Meséld el, 
milyen különbségeket fedezel fel a két kép kö-
zött! Mi lehet a különbségek oka?

@ Olvasd el a história folyóirat 2003/1. 
számának Bûntettek és bûnözôk a kö-
zépkori Magyarországon címû cikkét! 
(www.historia.hu)
• Melyek voltak a jellegzetes nôi bûntet-
tek?
• Miért kerültek ki gyakran a kisnemesek 
közül a bûnözôk?
• Mi a vérdíj – ebben az összefüggésben?




