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Új forrásközpontú történelem sorozatunk második kötete a
négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák új keret-
tantervi követelményeihez igazodva a középkor végétõl (1490-
tõl) az 1848–1849-es forradalmi hullám elcsitulásáig tárgyalja az
egyetemes és a magyar történelmet. Ezt az idõszakot, amely
meghatározó jelentõségû a „modern” Európa és Magyarország
kialakulásában, a szerzõ a rendelkezésre álló heti két tanórát és
az iskolai gyakorlatot alapul véve öt nagy témakörre és 46 leckére
tagolja. A tananyag feldolgozását segítik a korábbinál szélesebb
tartalmakat átfogó leckék, az összefüggések világos bemutatása,
a fogalmak pontos használata. A nagy fejezeteket záró összege-
zések mintákat mutatnak a fejezet ábrákon, térképeken és
tanulói adatgyûjtésen alapuló tematikus áttekintésére. A jól
tagolt szöveget nagyszámú ábra, térkép és rajz egészíti ki,
amelyek segítik a folyamatok és problémák elemzését.

A tankönyvben a köztörténet mellett az életmódtörténet,
a demográfiai tényezõk, természet és társadalom kapcsolata, a
technikai fejlõdés és a gazdaság is megfelelõ arányban teret
kapott. A források elemzése, a tanulói munkáltatás, a képes-
ségfejlesztés továbbra is meghatározó.

Száray Miklós új, 10. évfolyamos tankönyvét használva
elsõsorban az elõnyeit érezzük annak, hogy az új kerettanterv
szerint ezen az évfolyamon a korábbinál lényegesen nagyobb
idõszakot kell megismerni. Ezt szolgálja a gondosan szelektált
lexikai anyag, az összefüggések sokrétû bemutatása, a regionális
és a problémaközpontú szemlélet.
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a borítón és a nagy fejezetek élén álló képek

Kolumbusz Kristóf partra száll Amerikában (korabeli metszet) 
és Luther Márton 95 pontja, amely elindította a reformációt

A pozsonyi vár. Pozsony hosszú ideig volt Magyarország politikai központja, 
itt ülésezett a rendi országgyûlés

Az egri nôk, Székely Bertalan festménye és a vizsolyi Biblia

Az ipari forradalom egyik legfontosabb találmánya, a gôzmozdony 
és a frígiai sapka, amely a szabadság jelképévé vált a francia forradalom idején

„Életünket és vérünket!” Jelenet a pozsonyi országgyûlésen, 1741-ben 
(ismeretlen festô alkotása) és a Mária Terézia által alapított Szent István-rend keresztje,
amellyel a köz szolgálatában szerzett érdemeket jutalmazták

Petôfi  Sándor a Nemzeti dalt szavalja a Nemzeti Múzeum lépcsôjén, 
1848. március 15-én (ismeretlen mûvész akvarellje) és a magyar kokárda
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A 9. évfolyamon megkezdett időutazás folytatódik. Most 
rövidebb időszakot járunk be, alig több mint 350 évet, a tér 
azonban jóval nagyobb; nemcsak Európa és Ázsia egy része, 
hanem Amerika, Afrika és a világóceánok is a látóterünkbe 
kerülnek. Tanúi lesznek Európa felemelkedésének, olyan 
vallások, eszmék és politikai intézmények megszületésének, 
amelyek ma is jelen vannak életünkben, akárcsak az időszak 
épületei, szobrai és más alkotásai. A változások gyorsaságát, 
jelentőségét a közlekedésben is lemérhetjük: időszakunk 
kezdetén merészkednek ki az európaiak a nyílt óceánra, a 
szárazföldön pedig még szekerekkel róják az úttalan utakat, 
az időszak végén viszont már gőzhajók szelik a vizeket és va-
sutak acélcsápjai nyújtóznak újabb és újabb területek felé.  
E tankönyvre jut a magyar történelem talán legküzdelme-
sebb szakasza, melynek határait a mohácsi tragédia és a 
világosi fegyverletétel jelzi, de az időszak bővelkedik fényes 
győzelmekben is. Találkozhatnak Bocskai Istvánnal, Bethlen 
Gáborral, Pázmány Péterrel, zrínyi Miklóssal, rákóczi Ferenc-
cel, Széchenyi Istvánnal, Kossuth Lajossal, hogy csak néhá-
nyat említsünk nemzeti nagyjaink közül. 

A rendelkezésünkre álló kb. 70 tanóra bizony nagyon ke-
vés ehhez. Tankönyvünket azonban úgy írtuk meg, hogy az 
időutazás ne legyen túl fárasztó, és a lehető legtöbbet tanul-
hassanak belőle. 

Mindazt az ismeretanyagot, amit a tanterv előír és amit mi 
fontosnak és érdekesnek tartunk, 46 leckébe foglaltuk bele. 
A leckék nagyjából azonos terjedelműek (ötoldalasak), és 
öt nagy fejezetre tagoltak. Egy-egy leckén belül sok minden 
található. A legfontosabb eseményeket, folyamatokat, össze-
függéseket a tankönyv szerzője írja le, szakszerűen, érthető-
en, olvasmányosan. Ez a tankönyvi főszöveg, a „tanulnivaló”. 
A szövegben vastag betűkkel emeltünk ki egy-egy kulcsfogal-
mat, nevet vagy évszámot: ezek segítenek a szöveg áttekin-
tésében, felidézésében. A főszöveget kiegészítő hasznos és 
érdekes információkat kisebb méretű betűkkel szedettük: ezt 
csak akkor kell tudni, ha a tanár kéri, viszont az ilyen szövegek 
teszik igazán tartalmassá, érdekessé a történelemtankönyvet. 

KEDVES DIÁKOK!

Tankönyvünk sorozatcíme: Új forrásközpontú történelem. 
Nem véletlenül! Bár a források most nem kerültek a szerzői 
szövegtől egy külön leckeegységbe, mint a „régi” Forrásköz-
pontú történelem sorozatnál, a forrásoknak fontos szerepet 
szánunk. A szöveges dokumentumok, képek, rajzok, ábrák, 
vázlatos térképek nemcsak illusztrációk, hanem a tanórai 
munka bázisát jelentik. Elemzésükkel, összevetésükkel tárul 
fel igazán a múlt, s így szerezhetők meg azok a képességek, 
amelyekkel eligazodhatnak a manapság ránk zúduló infor-
mációözönben. A forrásokat leckénként számozás jelöli, 
hogy könnyebben használhassuk és később a tankönyvhöz 
kapcsolódó taneszközökben (munkafüzet, digitális anyag) 
egyszerűbben hivatkozhassunk ezekre. 

Külön kiemelnénk az ábrákat. Ezek eseménysorokat, fo-
lyamatokat, a társadalmak és az államok felépítését, intéz-
ményeket, gazdasági modelleket, kulturális jelenségeket, 
esetenként történelmi fogalmakat mutatnak be. Némelyik 
ábra első látásra bonyolultnak tűnik, mégis érdemes időt 
szánni tanulmányozásukra. A vizualitás segíthet megérteni 
és később felidézni mindazt, aminek a leírása sokkal bonyo-
lultabb, hosszadalmasabb lenne. Az ábrák tehát gyorsítják, 
tartalmasabbá teszik az időutazást, ahogyan a különböző té-
májú rajzos térképek is. 

A szöveges források, ábrák, térképek és képek elemzését 
kérdések, feladatok segítik: összetartozásukat a tankönyv 
egyértelműen mutatja (vékony vonalak).

Az időutazásban is szükséges megpihenni, visszatekinteni. 
Erre a nagy fejezetek végén található rövid összegzések ad-
nak módot. A szerző az éppen megtárgyalt korszaknak csu-
pán egy-egy lényeges kérdését tekinti át szöveggel, ábrákkal, 
térképekkel, mintát mutatva más fontos témák áttekintésé-
re. Az ismétlést, összevetést szolgálja a tankönyv végi szink-
rón időtábla. Fontos az idegen nevek, kifejezések kiejtését 
tartalmazó gyűjtemény is. 

Kívánjuk, hogy tankönyvünkből szerezzenek minél alapo-
sabb, minél használhatóbb tudást, hogy új, saját utakon is 
elindulhassanak a múlt felfedezésére! 

A szerző és a kiadó

előszó
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A SPANYOL ABSZOLUTIZMUS Kasztí lia és Aragónia 
egyesülésével létrejött  a rendi felépítésű Spanyolország 
(1479). Az új állam Amerika felfedezésének idején (1492) si-
kerrel fejezte be a reconquistát, a mórok kiszorítását az Ibériai-
félszigetről. Miután Aragónia révén Dél-Itália jelentős része is 
spanyol fennhatóság alatt  állt, új nagyhatalom született . 

A Habsburgok házassági politi kájuk eredményeként a XV. 
század vége óta egyre újabb tartományokat és országokat sze-
reztek meg. családi kapcsolatok révén került Habsburg Károly 
Spanyolország élére, ahol I. Károly néven uralkodott  (1516–
1556). Az Indiák (a frissen gyarmatosított  Amerika) aranyára 
támaszkodva fényes udvart tartott  fenn, s az uralkodótól függő 
zsoldossereget és fl ott át hozott  létre. Erre az erőre alapozva 
és az inkvizíció támogatásával visszaszorított a a rendeket, 
akik a Németalföldről érkező és kezdetben spanyolul alig be-

 a habsburgok felemelkedése 
és a katolikus megújulás 

A katona V. Károly. Lovagi 
nevelést kapott Németal-
földön, majd spanyol király 
lett, míg spanyol neveltetésû 
öccse, Ferdinánd Ausztria 
élére került

A Habsburgok térnyerése

Miksa császár, Szép Fülöp, Burgundiai Mária, a késôbbi 
Károly, Ferdinánd császár és II. Lajos magyar király

A kibontakozó spanyol abszolutizmus

 Derítse fel a családi képen szereplők közötti kapcsolato-
kat a családfa (1. forrás) felhasználásával! Ismertesse a 

kapcsolatok politikai jelentőségét!

 Mutassa be az abszolutizmus és a rendi dualizmus kö-
zötti különbségeket! Vitassák meg, hogy erősítette vagy 

gyengítette-e a Habsburg Birodalmat politikai felépítése és ha-
talmas kiterjedése!

 Kövesse nyomon a Habsburgok felemelkedését! Gyűjtse 
össze az ábrán szereplő országokat és tartományokat! 

Hogyan szerezték meg ezeket a Habsburgok? 

1.

2.

3.
4.
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A zsidóság vándorlása a XV–XVII. században 

A Habsburg–Valois párharc a XVI. században és a korszak legjobb zsoldosai, 
a német landsknechtek (8.)

A mórok kiüldözése Spanyolországból (1609)

 Kövesse nyomon a zsidóság vándorlását a korszakban! Tárja fel a népmozgá-
sok politikai és kulturális okait és következményeit!

 Miért került szembe egymással a két uralkodóház? Miért Itália volt összecsa-
pásuk fő színtere? Mely érdekek hozták össze a cognaci liga tagjait? Nézzen 

utána az interneten a német zsoldosok fegyverzetének és harci értékének! 

 Nézze meg a történelmi atlaszban a táblázat-
ban szereplő tartományokat! Milyen okai le-

hettek az elűzöttek számában mutatkozó tartomá-
nyok közötti eltéréseknek?

5.

6.

7.

Tartományok Az elüldözött ek száma
Valenciából 117 000 fő
Katalóniából     4 000 fő
Aragóniából   61 000 fő
Murciából   14 000 fő
Andalúziából   32 000 fő
Kasztí liából   45 000 fő
Az uraik által a kiüldözéstől megvédett  mórok 200 000 fő

szélő uralkodóval amúgy is ellenségesek 
voltak. Új uralmi rendszer jött  létre, az 
abszoluti zmus. A döntéseket az uralkodó 
által kinevezett  ti tkárok készített ék elő, a 
végső szót azonban az uralkodó mondta ki.

Az inkvizíció támogatt a a király hatalmát, 
azonban megőrizte politi kai önállóságát. Az 
eretnekek mellett  elsősorban a muzulmán 
időkből Spanyolországban maradt és addig 
nem háborgatott  zsidók és a mórok ellen lépett  
fel. Kezdetben átt érésre kényszerített ék, ám a 
XVI. század második felétől több hullámban el-
üldözték őket a félszigetről. Vagyonuk elkobzá-
sa az állam számára bevételt jelentett . Azonban 
hosszú távon e lépés hozzájárult Spanyolország 
gazdasági hanyatlásához, mivel a mórok fejlett  
földművelést, kézműipart űztek, a zsidók pe-
dig jelentős szerepet játszott ak az iparban és a 
pénzügyletek lebonyolításában. 

A HABSBURG–VALOIS PÁRHARC 
A családi hagyományok és a fejedelmeknek 
kifi zetett  hatalmas összegeknek köszönhe-
tően V. Károlyt megválasztott ák a Német-
római Birodalom császárává (1519–1556). 
A kezében összpontosuló óriási hatalom 
félelmet váltott  ki riválisaiból.  

Károly térnyerése leginkább I. (Valois) 
Ferenc (1515–1547) francia király terveit 
keresztezte, aki a központosított  és egy-
ségesülő Franciaországra támaszkodva 
Itáliában akart hódítani. (Ferenc a császári 
trónért is Károly legfőbb vetélytársa volt.) 
Így a Habsburgok és a Valois-k párharca 
Itáliában robbant ki. A spanyol zsoldosok 
legyőzték a lovagi hagyományokat őrző 
francia sereget (Pavia, 1525). 

A Habsburgok további terjeszkedésé-
től tartó hatalmak (Franciaország, Velen-
ce, Milánó, Firenze és a 
pápa) a cognaci ligába tö-
mörültek (1526). A kilá-
tástalan helyzetben Ferenc 
még az oszmánokkal is szö-
vetkezett  a Habsburgok 
ellen. A szultán hadat 
indított  a Habsburg te-
rületek (elsősorban Ma-
gyarország) ellen, de a fran-
ciák alulmaradtak a küzde-
lemben (cateau-cambrésis-i   
béke, 1559), kiszorultak Itá-
liából, bár a Német-római 
Birodalom néhány városát 
a megkaparintott ák (pl. Ver-
dun). 

8.
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a tőkés termelés kibontakozása 
hollandiában és angliában

HOLLANDIA MEGALAKULÁSA Németalföld már 
a XIII. század óta Európa egyik legfejlett ebb területe volt, 
amit fejlett  texti liparának és a Hanza-kereskedelemnek 
köszönhetett . A nagy földrajzi felfedezések tovább erősí-
tett ék a terület gazdaságát (forgalmas kikötővárosok, pl. 
Antwerpen, Amszterdam). 

A rendi önkormányzatt al bíró tartományok a XV. század 
végén a burgund örökséggel Habsburg fennhatóság alá ke-
rültek. A tartományok haszonélvezői voltak a spanyol ura-
lomnak. Ipari termékeiket (főleg a posztót) Spanyolországba 
exportálták, így ide áramlott  a gyarmatokról származó ne-
mesfém jelentős része.  

A spanyol hatalom és a németalföldi tartományok viszo-
nya akkor romlott  meg, amikor draszti kusan megemelték az 
adókat (a spanyol kincstárnak nagyobb bevétele volt innét, 
mint az amerikai gyarmatokról), és az itt eni protestáns terü-
leteken megkezdték az inkvizíció bevonásával a katolicizmus 
terjesztését. A tartományok fellázadtak. A hosszú küzdelem-
ben az északiak kivívták függetlenségüket (1566–1609). A 
déli tartományok spanyol uralom alatt  maradtak.  

Az északi városokban tömegmozgalmak törtek ki, ezért a veze-
tő réteg megegyezésre hajlott  a spanyolokkal. Fülöp azonban Alba 
herceget küldte Németalföldre (1567), aki katonai eszközökkel 
akarta letörni az ellenállást. Durva fellépése egységbe kovácsolta 
a mérsékelt és radikális csoportokat. 

A felkelők Orániai Vilmos vezetésével a szárazföldön védekeztek, 
a tengeren támadtak. A kudarcokat követően a spanyolok enged-
tek, ugyanakkor a katolikus többségű déli tartományok megriad-
tak a fanati kus kálvinistáktól, így kiegyeztek Fülöppel. Az északi, 
kálvinista többségű tartományok tovább harcoltak, és megkö-
tött ék az utrechti  szövetséget (1579), amely a későbbi Hollandia 
alapját jelentett e. Miután a hollandokat támogató Anglia veresé-
get mért Fülöp hajóhadára (1588), a gyengülő Spanyolország elis-
merte Hollandia függetlenségét (1609).

A SZABAD VÁLLALKOZÁSON ALAPULÓ GAZ
DASÁG A különváló északi tartományokból 
megalakult államszövetség, Hollandia egy év-

századra a világtengerek urává vált. A kis ország 
a közvetí tő kereskedelemben játszott  vezető sze-

repet (más területek áruit szállított ák). A holland ha-
jósok a XVII. században sorra hozták létre gyarmatai-
kat: a Holland Kelet-indiai Társaság (1602) az Indonéz-
szigetvilágban rendezkedett  be, észak-Amerikában 

megalapított ák Új-Amszterdamot (a mai New York), és 
megvetett ék lábukat Afrika déli csücskében, Fokföldön. 

Terjeszkedésük a hollandokat rövidesen szembeállított a a 
másik feltörekvő tengeri hatalommal, Angliával. 

A tulipánhagymák ára különbözô idôpontokban

A „tulipánmánia” egyik fôszereplô-
je.  A hollandokon a XVII. század elején 
úrrá lett az akkor megjelenô egzotikus 
növény, a tulipán imádata. Gazdagok és 
szegények egyaránt meg akarták szerezni 
a hagymáit. A kereslet oly mértékben nôtt, 
hogy az 1602-ben Amszterdamban megalakult 
árutôzsdén is bevezették a tulipánhagymák keres-
kedését. A hagymák ára rohamosan emelkedett, 
azonban mint minden termék eseté-
ben, egyszer csak „kidurrant a lufi ”: 
már nem volt a tulipánhagymára 
vevô. Az árak esni kezdtek. Akik 
a vagyonukat tulipánba fektették, 
azok jelentôs veszteségeket szen-
vedtek 

 Jellemezze Németalföld gazdasági viszonyait! Kövesse 
nyomon a térség politikai változásait! Keressen össze-

függéseket a gazdasági, vallási és politikai változások között!

 Nézzen utána a tőzsde működésének! Keressen
XX–XXI. századi példákat egy árucikk árának 

tőzsdei szárnyalására, majd összeomlására!

Németalföld a XVI–XVII. században1.

3.

2.

Tulipánfajta Egy darab 
tulipánhagyma ára Viszonyítás

Admiral Liefk en 400 perit (= 4400 
gulden)

1 tonna búza kb. 110 
gulden

childer 106 perit (= 1590 
gulden)

1 tonna rozs kb. 65 
gulden

Admiral van der 
Eyck

446 perit (= 1338 
gulden 1 ökör kb. 115 gulden
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Németalföld északi részén fejlett  mezőgazdaság bontakozott  ki. 
A hollandok folytonosan küzdött ek a tengerrel. Védték földjeiket, 
és igyekeztek termőföldeket elhódítani a tengertől. Gátakat emel-
tek, és az azok mögött  összegyűlt vizet szélmalmokkal emelték 
vissza a tengerbe. Az újonnan művelésbe fogott  szántókon feudá-
lis kötött ségek nélkül gazdálkodtak. Mivel a termőföld drága volt 
és nem állt korlátlanul rendelkezésre, csak az intenzív termelés 
volt kifi zetődő. Parasztok és nemesek egyaránt a belterjes gazdál-
kodásra tértek át, és bérmunkát alkalmaztak. 

A XVI. századtól a kézműipari termelésben a céhek sze-
repét mindinkább átvett ék a manufaktúrák. Ezek olyan 
üzemek, amelyeket befektethető pénzzel, tőkével rendel-
kező vállalkozók létesített ek és amelyekben bérmunkások 
dolgoztak. (A manufaktúráról részletesen Angliánál írunk.)

Hollandiában tehát mind a mezőgazdaságban, mind az 
iparban kötött ségektől mentesen bontakozott  ki a terme-
lés, ami nagy lendületet adott  a gazdasági fejlődésnek. A 
spanyolokkal folytatott  küzdelemben ezt az új, szabad vál-
lalkozáson alapuló rendszert is megvédték a hollandok. 

A tôzsde mûködése

Holland kereskedelmi hajók

 Mutassa be a tőzsde működését! Mennyiben szolgálta 
a gazdaság fejlődését és a tőkés rendszer kialakulását a 

tőzsde?

 Milyen típusú hajókkal rendelkeztek a hollandok? Mi 
tette lehetővé, hogy a XVI–XVII. században ők uralták a 

közvetítő kereskedelmet? Keressen a történelmi atlasz megfe-
lelő térképein holland felfedezőket! 

5.

4.

6.6.6. „Az egész világ számára csodának látszik, hogy ilyen „Az egész világ számára csodának látszik, hogy ilyen „Az egész világ számára csodának látszik, hogy ilyen 
kis ország, amely kisebb, mint két jobb grófság nálunk, kis ország, amely kisebb, mint két jobb grófság nálunk, kis ország, amely kisebb, mint két jobb grófság nálunk, 

amelynek kevés természeti kincse, élelmiszerkészlete, erde-amelynek kevés természeti kincse, élelmiszerkészlete, erde-amelynek kevés természeti kincse, élelmiszerkészlete, erde-
je, vagy más, háborúhoz vagy békéhez szükséges tartaléka je, vagy más, háborúhoz vagy békéhez szükséges tartaléka je, vagy más, háborúhoz vagy békéhez szükséges tartaléka 
van, ennek ellenére olyan rendkívüli bôségben rendelkezik van, ennek ellenére olyan rendkívüli bôségben rendelkezik van, ennek ellenére olyan rendkívüli bôségben rendelkezik 
mindezek felett, hogy a saját szükségletein kívül (amelyek mindezek felett, hogy a saját szükségletein kívül (amelyek mindezek felett, hogy a saját szükségletein kívül (amelyek 
igen nagyok) másokat is el tud látni, és valóban el is lát, más igen nagyok) másokat is el tud látni, és valóban el is lát, más igen nagyok) másokat is el tud látni, és valóban el is lát, más 
államoknak hajókat, tüzérségi fegyvereket, felszereléseket, államoknak hajókat, tüzérségi fegyvereket, felszereléseket, államoknak hajókat, tüzérségi fegyvereket, felszereléseket, 
gabonát, puskaport, golyót stb. ad el és mindent, mit szor-gabonát, puskaport, golyót stb. ad el és mindent, mit szor-gabonát, puskaport, golyót stb. ad el és mindent, mit szor-
galmas kereskedelmük révén a hollandusok a világ minden galmas kereskedelmük révén a hollandusok a világ minden galmas kereskedelmük révén a hollandusok a világ minden 
sarkából összeszednek. E tekintetben ezek éppoly károsak sarkából összeszednek. E tekintetben ezek éppoly károsak sarkából összeszednek. E tekintetben ezek éppoly károsak 
mások (különösen Anglia) szempontjából, akiket kiszoríta-mások (különösen Anglia) szempontjából, akiket kiszoríta-mások (különösen Anglia) szempontjából, akiket kiszoríta-
nak a piacokról, mint amilyen gondosak a maguk helyzetének nak a piacokról, mint amilyen gondosak a maguk helyzetének nak a piacokról, mint amilyen gondosak a maguk helyzetének 
megerôsítésében. Pedig ahhoz, hogy mindezt elérjék, és még megerôsítésében. Pedig ahhoz, hogy mindezt elérjék, és még megerôsítésében. Pedig ahhoz, hogy mindezt elérjék, és még 
ennél is többet elérjenek, kevés eszköz állott rendelkezésükre ennél is többet elérjenek, kevés eszköz állott rendelkezésükre ennél is többet elérjenek, kevés eszköz állott rendelkezésükre 
a halászaton kívül.”a halászaton kívül.”a halászaton kívül.” (Thomas Mun, XVII. századi angol gaz- (Thomas Mun, XVII. századi angol gaz- (Thomas Mun, XVII. századi angol gaz-
dasági szakember Hollandiáról)dasági szakember Hollandiáról)dasági szakember Hollandiáról)

7.7.7. „Amszterdamból közlik velünk, hogy két kereskedelmi „Amszterdamból közlik velünk, hogy két kereskedelmi „Amszterdamból közlik velünk, hogy két kereskedelmi 
hajó érkezett oda Brazíliából cukorral. Azok hozzák a hajó érkezett oda Brazíliából cukorral. Azok hozzák a hajó érkezett oda Brazíliából cukorral. Azok hozzák a 

hírt, hogy Brazíliában maradt az az öt hadihajó a két élelmi-hírt, hogy Brazíliában maradt az az öt hadihajó a két élelmi-hírt, hogy Brazíliában maradt az az öt hadihajó a két élelmi-
szert és felszerelést szállító hajóval, amelyek az elmúlt már-szert és felszerelést szállító hajóval, amelyek az elmúlt már-szert és felszerelést szállító hajóval, amelyek az elmúlt már-
ciusban indultak el Kelet-Indiába. Ott ezek a hajók a cukor-ciusban indultak el Kelet-Indiába. Ott ezek a hajók a cukor-ciusban indultak el Kelet-Indiába. Ott ezek a hajók a cukor-
szállító hajókat rabolták ki, 4 ezer láda cukrot zsákmányolva szállító hajókat rabolták ki, 4 ezer láda cukrot zsákmányolva szállító hajókat rabolták ki, 4 ezer láda cukrot zsákmányolva 
rajtuk, azonkívül, hogy az egész parti lakosságot kirabolták.rajtuk, azonkívül, hogy az egész parti lakosságot kirabolták.rajtuk, azonkívül, hogy az egész parti lakosságot kirabolták.

Mintegy hat hétig maradtak a szárazföldön, és elhatároz-Mintegy hat hétig maradtak a szárazföldön, és elhatároz-Mintegy hat hétig maradtak a szárazföldön, és elhatároz-
ták, hogy a Bahia nevû helységben várat építenek, és ezt a ták, hogy a Bahia nevû helységben várat építenek, és ezt a ták, hogy a Bahia nevû helységben várat építenek, és ezt a 
területet továbbra is birtokukban tartják.” területet továbbra is birtokukban tartják.” területet továbbra is birtokukban tartják.” (A Fuggerek újság-(A Fuggerek újság-(A Fuggerek újság-
jából, 1604)jából, 1604)jából, 1604)

 Fogalmazza meg, hogy a holland gazdaság mely jellem-
zőit említi a forrás! Állapítsa meg, hogy a hollandok mely 

tevékenységét tartja veszélyesnek a szerző Angliára nézve! 
Magyarázza meg, mely okokra vezethető vissza a holland gaz-
daság fejlődése!

 Milyen folyamatról tudósít a forrás? Nézzen utána a tör-
ténelmi atlaszban, hol alakultak ki holland gyarmatok! 

Hogyan hatott a függetlenség megszerzése a holland gazdaságra?

A TŐKÉS TERMELÉS KIBONTAKOZÁSA ANG-
LIÁBAN A nagy földrajzi felfedezések Angliában is je-
lentős változásokat okoztak. Az árak növekedése és a piac 
bővülése itt  is a termelés felé irányított a a tőkéket (a be-
fektethető pénzeket), hiszen nagyobb nyereséget lehetett  
remélni a termelésből, mint a kölcsönüzletekből. 

Az átalakulás a mezőgazdaságban indult meg, mivel 
megnőtt  az igény az élelmiszerek és a texti liparnak nyers-
anyagot adó gyapjú iránt. A juhtenyésztés – melynek kedve-
zett  az óceáni klíma – Angliában régi hagyomány volt, már 
a XIII. században szállított ak gyapjút Flandriába. A nagyobb 
haszon reményében a földbirtokosok egyre több helyen 
vett ék saját kezelésbe a közös földek, valamint a bérlők par-
celláinak mind nagyobb részét, és azokon juhlegelőket léte-
sített ek. A folyamatot bekerítésnek nevezzük (elkerített ék 
a földjeiket). 



28

I. KÁROLY POLITIKÁJA I. Károly a parlament nélkül 
kormányzott , így folyamatosan pénzügyi nehézségekkel 
küszködött , és egyre feszültebbé vált a belpoliti kai helyzet. 
Ekkor kálvinista skót alatt valói fellázadtak ellene. Károly 
hadsereget akart toborozni – Angliának nem volt állandó 
szárazföldi hadserege –, hogy leverje a lázadókat. Így kény-
telen volt összehívni a parlamentet (1640 tavasza). A kép-
viselők azonban először sérelmeik orvoslását követelték, 
ezért a makacs Károly dolgavégezetlen feloszlatt a a testüle-
tet („rövid parlament”). 

A király azonban pénz híján továbbra sem tudott  hadse-
reget szervezni, ezért kénytelen volt ismét a parlamenthez 
fordulni (1640 ősze). Bízott  abban, ha nyomást gyakorol a 
képviselőkre, sikert érhet el. Azonban a testület ellenállt: 
kimondták hogy a király nem oszlathatja fel a parlamentet 
(1653-ig működött  – „hosszú parlament”), s a törvényho-
zásnak felelős kormányt, a monopóliumok eltörlését, vala-
mint a presbiteriánus egyház szabadságát követelték. 

6.6.6. „I. Minthogy ennek az országnak a törvényei és statútu-„I. Minthogy ennek az országnak a törvényei és statútu-„I. Minthogy ennek az országnak a törvényei és statútu-
mai szerint a parlamentet minden évben legalább egy-mai szerint a parlamentet minden évben legalább egy-mai szerint a parlamentet minden évben legalább egy-

szer össze kell hívni a sérelmek orvoslása végett, idôpontjának szer össze kell hívni a sérelmek orvoslása végett, idôpontjának szer össze kell hívni a sérelmek orvoslása végett, idôpontjának 
és helyének kijelölése azonban mindig is Ôfelségének vagy ki-és helyének kijelölése azonban mindig is Ôfelségének vagy ki-és helyének kijelölése azonban mindig is Ôfelségének vagy ki-
rályi elôdeinek joga volt és kellett is hogy legyen […].rályi elôdeinek joga volt és kellett is hogy legyen […].rályi elôdeinek joga volt és kellett is hogy legyen […].
II. Iktassék törvénybe, […] hogy abban az esetben, ha nem II. Iktassék törvénybe, […] hogy abban az esetben, ha nem II. Iktassék törvénybe, […] hogy abban az esetben, ha nem 
hívnak össze parlamentet Anglia nagypecsétjével ellátott pa-hívnak össze parlamentet Anglia nagypecsétjével ellátott pa-hívnak össze parlamentet Anglia nagypecsétjével ellátott pa-
ranccsal, és az nem gyülekezik össze és nem tartják meg […], ranccsal, és az nem gyülekezik össze és nem tartják meg […], ranccsal, és az nem gyülekezik össze és nem tartják meg […], 
akkor […] a parlamentnek össze kell gyûlnie, és azt meg kell akkor […] a parlamentnek össze kell gyûlnie, és azt meg kell akkor […] a parlamentnek össze kell gyûlnie, és azt meg kell 
tartani a szokásos helyén, a Westminsterben […].tartani a szokásos helyén, a Westminsterben […].tartani a szokásos helyén, a Westminsterben […].
VI. Törvénybe iktatik továbbá, hogy ezentúl semmiféle össze-VI. Törvénybe iktatik továbbá, hogy ezentúl semmiféle össze-VI. Törvénybe iktatik továbbá, hogy ezentúl semmiféle össze-
ült parlamentet nem lehet feloszlatni vagy elhalasztani össze-ült parlamentet nem lehet feloszlatni vagy elhalasztani össze-ült parlamentet nem lehet feloszlatni vagy elhalasztani össze-
ülésétôl számított, illetve az erre kijelölt idôponttól számított ülésétôl számított, illetve az erre kijelölt idôponttól számított ülésétôl számított, illetve az erre kijelölt idôponttól számított 
50 napon belül, hacsak az Ôfelségének, örököseinek vagy utó-50 napon belül, hacsak az Ôfelségének, örököseinek vagy utó-50 napon belül, hacsak az Ôfelségének, örököseinek vagy utó-
dainak és az összeült parlament mindkét házának jóváhagyá-dainak és az összeült parlament mindkét házának jóváhagyá-dainak és az összeült parlament mindkét házának jóváhagyá-
sával nem történik.” sával nem történik.” sával nem történik.” (Az angol parlament törvénye, 1641)(Az angol parlament törvénye, 1641)(Az angol parlament törvénye, 1641)

 Határozza meg, mely problémák megoldásáért harcolt a 
parlament! Állapítsa meg, hogy melyek voltak a legfon-

tosabb új előírások, és ezek mennyiben lépnek túl a hagyomá-
nyokon!

 Mely folyamat tükröződik a város lélekszámának alakulá-
sában? Mennyiben befolyásolta a politikai eseményeket, 

hogy Londonból igazi nagyváros lett?

London lakosságának alakulása7.

AZ ANGOL POLGÁRHÁBORÚ ÉS AZ ALKOTMÁNYOS MONARCHIA KIALAKULÁSA

 Jellemezze a törvényhozás és az 
uralkodó viszonyát! Hány kamarás 

volt az angol parlament? Kik képvisel-
tették magukat és milyen módon? Kik 
voltak adókötelesek? Hasonlítsa össze 
ezt a kontinentális helyzettel! Milyen 
következményeit tanultuk már e különb-
ségnek?

Az angol állam felépítése a XVII. 
század elsô felében

5.

I. Károly vadá-
szaton. A képet 
– akárcsak a 
27. oldalon levô 
hármas port-
rét – a holland 
Van Dyck festet-
te, aki az angol 
király udvari fes-

tôje volt, és több helyzetben megörökítette az uralkodót. 
Ezen a képen a király gavallér, fehér szaténkabátban, nagy 
karimájú kalapban, térdszalaggal, hosszú csizmában, lo-
vaglóostorral

8.
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 Milyen szakaszokra oszthatjuk a polgárháborút? Milyen szempontok alapján le-
het szakaszokra osztani az időszakot? 

 A polgárháború milyen területi vonatkozásait tudjuk le-
olvasni a térképről?

 Magyarázza meg, miért volt alapvető választóvonal a 
parlamenti csoportok között a király sorsát eldöntő íté-

let! Vitassák meg, milyen hatással volt a politikai helyzetre az 
uralkodó halála! Milyen külpolitikai hatása volt a kivégzésnek? 

Az angol polgárháború áttekintô ábrája

Anglia a XVII. században10.

I. Károly kivégzése 1649-ben. Az uralkodót az a parla-
ment ítélte halálra, amelybôl Cromwell elôzôleg kiszorí-
totta a mérsékelteket 

11.

A POLGÁRHÁBORÚ (1642–1648) 
I. Károly a parlamentt el szemben erősza-
kot alkalmazott . Le akarta tartóztatni a 
testület hangadóit, azonban a képviselők 
elrejtőztek, és London népe a parlament 
mellé állt. A király vidékre távozott , hogy 
hívei körében sereget szervezzen (1642). 

Az uralkodó északnyugat-Anglia gaz-
daságilag fejletlenebb, hagyományos 
társadalmi felépítésű vidékeire támasz-
kodva kezdetben győzelmet aratott  a 
parlamenti  erők fölött . A vereségek 
hatására a parlamentben a királlyal ki-
egyezésre törekvő presbiteriánusok 
hátt érbe szorultak. A radikálisabb inde-
pendensek Oliver Cromwell vezetésével 
erős hadsereget szerveztek. cromwell 
legyőzte a királyt, majd kiszorított a a ha-
talomból a presbiteriánusokat („csonka 
parlament”, 1648), és megszavaztatt a 
a testülett el a király kivégzését (1649). 
I. Károly feje lehullott , s Anglia köztársa-
ság lett .

A polgárháború kezdetén azok a neme-
sek álltak a király mellé, akiktől idegen volt 
a vállalkozás gondolata, és inkább „hagyo-
mányosan”, az előjogaikból éltek. A királyi 
sereg, a „gavallérok” először legyőzte a par-
lament csapatait, a „kerekfejűeket” (Edge 
Hill, 1642). cromwell erre az újnemesség 
és a jómódú parasztság soraiból szervezett  
fegyelmezett  hadsereget. Katonái, akiket 
páncéljukról „vasbordájúaknak” neveztek, 
győzelmeket aratt ak (Marston Moor, 1644, 
Naseby, 1645). A legyőzött  király a skótok-

9.
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Erdélyben a felekezetek viszonylagos békében éltek egy-
más mellett . Több erdélyi országgyűlés (pl. az 1557-es, az 
1564-es és az 1568-as tordai országgyűlés) biztosított a a 
bevett  (elismert) felekezetek (katolikus, evangélikus, kál-
vinista, unitárius) számára a szabad vallásgyakorlatot, és 
ti ltott a a felekezeti  ellenségeskedést. 

Nincs szó a mai értelemben vett  vallásszabadságról. A feleke-
zetek Erdélyben is többször összecsaptak. A fejedelmek a XVII. 
században többnyire kálvinista vallásúak voltak. A bevett  vallások 
mellett  a görögkeleti  csak megtűrt felekezetnek számított . Nem 
üldözték, de papjaik nem részesültek kiváltságokban. Mégis mél-
tán lehetünk büszkék arra, hogy miközben Európában máglyák ég-
tek, Erdélyben vallási tolerancia (türelem) uralkodott .

A REFORMÁCIÓ KULTURÁLIS HATÁSAI A re-
formáció térhódítása virágzásnak indított a a magyar nyelvű 
írásbeliséget. Károli Gáspár lefordított a magyar nyelvre a 
teljes Bibliát (Vizsoly, 1594), zsoltároskönyvek, röpiratok je-
lentek meg. A hitviták révén a könyvek, az írásbeliség a ko-
rábbiakhoz képest sokkal szélesebb rétegekhez jutott ak el. 
Ezáltal fejlődött  a magyar nyelv, s a kibontakozó anyanyelvi 
kultúra az egyik fontos összetartó kapocs volt a magyarság 
számára a részekre szakadt országban. Az egyházi jellegű 
magyar nyelvű könyvek mellett  történeti  munkák és me-
moárok (visszaemlékezések) is születt ek már (pl. Forgách 
Ferenc vagy Bethlen Miklós visszaemlékezése). 

Nyomdák jött ek létre (Sárvár, Sárospatak, Debrecen 
stb.), a nyomdászat külön iparággá fejlődött . A reformá-
ció Magyarországon is magas színvonalú oktatási rend-
szert hozott  létre. A leghíresebb református főiskolák 
Gyulafehérváron, Kolozsváron, Váradon, Debrecenben 
és Sárospatakon működtek. Ezek a kollégiumok egész or-
szágrészek oktatását látt ák el. A protestáns diákok nyugati  
egyetemeken szerezhett ek tágabb kitekintést a tudomá-
nyokra. Kezdetben a németországi egyetemek (Witt enberg, 
Heidelberg), később a hollandok (Leiden, Franeker) voltak a 
legnépszerűbbek. A magyar művelődéstörténet külön feje-
zete kapcsolódik Erdély aranykorához. Erről a 16. leckében 
lesz szó. 

A reformáció korában terjedtek el a káték. Ezek kérdés-felelet 
formájában magyarázták el a hitt ételeket. A kérdések érthetőek 
és megszólítják a tanulót, a válaszok tömörek, lényegre törőek, így 
ez az oktatási forma hatékonynak bizonyult. Az ilyen formán elren-
dezett  hitt ételeket katekizmusnak nevezzük.

 Mi volt a szerepe a diákok külföldi egyetemjárásának? 
Milyen eredménnyel járt ez a gyakorlat?

A diákok külföldi vándorlása (peregrináció)16.

17.17.17. „Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy anyanyelvi „Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy anyanyelvi „Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy anyanyelvi 
iskolák nélkül, melyek a gyermekeket már zsenge koruk-iskolák nélkül, melyek a gyermekeket már zsenge koruk-iskolák nélkül, melyek a gyermekeket már zsenge koruk-

ban olvasásra és írásra tanítják, a kereszténység szükségképpen ban olvasásra és írásra tanítják, a kereszténység szükségképpen ban olvasásra és írásra tanítják, a kereszténység szükségképpen 
szabados gondolkodássá és istentagadássá fajul. A pápaság alatt szabados gondolkodássá és istentagadássá fajul. A pápaság alatt szabados gondolkodássá és istentagadássá fajul. A pápaság alatt 
eltelt sok évszázad tapasztalata bizonyítja, hogy ez magától eltelt sok évszázad tapasztalata bizonyítja, hogy ez magától eltelt sok évszázad tapasztalata bizonyítja, hogy ez magától 
bekövetkezik, ha elhanyagolják az állandó katekizmustanítást, bekövetkezik, ha elhanyagolják az állandó katekizmustanítást, bekövetkezik, ha elhanyagolják az állandó katekizmustanítást, 
amely pedig a tanulók olvasni és írni tudása nélkül bizony amely pedig a tanulók olvasni és írni tudása nélkül bizony amely pedig a tanulók olvasni és írni tudása nélkül bizony 
csaknem egészen sikertelen próbálkozás. […]” csaknem egészen sikertelen próbálkozás. […]” csaknem egészen sikertelen próbálkozás. […]” (Apáczai Csere (Apáczai Csere (Apáczai Csere 
János: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról, 1656)János: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról, 1656)János: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról, 1656)

 Miért tartotta fontosnak Apáczai az iskolában a magyar 
nyelvű oktatást? Mennyiben következnek Apáczai gon-

dolatai a reformáció alapvető elveiből? Nézzen utána Apáczai 
csere János életének, mutassa ki életútjának a korszakra és a 
kálvinista hitére jellemző vonásait!

A REFORMÁCIÓ MAGYARORSZÁGON

13.13.13. „És minthogy mi és fenséges fiunk a vitézlô urak állha-„És minthogy mi és fenséges fiunk a vitézlô urak állha-„És minthogy mi és fenséges fiunk a vitézlô urak állha-
tatos kérésére kegyesen beleegyeztünk, hogy ki-ki tartsa tatos kérésére kegyesen beleegyeztünk, hogy ki-ki tartsa tatos kérésére kegyesen beleegyeztünk, hogy ki-ki tartsa 

meg azt a hitet, amelyet akar, az új és a régi szertartásokkal, meg azt a hitet, amelyet akar, az új és a régi szertartásokkal, meg azt a hitet, amelyet akar, az új és a régi szertartásokkal, 
megengedjük, hogy hitük ügyében azt tegyék, ami nekik tet-megengedjük, hogy hitük ügyében azt tegyék, ami nekik tet-megengedjük, hogy hitük ügyében azt tegyék, ami nekik tet-
szik, de bárkinek a sérelme nélkül. Az új hit követôi ne zaklas-szik, de bárkinek a sérelme nélkül. Az új hit követôi ne zaklas-szik, de bárkinek a sérelme nélkül. Az új hit követôi ne zaklas-
sák a régi vallást, vagy annak követôin valami módon jogtalan-sák a régi vallást, vagy annak követôin valami módon jogtalan-sák a régi vallást, vagy annak követôin valami módon jogtalan-
ságot ne kövessenek el.”ságot ne kövessenek el.”ságot ne kövessenek el.” (Az 1557-es tordai országgyûlésbôl) (Az 1557-es tordai országgyûlésbôl) (Az 1557-es tordai országgyûlésbôl)

14.14.14.14.14.14. „Azonkívül mivel a vallás ügyében, különösen az úrva-„Azonkívül mivel a vallás ügyében, különösen az úrva-„Azonkívül mivel a vallás ügyében, különösen az úrva-
csora osztásáról állandóan különféle viták, perlekedé-csora osztásáról állandóan különféle viták, perlekedé-csora osztásáról állandóan különféle viták, perlekedé-

sek, civódások, vélemények voltak a kolozsvári magyar nem-sek, civódások, vélemények voltak a kolozsvári magyar nem-sek, civódások, vélemények voltak a kolozsvári magyar nem-sek, civódások, vélemények voltak a kolozsvári magyar nem-sek, civódások, vélemények voltak a kolozsvári magyar nem-sek, civódások, vélemények voltak a kolozsvári magyar nem-
zetiségû és a szebeni szász nemzetiségû egyház superinten-zetiségû és a szebeni szász nemzetiségû egyház superinten-zetiségû és a szebeni szász nemzetiségû egyház superinten-zetiségû és a szebeni szász nemzetiségû egyház superinten-zetiségû és a szebeni szász nemzetiségû egyház superinten-zetiségû és a szebeni szász nemzetiségû egyház superinten-
densei és lelkipásztorai között, az ilyen egyenetlenségek meg-densei és lelkipásztorai között, az ilyen egyenetlenségek meg-densei és lelkipásztorai között, az ilyen egyenetlenségek meg-densei és lelkipásztorai között, az ilyen egyenetlenségek meg-densei és lelkipásztorai között, az ilyen egyenetlenségek meg-densei és lelkipásztorai között, az ilyen egyenetlenségek meg-
szüntetésére, mindkét fél lelkiismeretének megbékítésére és szüntetésére, mindkét fél lelkiismeretének megbékítésére és szüntetésére, mindkét fél lelkiismeretének megbékítésére és szüntetésére, mindkét fél lelkiismeretének megbékítésére és szüntetésére, mindkét fél lelkiismeretének megbékítésére és szüntetésére, mindkét fél lelkiismeretének megbékítésére és 
az ország lakóinak nyugalmáért úgy döntöttek: mostantól az ország lakóinak nyugalmáért úgy döntöttek: mostantól az ország lakóinak nyugalmáért úgy döntöttek: mostantól az ország lakóinak nyugalmáért úgy döntöttek: mostantól az ország lakóinak nyugalmáért úgy döntöttek: mostantól az ország lakóinak nyugalmáért úgy döntöttek: mostantól 
kezdve a jövôben mindkét félnek szabadságában áll, hogy kezdve a jövôben mindkét félnek szabadságában áll, hogy kezdve a jövôben mindkét félnek szabadságában áll, hogy kezdve a jövôben mindkét félnek szabadságában áll, hogy kezdve a jövôben mindkét félnek szabadságában áll, hogy kezdve a jövôben mindkét félnek szabadságában áll, hogy 
akár a kolozsvári, akár a szebeni egyház vallását és felfogását akár a kolozsvári, akár a szebeni egyház vallását és felfogását akár a kolozsvári, akár a szebeni egyház vallását és felfogását akár a kolozsvári, akár a szebeni egyház vallását és felfogását akár a kolozsvári, akár a szebeni egyház vallását és felfogását akár a kolozsvári, akár a szebeni egyház vallását és felfogását 
kövesse.”kövesse.”kövesse.”kövesse.”kövesse.”kövesse.” (Az 1564-es tordai országgyûlésbôl) (Az 1564-es tordai országgyûlésbôl) (Az 1564-es tordai országgyûlésbôl)

15.15.15.15.15.15. „Urunk ô felsége miképpen ennek elôtte való gyûlései-„Urunk ô felsége miképpen ennek elôtte való gyûlései-„Urunk ô felsége miképpen ennek elôtte való gyûlései-
be országával közönséggel az religió [vallás] dolgáról be országával közönséggel az religió [vallás] dolgáról be országával közönséggel az religió [vallás] dolgáról 

végezött, azonképpen mostan és ez jelen való gyûlésbe azont végezött, azonképpen mostan és ez jelen való gyûlésbe azont végezött, azonképpen mostan és ez jelen való gyûlésbe azont végezött, azonképpen mostan és ez jelen való gyûlésbe azont végezött, azonképpen mostan és ez jelen való gyûlésbe azont végezött, azonképpen mostan és ez jelen való gyûlésbe azont 
erôsíti, tudniillik hogy midôn helyükön az prédikátorok az erôsíti, tudniillik hogy midôn helyükön az prédikátorok az erôsíti, tudniillik hogy midôn helyükön az prédikátorok az erôsíti, tudniillik hogy midôn helyükön az prédikátorok az erôsíti, tudniillik hogy midôn helyükön az prédikátorok az erôsíti, tudniillik hogy midôn helyükön az prédikátorok az 
evangéliomot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ô értelme sze-evangéliomot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ô értelme sze-evangéliomot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ô értelme sze-evangéliomot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ô értelme sze-evangéliomot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ô értelme sze-evangéliomot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ô értelme sze-
rént, és az község ha venni akarja, jó, ha nem penig, senki rént, és az község ha venni akarja, jó, ha nem penig, senki rént, és az község ha venni akarja, jó, ha nem penig, senki rént, és az község ha venni akarja, jó, ha nem penig, senki rént, és az község ha venni akarja, jó, ha nem penig, senki rént, és az község ha venni akarja, jó, ha nem penig, senki 
kénszerítéssel ne kénszerítse az ü lelke azon meg nem nyú-kénszerítéssel ne kénszerítse az ü lelke azon meg nem nyú-kénszerítéssel ne kénszerítse az ü lelke azon meg nem nyú-kénszerítéssel ne kénszerítse az ü lelke azon meg nem nyú-kénszerítéssel ne kénszerítse az ü lelke azon meg nem nyú-kénszerítéssel ne kénszerítse az ü lelke azon meg nem nyú-
godván, de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ô né-godván, de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ô né-godván, de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ô né-godván, de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ô né-godván, de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ô né-godván, de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ô né-
kie tetszik. Ezért penig senki az superitendensök közül, se kie tetszik. Ezért penig senki az superitendensök közül, se kie tetszik. Ezért penig senki az superitendensök közül, se kie tetszik. Ezért penig senki az superitendensök közül, se kie tetszik. Ezért penig senki az superitendensök közül, se kie tetszik. Ezért penig senki az superitendensök közül, se 
egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa, ne szidalmaz-egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa, ne szidalmaz-egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa, ne szidalmaz-egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa, ne szidalmaz-egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa, ne szidalmaz-egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa, ne szidalmaz-
tassék senki az religióért senkitôl, az elébbi constitutiók [in-tassék senki az religióért senkitôl, az elébbi constitutiók [in-tassék senki az religióért senkitôl, az elébbi constitutiók [in-tassék senki az religióért senkitôl, az elébbi constitutiók [in-tassék senki az religióért senkitôl, az elébbi constitutiók [in-tassék senki az religióért senkitôl, az elébbi constitutiók [in-
tézkedés] szerént, és nem engedtetik ez senkinek, hogy sen-tézkedés] szerént, és nem engedtetik ez senkinek, hogy sen-tézkedés] szerént, és nem engedtetik ez senkinek, hogy sen-tézkedés] szerént, és nem engedtetik ez senkinek, hogy sen-tézkedés] szerént, és nem engedtetik ez senkinek, hogy sen-tézkedés] szerént, és nem engedtetik ez senkinek, hogy sen-
kit fogsággal, avagy helyébôl való priválással [megfosztással] kit fogsággal, avagy helyébôl való priválással [megfosztással] kit fogsággal, avagy helyébôl való priválással [megfosztással] kit fogsággal, avagy helyébôl való priválással [megfosztással] kit fogsággal, avagy helyébôl való priválással [megfosztással] kit fogsággal, avagy helyébôl való priválással [megfosztással] 
fenyögessön az tanításért, mert az hit Istennek ajándéka, ez fenyögessön az tanításért, mert az hit Istennek ajándéka, ez fenyögessön az tanításért, mert az hit Istennek ajándéka, ez fenyögessön az tanításért, mert az hit Istennek ajándéka, ez fenyögessön az tanításért, mert az hit Istennek ajándéka, ez fenyögessön az tanításért, mert az hit Istennek ajándéka, ez 
hallásból lészön, mely hallás Istennek igéje által vagyon.”hallásból lészön, mely hallás Istennek igéje által vagyon.”hallásból lészön, mely hallás Istennek igéje által vagyon.”hallásból lészön, mely hallás Istennek igéje által vagyon.”hallásból lészön, mely hallás Istennek igéje által vagyon.”hallásból lészön, mely hallás Istennek igéje által vagyon.” (Az  (Az  (Az 
1568-as tordai országgyûlésbôl)1568-as tordai országgyûlésbôl)1568-as tordai országgyûlésbôl)1568-as tordai országgyûlésbôl)1568-as tordai országgyûlésbôl)1568-as tordai országgyûlésbôl)

 Elemezzék a három különböző időpontban keletkezett 
határozatot! Milyen problémákkal foglalkoznak? Milyen 

megoldásokat olvas ki a határozatokból? Sorolják fel a bevett 
vallásokat Erdélyben! Állapítsák meg a forrásokból, hogy mi 
jellemezte a felekezetek egymáshoz való viszonyát! 
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 A kulturális élet mely területein hozott a reformáció fellendülést? Mely tényezők befolyásolták az iskolák térbeli és időbeli elő-
fordulását Magyarországon?

A reformáció kulturális hatásai

A debreceni kollégium épülete

20.

19.

 Milyen problémát jelentett a ha-
talom számára a könyvnyomtatás 

elterjedése? Mi volt a hatalom válasza? 
Mely műveket érintette a rendelet? Milyen 
büntetés sújtotta a rendelet megszegőit? 
Hogyan szerepel a forrásban a Partium? 

18.18.18. „Mi, somlyai Báthory István […] „Mi, somlyai Báthory István […] „Mi, somlyai Báthory István […] 
meggondolva, hogy a nyomdáknak meggondolva, hogy a nyomdáknak meggondolva, hogy a nyomdáknak 

a jó és derék szerzôknek kell szolgálniuk, a jó és derék szerzôknek kell szolgálniuk, a jó és derék szerzôknek kell szolgálniuk, 
nem pedig a kinyomtató hírhedt könyvecs-nem pedig a kinyomtató hírhedt könyvecs-nem pedig a kinyomtató hírhedt könyvecs-
kéinek és veszedelmes tanainak, amelyek kéinek és veszedelmes tanainak, amelyek kéinek és veszedelmes tanainak, amelyek 
olvasása sérti a jámborságot és a tisztes olvasása sérti a jámborságot és a tisztes olvasása sérti a jámborságot és a tisztes 
erkölcsöket, és az egész nemzetnek gyalá-erkölcsöket, és az egész nemzetnek gyalá-erkölcsöket, és az egész nemzetnek gyalá-
zatot szül a külföldi nemzetek elôtt, mivel zatot szül a külföldi nemzetek elôtt, mivel zatot szül a külföldi nemzetek elôtt, mivel 
tehát halljuk, hogy a joghatóságunk alatt tehát halljuk, hogy a joghatóságunk alatt tehát halljuk, hogy a joghatóságunk alatt 
álló területen lépten-nyomon terjednek álló területen lépten-nyomon terjednek álló területen lépten-nyomon terjednek 
a nyomdászok túlzott szabadosságával a nyomdászok túlzott szabadosságával a nyomdászok túlzott szabadosságával 
elôállított könyvecskék, úgy döntöttünk, elôállított könyvecskék, úgy döntöttünk, elôállított könyvecskék, úgy döntöttünk, 
az efféle visszaélés megszüntetése végett az efféle visszaélés megszüntetése végett az efféle visszaélés megszüntetése végett 
el kell rendelni és gondoskodni kell arról, el kell rendelni és gondoskodni kell arról, el kell rendelni és gondoskodni kell arról, 
hogy mostantól fogva egész Erdélyben és hogy mostantól fogva egész Erdélyben és hogy mostantól fogva egész Erdélyben és 
Magyarországnak a hatalmunk alá vetett Magyarországnak a hatalmunk alá vetett Magyarországnak a hatalmunk alá vetett 
részeiben a nyomdászok egyáltalán ne me-részeiben a nyomdászok egyáltalán ne me-részeiben a nyomdászok egyáltalán ne me-
részeljenek vagy legyenek képesek kinyom-részeljenek vagy legyenek képesek kinyom-részeljenek vagy legyenek képesek kinyom-
tatni semmi írást, akármilyen kicsi is, akár-tatni semmi írást, akármilyen kicsi is, akár-tatni semmi írást, akármilyen kicsi is, akár-
ki régi vagy újabb szerzôé is, rábólintásunk ki régi vagy újabb szerzôé is, rábólintásunk ki régi vagy újabb szerzôé is, rábólintásunk 
és beleegyezésünk avagy engedélyünk és beleegyezésünk avagy engedélyünk és beleegyezésünk avagy engedélyünk 
nélkül, a kinyomtatottakat pedig [ne me-nélkül, a kinyomtatottakat pedig [ne me-nélkül, a kinyomtatottakat pedig [ne me-
részeljék] terjeszteni és eladni, elkobzás és részeljék] terjeszteni és eladni, elkobzás és részeljék] terjeszteni és eladni, elkobzás és 
minden javuk elvételének büntetése alatt minden javuk elvételének büntetése alatt minden javuk elvételének büntetése alatt 
[…].” […].” […].” (Báthory István rendelete, 1571)(Báthory István rendelete, 1571)(Báthory István rendelete, 1571)
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összegezés

ERŐVISZONYOK A XIV. század végétől a magyarság 
folytonos harcra kényszerült országa védelmében az elő-
renyomuló törökkel szemben. Nemzedékek követt ék egy-
mást, és a magyar rendi állam egyre nehezebben vett e 
fel a küzdelmet a despoti kus, hódításra berendezkedett  
Oszmán Birodalommal. Mátyás korára már a határainkon 
folyt a védekezés. 

A döntő, s egyben tragikus változás azonban ezután sza-
kadt eleinkre: I. Szelim elfoglalta a Közel-Keletet, s az erővi-
szonyok végletesen megváltoztak a kárunkra. A problémát 
csak fokozta a rendi kormányzás csődje, a rátermett  uralko-
dók hiánya. 

A kortársak számára az erőeltolódást (hogy a magyar ki-
rályság már nem képes egymaga tartani a frontot a déli ha-
táron) a mohácsi vész (1526) és a kett ős királyválasztáshoz 
vezető események jelezték. S a következő évti zedekben a 
magyar vezető réteg törökös és Habsburg-párti  része küz-
dött  egymással az ország egyesítéséért. Ám kiderült, hogy 
nincs megoldás, a Habsburg és az Oszmán Birodalom nem 
bírja egymást kiszorítani Magyarországról. A két nagyhata-
lom erőviszonyai valahol Magyarország területén kiegyenlí-
tődtek. Az ország másfél évszázadra kett é-, majd háromfelé 
szakadt.

A helyzetet a drinápolyi béke (1568) szentesített e. Az 
erőegyensúly egyelőre az oszmánoknak kedvezett , hiszen a 
Habsburgok közép-európai birodalma még csak kialakuló-
ban volt. A lassú erőeltolódás azonban megindult, a török 
ereje változatlan maradt, míg a Habsburgoké növekedett . 
Az erőpróbát a ti zenöt éves háború jelentett e. A mezőke-
resztesi csata (1596) ugyan elveszett , de már két egyenran-
gú fél harcolt egymással. Ekkor még a magyarok (erdélyiek 
és magyarországiak egyaránt) jelentős szerepet játszott ak 
az eseményekben.

A zsitvatoroki béke (1606) a fennmaradó egyensúlyt 
rögzített e. A XVII. században a két nagyhatalom évti zedekig 
nem kezdett  egymás ellen nagy háborúba. A török stagnálá-
sa lassan hanyatlásba csapott  át, míg a Habsburg Birodalom 
a harmincéves háborúból megerősödve került ki, s nyugati  
területein kiépített e az abszoluti zmust, ami elősegített e az 
erőforrások összpontosítását. A Habsburgok mégsem for-
dultak a török ellen, mert nyugaton a franciák folyamato-
san lekötött ék erejét.

A Habsburgok számára Magyarország már mást (sokkal 
kevesebbet) jelentett , mint 1526-ban. Így nem fordított ák 
minden erejüket a török ellen, s megkötött ék a vasvári bé-
két (1664), hiszen a Köprülü-reformok révén az Oszmán 
Birodalom ereje még mindig óriási volt. A török Bécs el-
leni támadása és európai összefogás kellett  ahhoz, hogy a 
Habsburg Birodalom ellentámadásba lendüljön. Az erővi-
szonyok ekkor már lehetővé tett ék, hogy – a francia táma-
dás ellenére – Magyarországról kiűzzék a törököket. A XVII. 
század végén az erőegyensúly ismét a déli határainknál állt 
helyre a két birodalom között .

 Kövesse nyomon az erőviszonyok változását! Mely té-
nyezők vannak kiemelve az ábrán a változások okai kö-

zül? Kapcsolja össze a változásokat minél több olyan elemmel, 
melyek nem szerepelnek az ábrán!

 Készítsen az alábbi témákban az erőviszonyok feldolgo-
zásához hasonló összegző szöveget! Tervezzen meg egy 

lényeget bemutató ábrát is! Ügyeljen arra, hogy a megadott 
téma szempontjából mutassa be a különböző adatokat és ösz-
szefüggéseket! Tárja fel az adatok közötti összefüggéseket!

Témák: 
• Felekezeti  viszonyok a XVI–XVII. században
• Az uralkodó és rendek viszonya a korszakban
• Erdély szerepének változásai a korszakban
• A magyar gazdaság a XVI–XVII. században

Az Oszmán Birodalom és a keresztény hatalmak közötti 
erôviszonyok alakulása a XVI–XVII. században1.

III.  a felvilágosodás, a forradal-
mak és a polgárosodás kora



MiÉRT MONDHATJUK AZT, HOGY NAPJAiNK ESZMÉi ÉS ViTÁi E KORSZAKBAN 
GYÖKEREZNEK?

■  MErT az EkkOr zaJló iPari FOrraDalOM alakÍTOTTa ki a MODErN 
TárSaDalMakaT?

■  MErT EkkOr SzÜlETETT MEG a Mai ÉrTElMŰ NEMzETTUDaT, 
a NaCiONalizMUS?

■  MErT E kOr SzÜlÖTTE a liBEralizMUS, a kONzErVaTiVizMUS ÉS 
a SzOCialiSTa ESzMÉk?

■ MErT EkkOrTól BESzÉlHETÜNk JOBB- ÉS BalOlDali POliTikáról?
■  MErT a rEFOrM VaGy FOrraDalOM kÉrDÉSE iS ElSŐkÉNT E kOr 

PrOBlÉMáJa VOlT?

iii.  a felvilágosodás, a forradal-
mak és a polgárosodás kora
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A FELVILÁGOSODÁS ÉS A VALLÁS A felvilágoso-
dás képviselői harcot indított ak a régi világ, a régi értékek 
ellen. Így természetszerűen meg kellett  határozniuk viszo-
nyukat a valláshoz és az egyházakhoz. Kevesen tagadták 
Isten létét, de úgy gondolták, Isten – mint „első mozga-
tó” – megteremtett e a világot, de nem irányítja működését 
és az emberek életét. (Ezt a szemléletet deizmusnak nevez-
zük.) Az egyházat azonban a nép ámítójának tartott ák és tá-
madták. Az egyház legkérlelhetetlenebb kriti kusa Voltaire 
volt, de Isten létezését ő is elismerte. Sőt a társadalmi rend 
és az erkölcsök fennmaradása érdekében a tömegek szá-
mára szükségesnek is tartott a a vallást. („Ha Isten nem lé-
tezne, ki kellene találni.”)

Voltaire (1694–1778) francia 
polgári középosztályból szár-
mazó gondolkodó. Gyakran 
nemesi származásúnak mond-
ta magát. Fiatal korában egy 
szatírája miatt 11 hónap-
ra bebörtönözték, majd egy 
lovagias ügy miatt angliai 
számûzetésben élt néhány 
évet. Egyházellenessége és sza-
tírái miatt sokszor zaklatták, 
így elfogadta a felvilágosult 
porosz uralkodó, Nagy Frigyes 

meghívását, és majdnem három évig tartózkodott udva-
rában. Késôbb semleges területen, Genfben és a város 
közelében vásárolt birtokán rendezkedett be, ott fogadta 
a felvilágosult eszmék híveit. Tehetséges író, szellemes 
vitatkozó volt. Mûvei nagyon hatékonyan terjesztették a 
felvilágosodás eszméit  

20.

  21.21.21.   „Az eladás és a vásárlás általános szabadsága az egyet-„Az eladás és a vásárlás általános szabadsága az egyet-„Az eladás és a vásárlás általános szabadsága az egyet-
len eszköz arra, hogy az egyik oldalon az eladó számára len eszköz arra, hogy az egyik oldalon az eladó számára len eszköz arra, hogy az egyik oldalon az eladó számára 

olyan ár alakuljon ki, amely ösztönzi a termelést, a másik ol-olyan ár alakuljon ki, amely ösztönzi a termelést, a másik ol-olyan ár alakuljon ki, amely ösztönzi a termelést, a másik ol-
dalon viszont a fogyasztó számára biztosítsadalon viszont a fogyasztó számára biztosítsadalon viszont a fogyasztó számára biztosítsa a legjobb árut a  a legjobb árut a  a legjobb árut a 
legalacsonyabb áron.”legalacsonyabb áron.”legalacsonyabb áron.” (Turgot)(Turgot)(Turgot)

  17.17.17.   „Azt akarom, hogy ügyvédem, szabóm, szolgáim, sôt a „Azt akarom, hogy ügyvédem, szabóm, szolgáim, sôt a „Azt akarom, hogy ügyvédem, szabóm, szolgáim, sôt a 
feleségem is higgyenek Istenben; úgy képzelem, hogy feleségem is higgyenek Istenben; úgy képzelem, hogy feleségem is higgyenek Istenben; úgy képzelem, hogy 

ebben az esetben kevésbé fognak meglopni és ritkábban szar-ebben az esetben kevésbé fognak meglopni és ritkábban szar-ebben az esetben kevésbé fognak meglopni és ritkábban szar-
vaznak föl.” vaznak föl.” vaznak föl.” (Voltaire)(Voltaire)(Voltaire)

 Hogyan vélekedik a vallásosságról a szerző? Vesse össze 
Voltaire két szövegét!

  18.18.18.   „A jövedelem a föld és az ember terméke. Az emberek „A jövedelem a föld és az ember terméke. Az emberek „A jövedelem a föld és az ember terméke. Az emberek 
munkája nélkül teljesen értéktelen a föld. Egy nagy ál-munkája nélkül teljesen értéktelen a föld. Egy nagy ál-munkája nélkül teljesen értéktelen a föld. Egy nagy ál-

lam elsôdleges javait az emberek, a földek és az állatok te-lam elsôdleges javait az emberek, a földek és az állatok te-lam elsôdleges javait az emberek, a földek és az állatok te-
szik.” szik.” szik.” (Quesnay, az Enciklopédia „Gabona” címszava)(Quesnay, az Enciklopédia „Gabona” címszava)(Quesnay, az Enciklopédia „Gabona” címszava)

 Miért a mezőgazdaság a legfontosabb gazdasági ágazat 
a szerző szerint?  

 Milyen piaci szabályozást tart ideálisnak a szerző? Vessük 
ezt össze a merkantilizmus felfogásával! Milyen meggon-

dolások, társadalmi és gazdasági változások állhatnak az eltérő 
értelmezés mögött?  

 Mit tekintenek az új elméletek a gazdasági fejlődés 
motorjának? Hogyan ítélik meg az állam szerepét a fo-

lyamatban? Vesse ezt össze a merkantilizmusról tanultakkal! 
Miben különböznek a fiziokrata és a liberális gazdasági elkép-
zelések? 

Új gazdasági elméletek19.

  16.16.16.   „Az a meghatározatlan lény, aki se barát, se plébános, „Az a meghatározatlan lény, aki se barát, se plébános, „Az a meghatározatlan lény, aki se barát, se plébános, 
egyszóval akit abbénak hívnak, ismeretlen szerzet egyszóval akit abbénak hívnak, ismeretlen szerzet egyszóval akit abbénak hívnak, ismeretlen szerzet 

Angliában; az idevaló papok mind tartózkodók, majdnem Angliában; az idevaló papok mind tartózkodók, majdnem Angliában; az idevaló papok mind tartózkodók, majdnem 
pedánsak. Ha hallják, hogy Franciaországban vannak fiatal-pedánsak. Ha hallják, hogy Franciaországban vannak fiatal-pedánsak. Ha hallják, hogy Franciaországban vannak fiatal-
emberek, akik csak kicsapongásaikról ismeretesek, akik nôi emberek, akik csak kicsapongásaikról ismeretesek, akik nôi emberek, akik csak kicsapongásaikról ismeretesek, akik nôi 
ármányok révén jutnak magas méltósághoz, akik nyíltan ármányok révén jutnak magas méltósághoz, akik nyíltan ármányok révén jutnak magas méltósághoz, akik nyíltan 
szeretkeznek, érzelmes dalokat költenek, minden este bôsé-szeretkeznek, érzelmes dalokat költenek, minden este bôsé-szeretkeznek, érzelmes dalokat költenek, minden este bôsé-
ges és finom vacsorákat adnak, hogy aztán asztalbontáskor ges és finom vacsorákat adnak, hogy aztán asztalbontáskor ges és finom vacsorákat adnak, hogy aztán asztalbontáskor 
a szentlélek kegyelméhez könyörögjenek és nagy merészen a szentlélek kegyelméhez könyörögjenek és nagy merészen a szentlélek kegyelméhez könyörögjenek és nagy merészen 
az apostolok utódainak hirdessék magukat – akkor bizony az az apostolok utódainak hirdessék magukat – akkor bizony az az apostolok utódainak hirdessék magukat – akkor bizony az 
anglikánok hálát adnak Istennek, hogy protestánsok. De hát anglikánok hálát adnak Istennek, hogy protestánsok. De hát anglikánok hálát adnak Istennek, hogy protestánsok. De hát 
ôk még csúf eretnekek, akiket, mint Rabelais mester mondja, ôk még csúf eretnekek, akiket, mint Rabelais mester mondja, ôk még csúf eretnekek, akiket, mint Rabelais mester mondja, 
meg kéne égetni a pokolnak, ezért is nem keveredem az ô meg kéne égetni a pokolnak, ezért is nem keveredem az ô meg kéne égetni a pokolnak, ezért is nem keveredem az ô meg kéne égetni a pokolnak, ezért is nem keveredem az ô meg kéne égetni a pokolnak, ezért is nem keveredem az ô meg kéne égetni a pokolnak, ezért is nem keveredem az ô 
ügyes-bajos dolgaikba.” ügyes-bajos dolgaikba.” ügyes-bajos dolgaikba.” ügyes-bajos dolgaikba.” ügyes-bajos dolgaikba.” ügyes-bajos dolgaikba.” (Voltaire: Filozófiai levelek, 1734)(Voltaire: Filozófiai levelek, 1734)(Voltaire: Filozófiai levelek, 1734)

 Miről mond kritikát Voltaire? Mi a véleménye az angol 
egyháziakról?  

A KOR KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A merkan-
ti lizmust a korszakban a fi ziokrata tanok váltott ák fel. Az 
elmélet kidolgozói, Quesnay (1694 –1774) és Turgot (1727–
1781) a felvilágosodás elméletét ültett ék át a gazdaságra: a 
természetes, az állam által nem befolyásolt, vagyis szabad 
gazdasági fejlődést tekintett ék követendőnek. Felfogásuk 
szerint az állam feladata csak a tulajdon és a vállalkozás 
szabadságának biztosítása, a legjobb szervező a verseny. 
(Jelmondatuk: Laissez faire, laissez passer. [leszé fer, leszé 
paszé] – Hagyjátok, hogy a dolgok menjenek a maguk rend-
je szerint.) Koruk franciaországi viszonyaiból kiindulva úgy 
vélték, hogy a társadalom számára a mezőgazdaság termel 
új értéket (innen az elnevezésük). Így ennek fejlődését te-
kintett ék döntőnek. 

Az iparosodott abb Angliában élő Adam Smith (1723–
1790) az ipar és a kereskedelem jelentőségét is felismerte. 
A nemzetek gazdagsága című műve (1776) óriási hatással 
volt korára és a XIX. század gondolkodóira. Smith szerint ki-
zárólag a munka teremt értéket. A szabad verseny körülmé-
nyei között  az egyéni érdek a gazdasági fejlődés motorja. 

SZELLEMI FORRADALOM  A FELVILÁGOSODÁS

meghívását, és majdnem három évig tartózkodott udva-
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 Nézze meg az alkotmányos monarchia kezdeti időszakáról készült ábrát az 5. 
leckében (31. oldal)! Milyen változásokat lát? Hogyan fejlődött a hatalommeg-

osztás rendszere? Miért volt szükség a miniszterelnöki tisztségre? Milyen félelmeket 
válthatott ki kezdetben e tisztség létrejötte?

 Miért támadhatták Walpole-t kortársai, ha nem a kor-
rupció szúrt szemet nekik, mivel az általános volt?

Az angol alkotmányos monarchia felépítése a XVIII. században3.

A brit zászló változásai. Anglia hi-
vatalos elnevezése 1707-tôl Nagy-
Britannia Egyesült Királysága, 
1801-tôl Nagy-Britannia és Íror-
szág Egyesült Királysága. Az el-
nevezés arra utal, hogy az angol 
uralkodók a Brit-szigetek egészére, 
vagyis Angliára, Walesre, Skóciára 
és Írországra is kiterjesztették ha-
talmukat 

2.

Sir Robert Walpole (1676–1745), az elsô brit miniszter-
elnök (elsô miniszter). Apja választókerületét szerezte 
meg annak halála után, majd wigh színekben emel-
kedett felfelé. Kortársaihoz hasonlóan nem riadt visz-
sza a megvesztegetéstôl, a hatalommal fenyegetéstôl. 
Miniszterelnökként folyamatos támadásoknak volt ki-
téve

1.

           anglia és amerikai gyarmata

AZ ALKOTMÁNYOS BRIT BIRODALOM A di-
csőséges forradalom (1688) megteremtett e a lehetőséget 
Angliában az alkotmányos monarchia kibontakozásához 
(lásd az 5. leckét). Fokozatosan alakult ki és tökéletesedett  
az a rendszer, amellyel a cenzusos képviselet útján választott  
parlament (a törvényhozó hatalom) a végrehajtó hatalmat 
ellenőrizheti . Az ügyeket az uralkodó által kinevezett  első 
miniszter (miniszterelnök) intézte, aki minisztereivel együtt  
felelős volt, vagyis számadással tartozott  a parlamentnek. 
Bár a király elvileg bárkit kinevezhetett  miniszterelnöknek, 
a rendszer – a parlamenti  ellenőrzés miatt  – csak akkor mű-
ködött , ha a király a parlamenti  többséget élvező politi kai 
csoport, párt képviselőjét bízta meg ezzel a ti sztséggel. 

Az angol parlamentben a képviselők két csoportja, pártja ala-
kult ki. A hagyományokhoz erősebben kötődő, főként anglikán 
földbirtokos toryk és a velük szembenálló, főként városi kálvinista 
polgárokból álló whigek pártja. Mindkét párt elnevezése egy gúny-
névre vezethető vissza, a toryk a katolikus ír rablóktól, a whigek a 
skót marhahajcsároktól kölcsönözték nevüket. 

A brit zászló változásai. Anglia hi-
vatalos elnevezése 1707-tôl Nagy-
Britannia Egyesült Királysága, 
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a XVI. században az arany után kutató spanyolok dél felől 
kezdték az ellenőrzésük alá vonni. északon, a Szent Lőrinc- 
folyó mentén francia telepesek jelentek meg, még a XVI. 
században. A következő században az atlanti  partvidéken 
angol (Virginia, 1607) és holland gyarmatok jött ek létre. 

A francia és angol behatolás – a korábbiaktól eltérően – 
nem katonákkal és kereskedőkkel történt, hanem telepe-
sekkel, akik az európaihoz hasonló éghajlatú területeken 
jórészt egyéni (farmer) gazdaságokat alakított ak ki. Az ős-
lakosokat fokozatosan szorított ák ki vadászterületeikről. 

Az indián népesség száma rohamosan csökkent. A döntő ok az 
életlehetőségüket adó földek elvétele és az európaiak által behur-
colt betegségek voltak. Az is közrejátszott , hogy Lati n-Amerikával 
ellentétben a telepesek nem tartott ak igényt a munkájukra. 
Természetesen a két kultúra közötti   harcok is szerepet játszott ak 
a folyamatban. 

Az első angol telepesek zöme vallási menekült volt. Az 
Angliában üldözött  különböző protestáns csoportok maguk-
kal hozták az önigazgatás igényét és gyakorlatát. A hagyomá-
nyok és az ellenséges vidéken való magukra utaltság miatt  a 
telepesek önálló, az angol koronától csak lazán függő közös-
ségeket, gyarmatokat hoztak létre. A gyarmatok a XVIII. szá-
zad közepére választott  képviselőkből álló, önálló törvény-
hozásokkal rendelkeztek. (A választójog kezdetben vagyoni 
cenzushoz kötődött , majd minden honos férfi  választhatott .) 
A végrehajtó hatalmat is választott  képviselők látt ák el.  Mutassa be az észak-amerikai kontinens hatalmi, gazda-

sági és etnikai viszonyait!

 Milyennek kívánta bemutatni a festmény a két kultúra 
találkozását? Milyenek lehettek az erőviszonyok, és azok 

hogyan változtak? Nézzen utána az interneten Pokahontasz 
történetének!

Észak-Amerika gyarmatosítása 4.

A Mayfl ower (6.) és az elsô telepesek találkozása az in-
diánokkal (7.)

  5.5.5.   „[…] politikai testületekbe tömörülünk jobb irányítá-„[…] politikai testületekbe tömörülünk jobb irányítá-„[…] politikai testületekbe tömörülünk jobb irányítá-
sunk és fennmaradásunk végett […], és a fentiek folyo-sunk és fennmaradásunk végett […], és a fentiek folyo-sunk és fennmaradásunk végett […], és a fentiek folyo-

mányaként olyan igazságos és mindenkire érvényes törvé-mányaként olyan igazságos és mindenkire érvényes törvé-mányaként olyan igazságos és mindenkire érvényes törvé-
nyeket, rendeleteket, alkotmányokat és hivatalokat hozunk, nyeket, rendeleteket, alkotmányokat és hivatalokat hozunk, nyeket, rendeleteket, alkotmányokat és hivatalokat hozunk, 
alkotunk és fogalmazunk meg, […] amelyeket a legalkalma-alkotunk és fogalmazunk meg, […] amelyeket a legalkalma-alkotunk és fogalmazunk meg, […] amelyeket a legalkalma-
sabbnak és legmegfelelôbbnek tartunk a gyarmati közjó ér-sabbnak és legmegfelelôbbnek tartunk a gyarmati közjó ér-sabbnak és legmegfelelôbbnek tartunk a gyarmati közjó ér-
dekében. […]” dekében. […]” dekében. […]” (Mayflower-szerzôdés, 1620. A Mayflower az (Mayflower-szerzôdés, 1620. A Mayflower az (Mayflower-szerzôdés, 1620. A Mayflower az 
Angliából Amerikába érkezô puritán telepesek hajójának a Angliából Amerikába érkezô puritán telepesek hajójának a Angliából Amerikába érkezô puritán telepesek hajójának a 
neve volt)neve volt)neve volt)

 Idézze fel a puritanizmusról tanultakat! Hogyan tükrö-
ződnek a szerződésben a puritanizmus elvei? Hogyan 

értelmezték a telepesek a gyarmat fogalmát? 

7.
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Az északi gyarmatokon farmergazdálkodás bonta-
kozott  ki. A kikötővárosokban (pl. New York, Boston) 
az ipar is virágzásnak indult (pl. hajóépítés, texti lipar). 
Egyre jelentősebbé vált a tengeri kereskedelem (rum 
és rabszolga). A déli gyarmatokon a farmok mellett  
ültetvényeket hoztak létre, amelyeken gyapotot, 
cukornádat, dohányt termesztett ek. Az ültetvénye-
ken rabszolgákat dolgoztatt ak. Dél terményeit főleg 
Európába szállított ák, de az északi kereskedők szerepe 
egyre nőtt . 

Mivel a britek nem avatkoztak a gyarmatok belső 
ügyeibe – sőt védelmet jelentett ek a Szent Lőrinc-
folyó mentén élő franciákkal szemben –, a gyarma-
tok és Nagy-Britannia hosszú ideig nem került össze-
ütközésbe. A hétéves háború során Kanada is angol 
gyarmat lett , így megszűnt a védelem szükségessége. 
Az észak-amerikai gyarmatok helyzetének rendezése-
kor az angolok igyekeztek kezükbe venni a gyarmati  
közigazgatást és új adókat vetett ek ki. Ugyanakkor 
élesedett  a brit és az amerikai kereskedők konkuren-
ciaharca is: az angol parlament kiti ltott a az amerikai 
kereskedőket a Brit Birodalom piacairól. 

 Hasonlítsa össze a déli és az északi gyarmatok gaz-
dasági és társadalmi viszonyait! Elemezze a Nagy-

Britanniához fűződő kapcsolataikat!

 Mutassa be a gyarmatok 
gazdasági életét! Mely 

tényezők játszottak szere-
pet észak és dél eltérő fejlő-
désében?

A 13 gyarmat és a brit politika

A 13 angol gyarmat tér-
képe és a gyarmatok lé-
lekszámának alakulása

8.

9.

  11.11.11.   „Egyesek, mint hallom, azt állítják, hogy mivel Amerika „Egyesek, mint hallom, azt állítják, hogy mivel Amerika „Egyesek, mint hallom, azt állítják, hogy mivel Amerika 
Nagy-Britanniához fûzôdô korábbi kapcsolata valóban vi-Nagy-Britanniához fûzôdô korábbi kapcsolata valóban vi-Nagy-Britanniához fûzôdô korábbi kapcsolata valóban vi-

rágzásnak indult, ezért e kapcsolat jövendô boldogulásunknak is rágzásnak indult, ezért e kapcsolat jövendô boldogulásunknak is rágzásnak indult, ezért e kapcsolat jövendô boldogulásunknak is 
záloga, s e jótékony hatás mindörökre fennmarad. Ennél hamisabb záloga, s e jótékony hatás mindörökre fennmarad. Ennél hamisabb záloga, s e jótékony hatás mindörökre fennmarad. Ennél hamisabb 
érvelést már elképzelni sem lehetne. Ugyanilyen joggal állíthat-érvelést már elképzelni sem lehetne. Ugyanilyen joggal állíthat-érvelést már elképzelni sem lehetne. Ugyanilyen joggal állíthat-
nánk, hogy egy gyereknek, aki tejen szépen fejlôdött, sohasem lesz nánk, hogy egy gyereknek, aki tejen szépen fejlôdött, sohasem lesz nánk, hogy egy gyereknek, aki tejen szépen fejlôdött, sohasem lesz 
szüksége húsra, vagy hogy az életünk elsô húsz esztendeje irányt szüksége húsra, vagy hogy az életünk elsô húsz esztendeje irányt szüksége húsra, vagy hogy az életünk elsô húsz esztendeje irányt 
szab a következô húsz esztendônek. […]szab a következô húsz esztendônek. […]szab a következô húsz esztendônek. […]

Ti, akik összhangról és kibékülésrôl papoltok, vajon vissza tud-Ti, akik összhangról és kibékülésrôl papoltok, vajon vissza tud-Ti, akik összhangról és kibékülésrôl papoltok, vajon vissza tud-
játok-e adni a prostituáltnak egykori ártatlanságát? Éppoly kevéssé játok-e adni a prostituáltnak egykori ártatlanságát? Éppoly kevéssé játok-e adni a prostituáltnak egykori ártatlanságát? Éppoly kevéssé 
tudjátok összebékíteni Britanniát és Amerikát. Most már az utolsó tudjátok összebékíteni Britanniát és Amerikát. Most már az utolsó tudjátok összebékíteni Britanniát és Amerikát. Most már az utolsó 
kötelék is elszakadt, Anglia népe vádakkal lép fel ellenünk.” kötelék is elszakadt, Anglia népe vádakkal lép fel ellenünk.” kötelék is elszakadt, Anglia népe vádakkal lép fel ellenünk.” (Tom (Tom (Tom 
Paine: A Józan Ész címû röpiratából, 1776)Paine: A Józan Ész címû röpiratából, 1776)Paine: A Józan Ész címû röpiratából, 1776)Paine: A Józan Ész címû röpiratából, 1776)Paine: A Józan Ész címû röpiratából, 1776)Paine: A Józan Ész címû röpiratából, 1776)

 Fogalmazza meg röviden Paine fő mondanivalóját! Gyűjtse 
össze a szerző érveit, s rendezze logikai láncba! Kikkel vitatko-

zik a szerző? Következtessen a szövegből vitapartnerei álláspontjára!

10.
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A FÜGGETLENSÉG KIVÍVÁSA A hely-
zetet a britek lépései egyre inkább elmérgesí-
tett ék. Felesleges vagy végrehajthatatlan ren-
deleteket hoztak (pl. a telepesek nyugati  föld-
foglalási ti lalma – 1763; vámok; beszállásolási 
törvény; bélyegadó – 1765). Az ezek elleni 
ti ltakozás a különböző érdekű gyarmatok (pl. 
észak és dél) lakosságát egységbe kovácsolták. 
A lakosság megtagadta az adók, a vámok, az 
illetékek fi zetését, és bojkott álta az angol áruk 
vásárlását. A gyarmatok képviselőinek gyűlése 
kimondta a „képviselet nélkül nincs adózás” el-
vét. Vagyis amíg nem küldhetnek képviselőket 
a londoni parlamentbe, addig nem fi zetnek 
adót. 

Brit gyarmati  intézkedések a hétéves háborút kö-
vetően:
1763: angol alatt valóknak ti los az Appalache-hegy-

ségtől nyugatra földet foglalni és letelepedni.
1764: ti los a gyarmatokon papírpénzt nyomni.
1764: vámokat vetnek ki a cukorra, a melaszra (a 

rum alapanyaga), a borra, a kávéra, a selyemre 
és a vásznakra.

1765: beszállásolási törvény. A gyarmati  lakosság 
köteles szállást és ellátást biztosítani a brit 
hadsereg katonáinak.

1765: bélyegtörvény. Valamennyi jogi és kereske-
delmi dokumentumot (szerződéseket, enge-
délyeket), valamint az újságokat, évkönyveket 
és a játékkártyákat a hatóságoktól kiváltható 
okmánybélyeggel kell ellátni.

1767: vámot vetnek ki egy sor eddig vámmentes 
árucikkre.

1773: a Brit Kelet-indiai Társaság vámmentesen, 
kereskedelmi közvetí tők nélkül adhat el teát az 
amerikai gyarmatokon.

   

A brit parlament nem engedett . Az elégedetlen gyar-
mati  lakosok több helyen angol vámti szteket kergett ek el, 
mire az angolok Bostonban belelőtt ek a ti ltakozó tömegbe 
(1770). Mikor a britek a Kelet-indiai Társaságnak a tea ke-
reskedelmére monopóliumot adtak, a radikális független-
ségpárti ak kis csoportja Bostonban indiánnak öltözve a ten-
gerbe szórta egy hajó tearakományát (bostoni teadélután, 
1773). A britek megtorlással válaszoltak: blokád alá vett ék 
Bostont, korlátozták a gyarmatok önállóságát. 

Az angol megtorlást követően a gyarmatok képviselői 
Philadelphiában kongresszust tartott ak (1774). Az ango-
lok lépéseit törvénytelennek nyilvánított ák, kimondták a 
gyarmatok jogát önálló törvényhozásukhoz, és szövetségre 
léptek egymással. A britek nem voltak hajlandóak enged-
ményekre, így a gyarmatok vezetésében hátt érbe szorultak 
a megegyezést kívánó mérsékeltek. 

A következő évben megkezdődtek a fegyveres összecsa-
pások. A Kongresszus elfogadta a Thomas Jeff erson meg-
fogalmazta Függetlenségi nyilatkozatot (1776. július 4.), 
mely a függetlenség mellett  hitet tett  az emberi szabadság-
jogok és a képviseleti  kormányzat mellett .

A kibontakozó háború kezdetén az angol reguláris erők 
és a fl ott a fölénye érvényesült. A George Washington ve-
zett e gyarmatosok az indiánok elleni harcokban kialakított  
takti kát követt ék: elkerülték a nyílt összecsapást, lesből, 
szétszórtan támadtak tűzfegyverekkel az egy tömbben 
(alakzatban) levő angol katonákra. A brit erők lassan fel-
morzsolódtak, az amerikaiak pedig kiépített ék – részben az 

  14.14.14.   „Magától értetôdônek tartjuk azokat az igazságokat, „Magától értetôdônek tartjuk azokat az igazságokat, „Magától értetôdônek tartjuk azokat az igazságokat, 
hogy minden ember egyenlônek teremtetett, az embert hogy minden ember egyenlônek teremtetett, az embert hogy minden ember egyenlônek teremtetett, az embert 

teremtôje olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, ame-teremtôje olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, ame-teremtôje olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, ame-
lyekrôl le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a lyekrôl le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a lyekrôl le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a 
jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra 
törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek 
kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatal-kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatal-kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatal-
ma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, ma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, ma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, 
bármely kormányforma alkalmatlanná válik e célok megva-bármely kormányforma alkalmatlanná válik e célok megva-bármely kormányforma alkalmatlanná válik e célok megva-
lósítására, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot megvál-lósítására, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot megvál-lósítására, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot megvál-
toztassa, vagy eltörölje és új kormányzatot létesítsen, olyan toztassa, vagy eltörölje és új kormányzatot létesítsen, olyan toztassa, vagy eltörölje és új kormányzatot létesítsen, olyan 
elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely 
jobban védi biztonságát és jobban elôsegíti boldogulását.” jobban védi biztonságát és jobban elôsegíti boldogulását.” jobban védi biztonságát és jobban elôsegíti boldogulását.” (A (A (A 
Függetlenségi nyilatkozat részlete, 1776)Függetlenségi nyilatkozat részlete, 1776)Függetlenségi nyilatkozat részlete, 1776)

  A felvilágosodás mely gondolatai ismerhetők fel a szö-
vegben? Idézze ezeket! A felvilágosodáson kívül mely 

eszmerendszer hatására ismer rá? Idézze az állítását bizonyító 
szövegrészletet! Mi lehet az oka annak, hogy a fekete rabszol-
gákra nem vonatkoztak a „minden ember” számára elidegenít-
hetetlen jogok?

   

 Nézzen utána az interneten, hogy mi történt, és miért 
fontos ez a két esemény! Honnan kapta nevét a Delaware 

folyó?

A függetlenné válás két fontos pillanata: a bostoni tea-
délután (12.) és Washington átkel a Delaware folyón (13.) 

13.

12.
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angolokkal szemben álló franciák segítségével – 
hadseregüket. Végül döntő győzelmet aratt ak a 
brit hadsereg felett  (Yorktown, 1781). A 13 ame-
rikai brit gyarmat függetlenségét az 1783-ban 
Versailles-ban megkötött  béke ismerte el. 

 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÁLLAM-
SZERVEZETE ÉS ALKOTMÁNYA  A győ-
zelem után elfogadták az új állam berendezke-
dését, működését, az állampolgárok jogait meg-
határozó alaptörvényeket, vagyis az alkotmányt 
(1787). A törvényhozók a szabadság, az alkotmá-
nyosság biztosítására törekedtek (képviseleti  rend-
szer, a hatalmi ágak megosztása stb.). A problémát 
a tagállamok (a volt 13 gyarmat) és a központi  ha-
talom viszonya jelentett e. Heves viták után az erős 
központi  kormányhatalom kiépítése mellett  dön-
tött ek (elnöki hatalom, közös pénz, hadügy, kül-
ügy). A nagyobb és kisebb államok arányos képvi-
seletét a kétkamarás törvényhozás bevezetésével 
oldott ák meg: a Képviselőházba a lakosság száma-
rányának megfelelően választhatt ak képviselőket, 
a Szenátusba pedig minden állam két küldött et 
delegálhatott . Az alkotmány első kiegészítései 
(1791) határozott abban körülírták a szabadságjo-
gokat (vallás-, szólás- és sajtószabadság).

 Mely területekkel bővült az új állam? Elemezze az Egyesült Államok 
geopolitikai helyzetét! Tárja fel az új állam gazdasági lehetőségeit! 

Melyek a legfontosabb erőforrásai? Mit jelképeznek az új állam zászlaján a 
csillagok? Hasonlítsa össze az 1783-as és a mai zászlót! 

 Nevezze meg az USA államformáját! 
Hogyan valósultak meg a felvilágosodás 

államelméleti elgondolásai az amerikai gyakorlat-
ban? Nevezze meg a törvényhozó és a végrehajtó 
hatalom intézményeit! Mi biztosít nagy hatalmat 
a végrehajtó hatalom vezetőjének? Mi jellemzi a 
választási rendszert? Hogyan oldották meg a szö-
vetségi rendszerből fakadó problémákat? 

Az Amerikai Egyesült Államok a versailles-i békét követôen és az új 
állam zászlója (17.)

Az Amerikai Egyesült Államok (USA) állam-
rendszere

La Fayette márki, az Amerikában harcoló 
francia önkéntesek vezéralakja

16.

18.

15.

Az Amerikai Egyesült Államok a versailles-i békét követôen és az új 

17.
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Az ország népességének még mindig háromnegyedét ki-
tevő jobbágyság életében a majorsági gazdálkodás térhódí-
tása és a népességnövekedés jelentett  alapvető változást. A 
népességszám emelkedése a jobbágytelkek aprózódásához 
vezetett . A folyamat a jobbágyság egyes csoportjainak elkü-
lönülését eredményezte. A kevés egésztelkes jobbágy már 
béresekkel dolgoztathatott . A középparasztságot immár 
a féltelkesek alkott ák. Növekedett  az 1/8 teleknél kisebb 
földdel rendelkező jobbágyok, a zsellérek száma. A házzal 
és a házhoz tartozó kisebb földdel rendelkező házas zsellé-
rek bérmunkával kiegészítve még fenn tudták tartani ma-
gukat. Azonban nőtt  a házatlan zsellérek száma, akik csak 
béresként vagy cselédként tudtak boldogulni. A népesség 
növekedésével a folyamat egyre inkább felgyorsult, növelve 
a falvakban a társadalmi feszültséget. 

Időpont Buda és 
Óbuda Pest Együtt 

1720   9 600    2 600   12 200
1780 21 700    3 600   35 300
1800 24 300  29 900   54 200
1820 33 300  45 300   78 600
1830 38 600  64 100 102 700
1840 39 000  68 300 107 300
1850 50 100 128 000 178 100

Pest, Buda és Óbuda lakosságszámának alakulása18.

A NAPÓLEONI HÁBORÚK HATÁSAI MAGYARORSZÁGON

 Jellemezze a jobbágyság életkörülményeit! A jobbágyság mely csoportját mutatják be a képek? Gyűjtsenek a parasztság életé-
nek jeles eseményeihez kötődő szokásokat, és röviden mutassák be azokat! 

Eger vidéki lakosok a XIX. század elsô felében és falusi lakodalom Barabás Miklós festményén (XIX. század közepe)

20.

19.

  17.17.17.   „Az egésztelkes jobbágynak van 24 hold szántóföldje, 12 „Az egésztelkes jobbágynak van 24 hold szántóföldje, 12 „Az egésztelkes jobbágynak van 24 hold szántóföldje, 12 
kasza rétje és egy hold belsôsége [ház és kert]. A fél- és kasza rétje és egy hold belsôsége [ház és kert]. A fél- és kasza rétje és egy hold belsôsége [ház és kert]. A fél- és 

negyedtelkes jobbágynak aránylag kevesebb. A zsellérnek csak negyedtelkes jobbágynak aránylag kevesebb. A zsellérnek csak negyedtelkes jobbágynak aránylag kevesebb. A zsellérnek csak 
belsô telke van. […] Mindegyiknek van legelôje, és ahol erdô belsô telke van. […] Mindegyiknek van legelôje, és ahol erdô belsô telke van. […] Mindegyiknek van legelôje, és ahol erdô 
létezik, ott mérsékelt faizási joga is [saját szükségletre vághat létezik, ott mérsékelt faizási joga is [saját szükségletre vághat létezik, ott mérsékelt faizási joga is [saját szükségletre vághat 
fát az erôbôl]. fát az erôbôl]. fát az erôbôl]. 

Italmérési joga van a jobbágynak a helyi viszonyok szerint Italmérési joga van a jobbágynak a helyi viszonyok szerint Italmérési joga van a jobbágynak a helyi viszonyok szerint 
hat, illetve három hónapon át. Az egésztelkes jobbágy tartozik hat, illetve három hónapon át. Az egésztelkes jobbágy tartozik hat, illetve három hónapon át. Az egésztelkes jobbágy tartozik 
urának 52 igás vagy 104 kézi napszámot szolgálni, 1 rénes urának 52 igás vagy 104 kézi napszámot szolgálni, 1 rénes urának 52 igás vagy 104 kézi napszámot szolgálni, 1 rénes 
forint [rénus vagy rajnai forint, osztrák ezüstpénz, kb. 60 forint [rénus vagy rajnai forint, osztrák ezüstpénz, kb. 60 forint [rénus vagy rajnai forint, osztrák ezüstpénz, kb. 60 
krajcár] házadót fizetni, egy hosszú fuvart teljesíteni, egy öl krajcár] házadót fizetni, egy hosszú fuvart teljesíteni, egy öl krajcár] házadót fizetni, egy hosszú fuvart teljesíteni, egy öl 
fát összeállítani [az uraságnak], három napot vadászaton töl-fát összeállítani [az uraságnak], három napot vadászaton töl-fát összeállítani [az uraságnak], három napot vadászaton töl-
teni; két tyúkot, két kappant, 12 tojást, fél oldal szalonnát, egy teni; két tyúkot, két kappant, 12 tojást, fél oldal szalonnát, egy teni; két tyúkot, két kappant, 12 tojást, fél oldal szalonnát, egy 
borjúnak harmincadrészét átadni, a pálinkaégetésért 2 rénes borjúnak harmincadrészét átadni, a pálinkaégetésért 2 rénes borjúnak harmincadrészét átadni, a pálinkaégetésért 2 rénes 
forintot fizetni és minden mezôgazdasági termékének kilen-forintot fizetni és minden mezôgazdasági termékének kilen-forintot fizetni és minden mezôgazdasági termékének kilen-
cedrészét beszolgáltatni. Ha ura vagy úrnôje házasságot köt, cedrészét beszolgáltatni. Ha ura vagy úrnôje házasságot köt, cedrészét beszolgáltatni. Ha ura vagy úrnôje házasságot köt, 
ô 38 krajcárt fizet; az úrnak váltságdíja (ha elfogatnék), az or-ô 38 krajcárt fizet; az úrnak váltságdíja (ha elfogatnék), az or-ô 38 krajcárt fizet; az úrnak váltságdíja (ha elfogatnék), az or-
szággyûlési követek napidíja már nem elôre megállapított ter-szággyûlési követek napidíja már nem elôre megállapított ter-szággyûlési követek napidíja már nem elôre megállapított ter-
hei. […] Tartozik továbbá a paraszt a római katolikus papság-hei. […] Tartozik továbbá a paraszt a római katolikus papság-hei. […] Tartozik továbbá a paraszt a római katolikus papság-
nak a tizedet beszolgáltatni. Tartja a plébánost, az egyházfit, a nak a tizedet beszolgáltatni. Tartja a plébánost, az egyházfit, a nak a tizedet beszolgáltatni. Tartja a plébánost, az egyházfit, a 
jegyzôt, a mezôbírót, a csôszöket és a falusi szolgákat. Csak az jegyzôt, a mezôbírót, a csôszöket és a falusi szolgákat. Csak az jegyzôt, a mezôbírót, a csôszöket és a falusi szolgákat. Csak az 
ô munkájával és költségén építtetnek és tarttatnak fenn köz-ô munkájával és költségén építtetnek és tarttatnak fenn köz-ô munkájával és költségén építtetnek és tarttatnak fenn köz-
utat, ô állja az újoncokat, ô viseli a hadiadó terhét és a házi-utat, ô állja az újoncokat, ô viseli a hadiadó terhét és a házi-utat, ô állja az újoncokat, ô viseli a hadiadó terhét és a házi-
pénztár minden kiadását.” pénztár minden kiadását.” pénztár minden kiadását.” (Berzeviczy Gergely: A parasztnak (Berzeviczy Gergely: A parasztnak (Berzeviczy Gergely: A parasztnak 
állapotáról és természetérôl Magyarországon, 1806)állapotáról és természetérôl Magyarországon, 1806)állapotáról és természetérôl Magyarországon, 1806)

19.

  Nézzen utána, milyen tudományág egyik első magyar-
országi művelője volt Berzeviczy Gergely! Sorolja fel a 

forrás alapján a jobbágy terheit! Állapítsa meg, milyen szem-
pontok szerint csoportosíthatók e terhek! Nézzen utána, mit 
jelentett a házadó és a házi pénztár!

19.
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                a reformok megindítói: 
széchenyi istván és wesselényi miklós

SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS WESSELÉNYI 
MIKLÓS A Széchenyiek az udvarhű arisztokrá-
ciához tartoztak. Felmenőik között  számos, az or-
szágért tenni akaró, művelt arisztokrata előfordult.

Széchenyi István édesapja, Széchényi Ferenc a 
Nemzeti  Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár, 
nagybátyja, Festeti cs György a keszthelyi Georgikon 
alapítója volt. Széchényi Ferenc fi atal korában jozefi -
nistaként a császárt szolgálta (pl. a pécsi kerület bizto-
sa és ti tkos tanácsos volt), de mikor II. József reform-
jai már a magyar függetlenséget sértett ék, lemondott  
ti sztségeiről. II. Lipót időszakában diplomata. Amikor a 
Habsburgok végleg felhagytak a reformokkal, visszavo-
nult, és idősebb korában a vallásban mélyedt el. 

Széchenyi István gróf (1791–1860) Bécsben 
született , s jórészt az idegen környezetben ne-
velkedett . Serdülőként belépett  a hadseregbe, 
és részt vett  a napóleoni háborúk utolsó össze-
csapásaiban. A béke azonban lelassított a katonai 
előmenetelét, megcsömörlött  az unalmas vidéki 
katonaélett ől, és kilépett  a katonai szolgálatból.  

Még katonaként, Debrecenben ismerkedett  
meg a fi atal erdélyi arisztokratával, Wesselényi 
Miklós báróval (1796–1850). A Wesselényiek ha-
gyományai a rendi függetlenségi mozgalmakhoz 
kötődtek (lásd az 93. oldalt). A ifj ú arisztokraták 
barátságot kötött ek egymással. Együtt  járták be
– a kor szokásai szerint tanulmányi céllal – Nyugat-
Európát. A legendás barátságban a két fi atalem-
ber jelentős hatást gyakorolt egymásra. Széchenyi 
– Wesselényi révén – a nemzeti  eszméhez és ha-
gyományokhoz, míg Wesselényi – Széchenyi ré-
vén – a nyugati  eszmeáramlatokhoz, így a libera-
lizmushoz került közelebb.

 Milyen helyet foglaltak el a Széchenyiek a magyar társadalomban? 
Hogyan fogták fel a társadalmi szerepükkel járó kötelességeiket? 

Soroljon fel hozzájuk hasonló szemléletű főúri családokat, és nézzen utá-
na, hogy azok mivel segítették az ország fejlődését!

 Miben hasonló, és miben külön-
bözik a két família? Alkosson képet a kastély alapján a Wesse-

lényiek társadalmi helyzetéről!

A nagycenki kastély, a Széchenyiek családi 
fészke, a legfontosabb Széchenyi-uradalom 
központja. A kastély a XVIII. század köze-
pén épült. Amikor Széchenyi István átvette 
az uradalmat (1820) és mintagazdasággá 
fejlesztette, a kastélyt is átépíttette (elké-
szült 1840-re). A kastélyban fürdôszobát és 
vízöblítéses vécét (angolvécét) is kialakítot-
tak, ami akkor még ritka volt Magyarországon. 
A másik képen a Széchenyi család címere lát-
ható (2.) 

A Széchenyi és 
a Wesselényi család

A Wesselényiek zsibói kastélya

4.

3.

A nagycenki kastély, a Széchenyiek családi A nagycenki kastély, a Széchenyiek családi 

tak, ami akkor még ritka volt Magyarországon. 
A másik képen a Széchenyi család címere lát-

2.

1.
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A nyelvművelésnek a nemzeti ségeknél is kiemelt fontossága 
volt. A magyar államnyelv elfogadását a nemzeti ségi vezető réteg 
támadásként élte meg. A „holt” lati ntól nem, de a magyar állam-
nyelvtől féltett ék nyelvüket, mert tartott ak az esetleges asszimi-
lációtól.

A korszak nemzett udatának alapvető része a dicső múlt pél-
dája és a történeti  jog (annak van joga egy területhez, aki előbb 
érkezett  oda). A jórészt állami múltt al nem rendelkező nemzeti  
mozgalmak ennek jegyében törekedtek történelmük kiegészítésé-
re. A horvátok az ókori illírekig vezett ék vissza történetüket, s az 
illírizmus révén jogot formáltak minden délszláv nép vezetésére. 
A szlovákok a dicső múltat a Morva Birodalomban találták meg, il-
letve a szláv testvériségből (pánszlávizmus) merített ek bátorítást. 
A románok a dákoromán elmélett el a rómaiakig vezett ék vissza 
történelmüket, s az elmélet szerinti  elsőbbségükkel kívánták iga-
zolni igényeiket. 

A XVIII. század óta tartó bevándorlás eredményeként a 
XIX. század első felében nőtt  a zsidóság száma. Nyugatról 
jómódú kereskedők érkeztek kisebb számban, míg kelet-
ről, Galícia felől szegényebb csoportok nagyobb számban. 
Szerepük a kereskedelemben és a kézműiparban gyorsan 
nőtt . A magyar nemesség, a befogadó magyar nemzetesz-
me szívesen látt a az asszimilációra kész bevándorlókat. A 
nemesség számára nem jelentett ek konkurenciát. A városi 
kispolgárság számára azonban igen, ami súrlódásokhoz ve-
zetett . 

A zsidóság egyenjogúsítása (emancipációja) terén 
II. József tett  lépéseket, s a reformnemesség elképzelései-
ben a teljes emancipáció szerepelt.

A KULTÚRA VIRÁGZÁSA A REFORMKORBAN 
A reformkor a magyar kultúra felvirágzásának kora. Ennek 
forrása a gazdasági fellendülés és a társadalmi átalakulás, 
másrészt a születő nemzett udat. Az elit is kiemelt fontos-
ságot tulajdonított  a művészeteknek és az oktatásnak. A 
művészek, tanárok a nemzet szolgálatának tekintett ék te-
vékenységüket. Műveikkel és tevékenységükkel éleszteni 
kívánták a nemzeti  öntudatot és a tett ekben is megnyilvá-
nuló hazaszeretetre buzdított ak.

A reformkori nemzeti  kulturális fellendülésnek az épí-
tészetben a klasszicizmus, az irodalomban, a képzőművé-
szetekben és a zenében a romanti ka adott  keretet, s je-
lent meg mint nemzeti  stí lus. Jól példázza mindezt Kölcsey 
Himnusza, Vörösmarty Mihály Szózata vagy Erkel Ferenc 
nemzeti  operái (Hunyadi László, Bánk bán). 

A reformkor az oktatásban is az erőgyűjtés és az alapok 
lerakásának időszaka. A gazdaság és a bővülő államappará-
tus egyre több iskolázott  embert kívánt. Az oktatás tovább-
ra is egyházi keretek között  működött , de lassan követt e 
az igényeket, így nőtt  a középiskolások és az egyetemisták 
száma.  

 A korszak végére a középisko-
lák és a pesti  egyetem tanítási 
nyelve is a magyar lett  (1846). 
Ugyanakkor a fejlődés ellenére 
a magyar kultúra és oktatás a 
kormányzatt ól nem kapta meg 
a kellő támogatást, sőt erősödő 

nemzeti  (magyar) tartalma miatt  
Bécs igyekezett  korlátozni azokat. 
Így a kultúra állami fi nanszírozá-
sát a civil társadalom próbálta 
– a nemzeteszme szolgálatában – 

pótolni (Magyar Tudományos 
Akadémia, Nemzeti  Színház stb.).

  11.11.11.   „A mi hôseink dicsô emlékének a szlovák népben tör-„A mi hôseink dicsô emlékének a szlovák népben tör-„A mi hôseink dicsô emlékének a szlovák népben tör-
ténô megújhodására és újra éledésére indulok beszélni ténô megújhodására és újra éledésére indulok beszélni ténô megújhodására és újra éledésére indulok beszélni 

Nektek, drága földijeim, a legdicsôbb, de fájdalom, egyben Nektek, drága földijeim, a legdicsôbb, de fájdalom, egyben Nektek, drága földijeim, a legdicsôbb, de fájdalom, egyben 
utolsó hôsérôl is magyar Szlovákiának – Trencséni Mátéról. utolsó hôsérôl is magyar Szlovákiának – Trencséni Mátéról. utolsó hôsérôl is magyar Szlovákiának – Trencséni Mátéról. 
Amennyire az akkori korra vonatkozó ismeretem, amennyire Amennyire az akkori korra vonatkozó ismeretem, amennyire Amennyire az akkori korra vonatkozó ismeretem, amennyire 
írói képességem – ugyan szórakoztató formában, de – a szín-írói képességem – ugyan szórakoztató formában, de – a szín-írói képességem – ugyan szórakoztató formában, de – a szín-
tiszta igazság és a történelem logikája alapján elégséges lesz: tiszta igazság és a történelem logikája alapján elégséges lesz: tiszta igazság és a történelem logikája alapján elégséges lesz: 
megmutatom nektek Máté emelkedését, dicsôségének csúcsát megmutatom nektek Máté emelkedését, dicsôségének csúcsát megmutatom nektek Máté emelkedését, dicsôségének csúcsát 
és rettenetes bukását, hogy meglássátok és megismerjétek a és rettenetes bukását, hogy meglássátok és megismerjétek a és rettenetes bukását, hogy meglássátok és megismerjétek a 
nyomornak azt a szakadékát, amelybe Máté bukásával a szlo-nyomornak azt a szakadékát, amelybe Máté bukásával a szlo-nyomornak azt a szakadékát, amelybe Máté bukásával a szlo-
vák nép beletaszíttatott, mert megfosztották önállóságától vák nép beletaszíttatott, mert megfosztották önállóságától vák nép beletaszíttatott, mert megfosztották önállóságától 
és függetlenségétôl, eltulajdonították sok évszázados tevé-és függetlenségétôl, eltulajdonították sok évszázados tevé-és függetlenségétôl, eltulajdonították sok évszázados tevé-
kenységének gyümölcseit, megkötözték lábát és kezét, még kenységének gyümölcseit, megkötözték lábát és kezét, még kenységének gyümölcseit, megkötözték lábát és kezét, még 
a felbátorodás és az erôre kapás puszta lehetôségét is elvették a felbátorodás és az erôre kapás puszta lehetôségét is elvették a felbátorodás és az erôre kapás puszta lehetôségét is elvették 
tôle annyira, hogy végül, amikor elvesztette minden nemzeti tôle annyira, hogy végül, amikor elvesztette minden nemzeti tôle annyira, hogy végül, amikor elvesztette minden nemzeti 
jogát, az egész világon megvetetté kellett lennie. […] Vannak jogát, az egész világon megvetetté kellett lennie. […] Vannak jogát, az egész világon megvetetté kellett lennie. […] Vannak 
szlovákok, akik már azt sem hiszik, hogy a »juhászbojtárok, szlovákok, akik már azt sem hiszik, hogy a »juhászbojtárok, szlovákok, akik már azt sem hiszik, hogy a »juhászbojtárok, 
tutajosok, drótosok és favágók« e mostani népének talán ma-tutajosok, drótosok és favágók« e mostani népének talán ma-tutajosok, drótosok és favágók« e mostani népének talán ma-
gasztosabb szerepe is volt szeretett magyar hazánk történe-gasztosabb szerepe is volt szeretett magyar hazánk történe-gasztosabb szerepe is volt szeretett magyar hazánk történe-
tében, és vannak szlovákok, akik már azt sem hiszik, hogy a tében, és vannak szlovákok, akik már azt sem hiszik, hogy a tében, és vannak szlovákok, akik már azt sem hiszik, hogy a 
szlovák nép rendeltetése emberemlékezet óta más lett volna, szlovák nép rendeltetése emberemlékezet óta más lett volna, szlovák nép rendeltetése emberemlékezet óta más lett volna, 
mint örök szolgálat és rabszolgaság. Látjátok drága földijeim, mint örök szolgálat és rabszolgaság. Látjátok drága földijeim, mint örök szolgálat és rabszolgaság. Látjátok drága földijeim, 
mi annyira hozzászoktunk lelkünk örök igájához, hogy már mi annyira hozzászoktunk lelkünk örök igájához, hogy már mi annyira hozzászoktunk lelkünk örök igájához, hogy már 
nem is törôdünk vele, sôt sokan közülünk azt gondolják, hogy nem is törôdünk vele, sôt sokan közülünk azt gondolják, hogy nem is törôdünk vele, sôt sokan közülünk azt gondolják, hogy 
ennek így kell lennie. A mi nemzeti büszkeségünk bôre már ennek így kell lennie. A mi nemzeti büszkeségünk bôre már ennek így kell lennie. A mi nemzeti büszkeségünk bôre már 
annyira eltompult, eldurvult, megkérgesedett, hogy abba ár-annyira eltompult, eldurvult, megkérgesedett, hogy abba ár-annyira eltompult, eldurvult, megkérgesedett, hogy abba ár-
ral kell döfni, hogy az elevenbe vágjon. Ó, ez egykor egészen ral kell döfni, hogy az elevenbe vágjon. Ó, ez egykor egészen ral kell döfni, hogy az elevenbe vágjon. Ó, ez egykor egészen 
másként volt!” másként volt!” másként volt!” (Viliam Pauliny-Tóth: Csák Máté)(Viliam Pauliny-Tóth: Csák Máté)(Viliam Pauliny-Tóth: Csák Máté)

  12.12.12.   „1. §. Mindazon zsidók, kik az Országban vagy kapcsolt „1. §. Mindazon zsidók, kik az Országban vagy kapcsolt „1. §. Mindazon zsidók, kik az Országban vagy kapcsolt 
Részekben születtek, valamint szinte azok is, kik az it-Részekben születtek, valamint szinte azok is, kik az it-Részekben születtek, valamint szinte azok is, kik az it-

teni lakásra törvényes úton engedelmet nyertek, […] az egész teni lakásra törvényes úton engedelmet nyertek, […] az egész teni lakásra törvényes úton engedelmet nyertek, […] az egész 
Országban és kapcsolt Részekben akárhol szabadon lakhatnak Országban és kapcsolt Részekben akárhol szabadon lakhatnak Országban és kapcsolt Részekben akárhol szabadon lakhatnak 
[…].[…].[…].
2. §. A fennálló feltételek mellett gyárakat a zsidók is állít-2. §. A fennálló feltételek mellett gyárakat a zsidók is állít-2. §. A fennálló feltételek mellett gyárakat a zsidók is állít-
hatnak, kereskedést és mesterségeket akár maguk kezükre, hatnak, kereskedést és mesterségeket akár maguk kezükre, hatnak, kereskedést és mesterségeket akár maguk kezükre, 
akár vallásukbeli legények segítségével is ûzhetnek, s ifjaikat akár vallásukbeli legények segítségével is ûzhetnek, s ifjaikat akár vallásukbeli legények segítségével is ûzhetnek, s ifjaikat 
ezekben taníthatják – azon tudományokat pedig és szép mes-ezekben taníthatják – azon tudományokat pedig és szép mes-ezekben taníthatják – azon tudományokat pedig és szép mes-
terségeket, miknek gyakorlatában eddig is voltak, ezután is terségeket, miknek gyakorlatában eddig is voltak, ezután is terségeket, miknek gyakorlatában eddig is voltak, ezután is 
gyakorolhatják. […]gyakorolhatják. […]gyakorolhatják. […]
6. §. Minden ezen törvénnyel ellenkezô törvény, szokás, ren-6. §. Minden ezen törvénnyel ellenkezô törvény, szokás, ren-6. §. Minden ezen törvénnyel ellenkezô törvény, szokás, ren-
delet vagy határozat eltörültetik és megszüntetik.” delet vagy határozat eltörültetik és megszüntetik.” delet vagy határozat eltörültetik és megszüntetik.” (1840. évi (1840. évi (1840. évi 
XXIX. törvénycikk)XXIX. törvénycikk)XXIX. törvénycikk)

  Mivel indokolja a szerző a mű megírását? Milyen cél 
vezeti? Hasonlítsa össze a szerző leírását Madách Imre 

csák Mátéról alkotott képével és magyar történelemben csák 
Mátéról tanultakkal! Milyennek látja a szerző a szlovák népet? 

  Milyen folyamatot segítenek elő (s egyben bizonyítanak 
is) az idézett törvények? Konkrétan az élet mely terüle-

tein segítik a törvények e folyamatot?  

 Mi volt a szerepe a színé-
szetnek a korabeli Magyar-

országon?

A magyar vándorszínészek 
ekhós szekere. Kevés volt az 
állandó színház, ezért ván-
dor színtársulatok járták az 
országot 

13.

A NEMZETI ÉBREDÉS MAGYARORSZÁGON
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 Nézzen utána, hol épült és mikor az ország első magyarul játszó kőszínháza! 

 Milyen stílusban épült a múzeum? Gyűjtsön képeket az interneten a korszak jellemző épületeiről! Milyen szerepet játszott 
a korszakban a Nemzeti Múzeum az ország kulturális életében? Vesse ezt össze a jelennel! 

Déryné Széppataki Róza 
(1793–1872), a magyar 
színjátszás egyik elsô ün-
nepelt színésznôje. Családi 
nevét Schenbachról ma-
gyarosította Széppatakira 

Pest elsô magyar kôszínháza, a Nemzeti Színház, amelyet 1837-ben adtak át. A Kerepesi 
úti telket (ma Rákóczi út, közel az Astoriához), amelyen a színház felépült, Grassalkovich 
Antal gróf adományozta Pest vármegyének

A Nemzeti Múzeum, melyet a korszak kiemelkedô építômûvésze, Pollack Mihály tervezett

14.

15.

17.

Korabeli színházi plakát
16.
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A Felvidéket átszelő Görgey csapatai a foly-
tonos csatározásokban valódi reguláris had-
sereggé kovácsolódtak. A feldunai hadsereg 
a Branyiszkói-hágón csatában (1849. február 
5.) kierőszakolt átkelés után kijutott  a Hernád 
völgyébe. Görgey számára lehetővé vált, hogy 
egyesüljön a Debrecen előterében gyülekező 
magyar erőkkel. 

AZ ELSŐ MAGYAR ELLENTÁMADÁS 
A magyar kormány a Tiszántúlon új hadsere-
get szervezett  Klapka György tábornok veze-
tésével. A főerőkhöz rendelte a Délvidéken 
harcoló seregek jó részét is, Damjanich János 
parancsnoksága alatt  (kb. 50 000 katona). 
Görgey, Klapka és Damjanich egyesülésével 
komoly erőt koncentráltak Debrecen előteré-
ben Windischgrätzcel szemben. 

 Miért kényszerítette megállásra Win-
dischgrätzet felvidéki hadjáratával Gör-

gey? Mi volt a stratégiai jelentősége a bra-
nyiszkói ütközetnek? Mutassa be, hogyan vál-
tozott meg a katonai helyzet a tél végére! 

 Keresse meg a térképen a hágót! Mi volt 
a stratégiai jelentősége annak, hogy a ma-

gyar hadak átkeltek a hegyeken? Készítsen a kép 
alapján „haditudósítást” a hadműveletről! Jelle-
mezze a magyar honvédsereg fegyvernemeit! 

A felvidéki hadjárat

Átkelés a Stureci-
hágón (12.) és Gör-
gey Artúr (13.)

11.

13.

 Mi volt a stratégiai jelentősége a branyiszkói ütközetnek? Mely politika eredményességére utal a szlovák anyanyelvű zászlóalj léte? 
Nézzen utána az interneten Guyon richárd és Erdősi Imre életútjának!

Guyon Richárd, a magyarokat vezetô tábornok a branyiszkói ütközetben (14.) és Erdôsi Imre felvidéki születésû piarista 
szerzetes, tábori lelkész harcra vezeti a 2. besztercei zászlóaljat, melyet a hadjárat során frissen toboroztak (15.). A legénység 
zöme szlovák anyanyelvû volt

15.

14.

ÖNVÉDELMI HARC ÉS FÉNYES DIADAL

12.
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Kossuth a váci kiáltvány miatt  nem bízott  
Görgeyben. Az 1831-es lengyel felkelésben 
részt vevő Henrik Dembińskit (magyarosan: 
Dembinszky) nevezte ki fővezérré. A lengyel 
tábornok támadást indított , de – részben az ő 
hibái miatt  – a honvédsereg Kápolnánál vere-
séget szenvedett  (1849. február 26–27.). A ma-
gyarok vesztesége csekély volt, és rendezett en 
vonultak vissza, de a vereség lehetőséget adott  
Görgeynek (akit Klapka és Damjanich is támoga-
tott ) és ti szti karának, hogy megtagadják az enge-
delmességet Dembińskinek. Kossuth először fel 
akart lépni Görgey ellen, de miután megismerte 
a helyzetet, engedett  a főti sztek óhajának, és le-
váltott a Dembińskit. 

OLMÜTZI ALKOTMÁNY  FÜGGET
LENSÉGI NYILATKOZAT Jelentősebb po-
liti kai következményei voltak annak, hogy Win-
dischgrätz a magyar erők szétveréseként ér-
tékelte a kápolnai győzelmét. A tévesen infor-
mált osztrák kormány kiadta a Magyarországot 
tartományi rangra süllyesztő és az uralkodónak 
abszolút hatalmat biztosító olmützi alkotmányt 
(1849. március 4.). (Az alkotmányról lásd a 165. 
oldalt is.) Az olmützi alkotmány minden kompro-
misszumot lehetetlenné tett  a magyar vezetés 
számára. A harc folytatására sarkallt, és meg-
gyengített e a Béccsel megegyezésre törekvő 
csoportok helyzetét. 

Az áprilisban indított  hadjárat (eseményeit 
lásd a következő leckében) fényes magyar győ-
zelmei után a magyar országgyűlés Kossuth 
Lajos javaslatára – a képviselők vonakodása mi-
att  nyilvános ülésen – kimondta a Habsburg-ház 
trónfosztását és Magyarországot független ál-
lamnak nyilvánított a (1849. április 14.). Kossuth 
ezzel egyrészt lehetetlenné tett e az udvarral 
megegyezést kereső ún. békepárti ak törek-
véseit, másrészt a függetlenség kimondásától 
nemzetközi elismerést és támogatást remélt. A 
nagyhatalmak azonban a Habsburg Birodalmat 
az európai egyensúly egyik oszlopának tekintet-
ték, így a függetlenség kimondása nem javított  
az ország külpoliti kai helyzetén. 

A Függetlenségi nyilatkozat az ország állam-
formájáról nem döntött . Átmeneti  megoldás-
ként Kossuth Lajost kormányzóvá (kormány-
zó-elnökké) választott ák. A végrehajtó hatalom 
élére Szemere Bertalan miniszterelnök került 
(1849. május 2.). Szemere és az országgyűlés 
igyekezett  a nép körében nagyon népszerű 
Kossuth befolyását ellensúlyozni. A kormányzó 
rendeletei csak valamelyik miniszter ellenjegy-
zésével voltak érvényesek. 

  17.17.17.   „Egy ideig azonban még tûrhetôen folytak a dolgok, addig, míg Görgey is „Egy ideig azonban még tûrhetôen folytak a dolgok, addig, míg Görgey is „Egy ideig azonban még tûrhetôen folytak a dolgok, addig, míg Görgey is 
Dembiński fôparancsnoksága alá nem helyeztetett. De amint Dembiński Dembiński fôparancsnoksága alá nem helyeztetett. De amint Dembiński Dembiński fôparancsnoksága alá nem helyeztetett. De amint Dembiński 

tervei szerint az összes magyar haderônek új beosztása következett, s Görgeynek tervei szerint az összes magyar haderônek új beosztása következett, s Görgeynek tervei szerint az összes magyar haderônek új beosztása következett, s Görgeynek 
addig önálló serege mint 16. hadosztály a lengyel fôparancsnok alá helyeztetett, addig önálló serege mint 16. hadosztály a lengyel fôparancsnok alá helyeztetett, addig önálló serege mint 16. hadosztály a lengyel fôparancsnok alá helyeztetett, 
ekkor tört ki elôször nyíltan harag és elégedetlenség Görgey párthívei és tisztjei ekkor tört ki elôször nyíltan harag és elégedetlenség Görgey párthívei és tisztjei ekkor tört ki elôször nyíltan harag és elégedetlenség Görgey párthívei és tisztjei 
között. Ezek ebben a dologban szándékos megaláztatását látták vezérüknek, aki között. Ezek ebben a dologban szándékos megaláztatását látták vezérüknek, aki között. Ezek ebben a dologban szándékos megaláztatását látták vezérüknek, aki 
ôket a legnehezebb helyzetekbôl annyi ügyességgel kiszabadította, s a nemzet-ôket a legnehezebb helyzetekbôl annyi ügyességgel kiszabadította, s a nemzet-ôket a legnehezebb helyzetekbôl annyi ügyességgel kiszabadította, s a nemzet-
nek a legjobban szervezett és legerôsebb hadtestet tartotta fönn. És mindezt egy nek a legjobban szervezett és legerôsebb hadtestet tartotta fönn. És mindezt egy nek a legjobban szervezett és legerôsebb hadtestet tartotta fönn. És mindezt egy 
idegen kedvéért, akinek jellemérôl s személyes tulajdonairól a nemzetnek még idegen kedvéért, akinek jellemérôl s személyes tulajdonairól a nemzetnek még idegen kedvéért, akinek jellemérôl s személyes tulajdonairól a nemzetnek még 
nem volt alkalma meggyôzôdnie. Dembiński maga elismerte a ballépést, melyet nem volt alkalma meggyôzôdnie. Dembiński maga elismerte a ballépést, melyet nem volt alkalma meggyôzôdnie. Dembiński maga elismerte a ballépést, melyet 
elkövetett. Hogy a készülô vihar elôl kitérjen, elejtette az egyes divíziókba való elkövetett. Hogy a készülô vihar elôl kitérjen, elejtette az egyes divíziókba való elkövetett. Hogy a készülô vihar elôl kitérjen, elejtette az egyes divíziókba való 
felosztást, s a hadsereget elkülönítve hadtestekbe osztotta, melyek az I. [Klapka], felosztást, s a hadsereget elkülönítve hadtestekbe osztotta, melyek az I. [Klapka], felosztást, s a hadsereget elkülönítve hadtestekbe osztotta, melyek az I. [Klapka], 
II. [Aulich], III. [Damjanich] és VII. [Görgey] az ô fôparancsnoksága alatt egye-II. [Aulich], III. [Damjanich] és VII. [Görgey] az ô fôparancsnoksága alatt egye-II. [Aulich], III. [Damjanich] és VII. [Görgey] az ô fôparancsnoksága alatt egye-
sítve képezze a tiszai hadsereget, s az ellenség fôereje ellen operáljon.” sítve képezze a tiszai hadsereget, s az ellenség fôereje ellen operáljon.” sítve képezze a tiszai hadsereget, s az ellenség fôereje ellen operáljon.” (Klapka (Klapka (Klapka 
György Emlékirataiból)György Emlékirataiból)György Emlékirataiból)

  16.16.16.   „A lázadó csordákat, melyeket Kápolnánál iszonyú mennyiségben ta-„A lázadó csordákat, melyeket Kápolnánál iszonyú mennyiségben ta-„A lázadó csordákat, melyeket Kápolnánál iszonyú mennyiségben ta-
láltam fel, szétvertem, és nagyrészt megsemmisítettem. […] egyedül láltam fel, szétvertem, és nagyrészt megsemmisítettem. […] egyedül láltam fel, szétvertem, és nagyrészt megsemmisítettem. […] egyedül 

a csapatok kitûnô szelleme és vitézsége, a tábornokok célirányos vezetése, a csapatok kitûnô szelleme és vitézsége, a tábornokok célirányos vezetése, a csapatok kitûnô szelleme és vitézsége, a tábornokok célirányos vezetése, 
kitûnô tüzérségünk hatékony tüzelése tudott mindenütt úrrá lenni a jelentôs kitûnô tüzérségünk hatékony tüzelése tudott mindenütt úrrá lenni a jelentôs kitûnô tüzérségünk hatékony tüzelése tudott mindenütt úrrá lenni a jelentôs 
túlerô felett. […] Remélem, néhány nap alatt hatalmamba kerítem Debrecent, túlerô felett. […] Remélem, néhány nap alatt hatalmamba kerítem Debrecent, túlerô felett. […] Remélem, néhány nap alatt hatalmamba kerítem Debrecent, 
a pártütés fészkét. […]” a pártütés fészkét. […]” a pártütés fészkét. […]” (Windischgrätz jelentésébôl, 1849. február)(Windischgrätz jelentésébôl, 1849. február)(Windischgrätz jelentésébôl, 1849. február)

 Mely okok vezettek a tisztikar és Dembiński ellentétéhez? Melyik olda-
lon állt a szerző? Állítását bizonyítsa az emlékiratból vett részlettel! 

 Hogyan értékelte a kápolnai győzelmét Windischgrätz? Jellemezze a jelen-
tés hangnemét! A jelentés ismeretében értékelje az olmützi alkotmány ki-

adását!

  18.18.18.   „[…] A Habsburg–Lotharingiai-ház a magyar nemzet elleni árulása, „[…] A Habsburg–Lotharingiai-ház a magyar nemzet elleni árulása, „[…] A Habsburg–Lotharingiai-ház a magyar nemzet elleni árulása, 
hitszegése és fegyverfogása által, nemkülönben azon merény által, misze-hitszegése és fegyverfogása által, nemkülönben azon merény által, misze-hitszegése és fegyverfogása által, nemkülönben azon merény által, misze-

rint az ország területi épségének feldarabolását, Erdélynek, Horvátországnak, rint az ország területi épségének feldarabolását, Erdélynek, Horvátországnak, rint az ország területi épségének feldarabolását, Erdélynek, Horvátországnak, 
Slavoniának, Fiuménak és területének, Magyarországtóli elszakítását s az evé-Slavoniának, Fiuménak és területének, Magyarországtóli elszakítását s az evé-Slavoniának, Fiuménak és területének, Magyarországtóli elszakítását s az evé-
gett idegen hatalom fegyveres erejét is a nemzet legyilkolására használni nem gett idegen hatalom fegyveres erejét is a nemzet legyilkolására használni nem gett idegen hatalom fegyveres erejét is a nemzet legyilkolására használni nem 
iszonyodott, saját kezeivel szaggatván szét úgy a Pragmatica Sanctiót, mint álta-iszonyodott, saját kezeivel szaggatván szét úgy a Pragmatica Sanctiót, mint álta-iszonyodott, saját kezeivel szaggatván szét úgy a Pragmatica Sanctiót, mint álta-
lában azon kapcsolatot, mely kétoldalú kötések alapján közötte s Magyarország lában azon kapcsolatot, mely kétoldalú kötések alapján közötte s Magyarország lában azon kapcsolatot, mely kétoldalú kötések alapján közötte s Magyarország 
között fennállott, ezen hitszegô Habsburgi s utóbb Habsburg–Lotharingiai-ház között fennállott, ezen hitszegô Habsburgi s utóbb Habsburg–Lotharingiai-ház között fennállott, ezen hitszegô Habsburgi s utóbb Habsburg–Lotharingiai-ház 
Magyarország, s vele egyesült Erdély és hozzá tartozó minden részek és tartomá-Magyarország, s vele egyesült Erdély és hozzá tartozó minden részek és tartomá-Magyarország, s vele egyesült Erdély és hozzá tartozó minden részek és tartomá-
nyok feletti uralkodásból ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik, kirekeszt-nyok feletti uralkodásból ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik, kirekeszt-nyok feletti uralkodásból ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik, kirekeszt-
tetik, a magyar koronához tartozó minden címnek használatától megfoszttatik, s tetik, a magyar koronához tartozó minden címnek használatától megfoszttatik, s tetik, a magyar koronához tartozó minden címnek használatától megfoszttatik, s 
az ország területérôl s minden polgári jogok élvezetétôl számkivettetik.” az ország területérôl s minden polgári jogok élvezetétôl számkivettetik.” az ország területérôl s minden polgári jogok élvezetétôl számkivettetik.” (Részlet (Részlet (Részlet 
a Függetlenségi nyilatkozatból, 1849. április 14.)a Függetlenségi nyilatkozatból, 1849. április 14.)a Függetlenségi nyilatkozatból, 1849. április 14.)

 Mit jelentett jogi értelemben a trónfosztás? Milyen történelmi tényekkel 
indokolta a dokumentum a lépést?

 Mutassa be a kormányzó jogkörét! Mi-
lyen előzményei vannak a magyar történe-

lemben a kormányzói méltóságnak? Jellemezze 
a kormány szerepét és viszonyát a kormányzó-
hoz, illetve a törvényhozó hatalomhoz!

A Függetlenségi nyilatkozat után létrejött 
magyar államszervezet 

19.
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