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6 I. A kora és a virágzó középkor

1. A „sötét” középkor

Mondjon a 313-as kezdőpont mellett szóló érveket!

A középkor elnevezést a középkori emberek 
nem ismerték. Történelmünk három nagy kor-

szakra történő felosztása a XV. század végén, az 
itáliai humanisták levelezésében jelent meg. Az antikvitás korát 
ókornak, míg saját korukat újkornak nevezték el. A kettő kö-
zötti időszak kapta a középkor elnevezést, amely aztán a törté-
netírásban is elterjedt.

A történetírásban egy kor nem pusztán elnevezés kérdése. Az 
azonos korhoz tartozó évszázadoknak több szempontból (politi-
katörténet, társadalom, gazdaság, kultúra) hasonló, a megelőző és 
az azt követő századoktól eltérő sajátosságokkal kell rendelkeznie.

Mivel a történelmi folyamatok legtöbbször nem az egyik pil-
lanatról a másikra zajlanak le, és mindennek vannak előzményei 
és következményei, nem könnyű egy történelmi kor kezdetét és 
végét meghatározni. Természetesen a kijelölt végpontok – éppen 
a folyamatok összetettsége miatt – csak hozzávetőlegesek. Mindig 
elképzelhető olyan megközelítés, amely szerint a határpontok túl 
koraiak vagy éppen későiek.

A középkor esetében is az elmúlt századokban több kezdő- és 
végpont szerepelt. A középkor kezdetének ma a Nyugatrómai Bi-
rodalom bukását (476) tartjuk. De volt már korábban határpont 
a milánói ediktum (313) is.

A középkor végét ma Amerika Kolumbusz Kristóf általi felfe-
dezéséhez kötjük (1492), de határkő volt már Bizánc eleste (1453) 
és Luther Márton fellépésének kezdete (1517), illetve az angol 
polgári forradalom kezdete (1640) is. Az egyes időpontok mögött 

Katona a középkor három korszakából
Melyik harcosról jut eszébe azonnal 
a középkor? Mi a különbség a három 

harcos között? Mennyiben tükröződhetnek 
a különbségekben a korszak sajátosságai?

1

2

A KÖZÉPKOR  
ÉS KORSZAKAI

A középkor és korszakai
Melyek a középkor kezdő- és végpontjai? Milyen alapon és szempon-
tok alapján határozták meg ezeket a végpontokat? Hogyan osztották 

fel a középkort? Mely területekre igaz az ábrán látható korbeosztás?
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71. A „sötét” középkor

A középkor az ókorhoz képest nemcsak közé-
pen helyezkedett el a humanisták számára, de 

egyúttal ezt az időszakot a görög-római világhoz 
képest a hanyatlás koraként látták, s már Petrarcánál megjelenik a 
„sötét” jelző is ennek nyomatékosításaként. A humanisták, s nyo-
mukban a felvilágosodás gondolkodói a középkort a barbárság, 
a babonák, a műveletlenség, a vakhit és a kiszolgáltatottság ko-
rának tekintették, és így is mutatták be.

A felsorolt tényezők valójában csak az egyik oldalát jelentik a 
középkornak. De nem csak ezek jellemzik az időszakot. A közép-
korban terjedt el Európa egészében a kereszténység. Az egyház 
eljuttatta az írásbeliséget és a latin kultúrát Észak- és Közép-Eu-
rópa vidékére. Megszűnt a rabszolgaság. Megszülettek az egyete-
mek, a városok, az égbe nyúló katedrálisok. A középkorról mai 
szemmel a negatív és pozitív tényezőket egységben látva tudunk 
reálisabb képet festeni. Ha csak a „sötétséget” vagy csak az ered-
ményeket emeljük ki, egyoldalú képet nyerünk.

eltérő értékrendeket és megközelítéseket, a korszakokat meghatá-
rozó tényezők más sorrendiségét találjuk.

A különböző országok nemzeti történetükben az egyetemes 
történeti koroktól eltérő határpontokat határozhatnak meg, ha az 
ország történetének sorsfordító lépései eltérnek az európai tren-
dektől. Így Magyarországon a középkor határa lehet Mátyás király 
halála (1490) vagy a tragikus mohácsi csata éve is (1526).

A nagy időszakot átfogó történelmi korokon belül kisebb idő-
szakokat, korszakokat különböztet meg a történetírás. A közép-
kor esetében beszélünk a kora vagy korai középkorról (476–kb. 
1000), az érett vagy virágzó középkorról (kb. a XI–XIII. század) 
és a késő vagy hanyatló középkorról (kb. XIV–XV. század). Az 
elnevezések – mint látható – nemcsak az időrendiségre utalnak, 
de bizonyos mértékben értékítéletet is tartalmaznak.

A chartres-i katedrális
Alkosson néhány mondatos véle-
ményt arról a kultúráról, annak 

technikai és művészeti színvonaláról, 
amely a képen látható katedrálist megal-
kotta!

A Gyalog galopp című film egy részle-
te. A film sok más mellett a középkor 
abszurditásait mutatja be, miközben a 
nézők kiválóan szórakoznak. A képen 
annak a jelenetnek a részlete látható, 
amikor egy fiatal nőről meg kívánják 
állapítani, hogy boszorkány vagy sem.

Nézzen utána, velejárója volt-e a kö-
zépkornak a boszorkányüldözés! 

Gyűjtse össze a középkorról a közszájon 
forgó általános, sommás megállapításo-
kat! Az időszak mely oldalát mutatják be 
ezek?

Nézzen utána, hogy a középkor  
mely korszakában

– vált kereszténnyé Európa!
– emelték az ég felé törő katedrálisokat?
– készültek a reneszánsz csodálatos alkotásai?
– szűnt meg a rabszolgaság Európában?
– születtek az önkormányzattal rendelkező városok?

SÖTÉT-E  
A KÖZÉPKOR?
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8 I. A kora és a virágzó középkor

2. Új királyságok a Nyugatrómai  
Birodalom romjain

A Nyugatrómai Birodalmat elárasztó germán 
népek sorra hozták létre államaikat. A germán ki-

rályok együttműködtek a helyi lakossággal, de ezek 
az új királyságok nem tudtak ellenállni az újabb népmozgásoknak.

Egy rátermett frank törzsfő, Klodvig 
(482–511) véres küzdelemben legyőzte 

vetélytársait, földjeiket megszerezte. Meg-
növekedett erejét kihasználva a szomszédos germán törzsekre és 
a még római kézen lévő területekre is kiterjesztette hatalmát. Így 
a Loire [loár] vidékétől a Rajnáig terjedő országot hozott létre.

A Klodvig által kiépített állam tartósnak bizonyult. Ebben 
nagy szerepet játszott, hogy Klodvig népével együtt csatlakozott 
a római egyházhoz. Az egyház támogatása révén írástudókat és 
egy erős szervezetet tudhatott maga mögött. Az egyház igazolta, 
hogy királyi hatalma Istentől ered.

Klodvig utódai, a Merovingok híveik között szétosztották a 
Klodvig által szerzett birtokokat. Így a királyi hatalom elvesztette 
gazdasági alapját, és meggyengült. A birodalom egymással csak 
laza kapcsolatban levő részekre esett szét.

A királyi méltóság tekintélyének csökkenésével párhuzamo-
san erősödött meg az udvarnagyok (majordomusok) befolyása. 
Ők irányították az államügyeket és a hadsereget. A frank állam 
egyesítése is egy majordomus család, a Karolingok nevéhez fű-
ződött. Martell (Kalapács) Károly majordomus belső harcokban 
megszilárdította a központi hatalmat. Hadseregében a katonás-
kodásra kötelezett szabad harcosok (ezek könnyűlovasok vagy 
gyalogosok) mellett jelentős a páncélos lovasok ereje. A felsze-
relést az egyháztól elvett földekből adományozott birtokok jöve-
delme biztosította.

Klodvig megkeresztelése
Miért volt döntő pillanat a képen lát-
ható esemény a frankok történe-

tében?

1

Itáliában a keleti gótok alapítottak királyságot (V. század vége). Uralko-
dójuknak, Nagy Theodoriknak Ravennában fényes udvartartása volt. Jórészt 
megtartotta a római közigazgatást, római szakemberekkel vette magát körül, 
s újjáépíttette a vízvezetékeket, a fürdőket. A gótok azonban ariánus keresz-
tények voltak, így a hivatalos egyház szemében eretneknek számítottak. Nem 
támaszkodhattak az erős itáliai egyházra. Nem tudtak ellenállni a szintén 
germán longobárdok támadásának (VI. század közepe). Az Észak-Itáliában 
(pl. a mai Lombardia) kialakuló, és dél felé terjeszkedő longobárd királyság 
keményebben elnyomta az őslakosságot, mint korábban a gótok. A nyugati 
gótok királyságát az arabok előretörése söpörte el (VIII. század), a burgun-
dokét pedig a frankok.

A germán frank törzsek az V. század elején nagy tömegben keltek át a 
Rajnán, s megszállták Gallia északi vidékeit. A betörő harcosok bomló törzsi 
szervezetben éltek, a katonai vezető réteg már kezdett kiemelkedni. A né-
pesség zöme azonban még szabad frankokból állt, akik állataik és földjeik 
gondozása mellett katonáskodtak. A zsákmány elosztása révén a hódítás a 
társadalmi különbségek növekedését eredményezte.

GERMÁN  
KIRÁLYSÁGOK

A FRANK BIRODALOM 
KIALAKULÁSATheodorik nagymértékben gondos-

kodott az igazságosságról, s szilárdan 
védelmezte a törvényeket. Megoltal-
mazta országát a szomszédos barbárok 
betöréseitől. A bölcsességnek és a bá-
torságnak a lehető legmagasabb foká-
ra jutott. Nem engedte meg magának, 
hogy alattvalóival szemben bármilyen 
jogtalanságot kövessen el, de másoktól 
sem tűrt el ilyesmit. […] Így Theodo-
rik csak névleg volt zsarnok, valójában 
azonban igazi császár, egy hajszálnyival 
sem kisebb bárki másnál, aki ebben a 
méltóságban dicsőséget szerzett. Bár ez 
az emberi természetnek ellentmondani 
látszik, a gótok és a rómaiak egyaránt 
szerették őt.

Prokópiosz: A gót háború

Állapítsa meg, mi a szerző véle-
ménye az uralkodóról! Mely té-

nyezők alapján alakította ki vélemé-
nyét? Mi utal a gótok és a rómaiak 
közötti megbékélésre, és mi az ellen-
kezőjére?

2
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92. Új királyságok a Nyugatrómai Birodalom romjain

Szükség is volt a szervezettségre, az ütőképes hadseregre, mert 
a Hispániát elözönlő arabok átkeltek a Pireneusokon: Gallia ve-
szélybe került. Martell Károly 732-ben a Poitiers [poátyié] mel-
letti győzelmével megállította az arab előrenyomulást. Fia, Kis 
Pippin Róma püspökének jóváhagyásával megszerezte a királyi 
koronát (751). Az utolsó Meroving-uralkodót kolostorba zárták.

Germán királyságok és bukásuk
Vegye számba a germán királyságo-
kat! Mely tényezők okozták bukásu-

kat? Melyik királyság tudott fennmaradni 
a korszakban?

Nagy Károly lovas  
szobra és aláírása

Miért ábrázolták lovon az uralko-
dót? Az írásbeliség mely szintjére 

utal a király kézjegye? Milyen szerepe volt 
a korszakban az írásbeliségnek?

Ebben az időben Klodvig serege számos egyházat kifosztott, mivel 
ő maga még pogány tévelygéseknek volt a rabja. Tehát valamelyik 
templomból egy csodálatosan nagy és szép kelyhet ragadott el az 
ellenség az egyházi szolgálat egyéb ékességeivel együtt. Ennek az 
egyháznak püspöke pedig a királyhoz küld, és azt kéri, hogy ha már 
mást nem kaphat vissza a szent edényekből, legalább azt a kelyhet 
kaphassa vissza az egyház. […] Ezután mikor megérkeztek Soissons-
ba [szoászon] és az egész zsákmányt halomba rakták, a király így 
szólt: „Kérlek titeket, vitéz harcosaim, ne utasítsatok el, és részemen 
kívül legalább ezt az edényt engedjétek nekem.” Szavaival az előbb 
említett kehelyre célzott. […] egy könnyelmű, gyűlölködő és hirtelen 
haragú ember hangos kiáltással magasba emelte harci bárdját, be-
levágta a kehelybe, és így szólt: „Ebből ugyan nem kapsz, csak amit 
igaz úton kisorsolunk!” Erre mindenki elámult, de a király szelíd tű-
réssel magába fojtotta sértődöttségét. Fogta a kelyhet, visszaadta az 
egyházi küldöttnek, de lelke mélyén nem feledkezett meg a sértésről.

Egy év elteltével megparancsolta, hogy egész serege teljes fegy-
verzetben vonuljon fel, és a márciusi mezőn [tavaszi seregszemlén] 
mutassa meg fegyvereinek csillogását. Miközben végigjárta a soro-
kat, és odaért a kehely széthasítójához, így szólt hozzá: „Senki sem 
hanyagolta el fegyvereit úgy, mint te. Nem is jó a dárdád, kardod meg 
a bárdod semmire!” Ezzel kikapta kezéből harci bárdját, és a földhöz 
vágta. Mikor az egy kissé lehajolt, hogy felvegye, a király magasba 
lendítette karját, és csatabárdjával széthasította fejét. „Ezt tetted te 
is Soissons-ban azzal a kehellyel” – mondotta.

Tours-i Gergely krónikájából

Milyen társadalmi és politikai folyamatról ad híradást a króni-
ka? Milyen szabályokat vett figyelembe az uralkodó – igaz, csak 

formálisan – az eljárása során?

3
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10

Kis Pippin fia, Nagy Károly (768–814) a frank 
lovasságra támaszkodva terjeszkedni kezdett. 

Fő törekvése a Rajnától keletre élő germán törzsek, 
a szászok és a bajorok meghódítása volt. A még pogány törzsek 
hódoltatását a katolikus egyház térítő munkával támogatta. Emi-
att azonban a frankok elleni felkelések gyakran a kolostorok ellen 
is irányultak.

A pápa megsegítésére Nagy Károly hadjáratokat vezetett Itá-
liába a longobárdok ellen, s felszámolta királyságukat. A betörő 
arabok ellen harcolva átkelt a Pireneusokon, s meghódította a 
félsziget északi részét. A Kárpát-medencét lakó avarokat több 
hadjáratban legyőzte, így azok birodalma szétesett. Szállásterü-
letük nyugati részét, az egykori Pannónia területét is országához 
csatolta. Tekintélyét és jó kapcsolatát az egyházzal jelzi, hogy 800-
ban, Rómában a pápa császárrá koronázta. A Római Birodalom 
örökségén ismét két császárság osztozott.

Nagy Károly birodalma
Hasonlítsa össze Nagy Károly biro-
dalmának kiterjedését az egykori 

Nyugatrómai Birodalom területével! Mely 
területek voltak mindkét birodalom részei, 
és melyek azok, amelyek csak az egyik bi-
rodalomhoz tartoztak? Mely törzseket hó-
dított meg Nagy Károly? Mely folyamato-
kat gyorsíthatta fel a frank hódítás?

I. A kora és a virágzó középkor

NAGY KÁROLY  
HÓDÍTÁSAI

Nagy Károly koronás portréja
Mely uralkodói vonásokat emeli ki a 
koronás portré? 

Megtermett, izmos ember volt, magas növésű, de nem 
rendkívüli termetű: magassága tudvalevőleg hétszer 
annyi volt, mint lábának hosszúsága. Feje gömbölyű 
volt, szeme nagy és eleven tekintetű, orra valamivel na-
gyobb a közepesnél, haja színe szépen megőszült, arc-
kifejezése vidámságot és derűt árasztott. Mindez hoz-
zájárult ahhoz, hogy akár állt, akár ült, igen tekintélyes 
és méltóságos jelenségnek lássék. Bár a nyaka vastag és 
rövid volt, hasa pedig kissé előreugrott, egyéb testrészei-
nek arányossága mindezt elfeledtette. Határozott léptek-
kel járt, egész testtartása férfias volt, hangja tisztán csen-
gett, de testi szépségéhez mégsem volt fogható. Jó egész-
ségnek örvendett, ha azt nem számítjuk, hogy halála 
előtt négy éven át gyakran szenvedett hidegrázásban, és 
a legvégén egyik lábára bicegett. De még ekkor is inkább 
a maga belátása, mintsem az orvosok tanácsa szerint járt 
el. Az orvosokat különben is majdhogynem gyűlölte, 
amiért rá akarták venni, hogy mondjon le megszokott 

sült ételeiről, és barátkozzék meg a főttekkel. Állandó-
an gyakorolta magát a lovaglásban és vadászatban, de 
ezt nemzeti sajátosságnak mondhatjuk, hiszen alig van 
még egy nép a földön, amely ezekben az ügyességekben 
a frankokkal felvehetné a versenyt. Gyönyörűségét ta-
lálta a természetes hévizek gőzében, és gyakran edzette 
testét úszással. Ebben olyan ügyességre tett szert, hogy 
méltán tartották a legkülönbnek.

Einhardt Nagy Károlyról írt krónikájából

Mutassa be Nagy Károlyt a leírás alapján! Vegye 
figyelembe Notker leírását is (10. forrás)! Történ-

jék a bemutatás egyszer úgy, hogy pozitív, egyszer pedig 
úgy, hogy negatív színben tünteti fel az uralkodót! Ér-
tékelje a szerző leírását! Ő mire törekedett? Milyen je-
lentőséggel bírtak a korszakban egy uralkodó testi 
adottságai? Melyek voltak az ideális testi adottságok az 
uralkodók számára?

7
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112. Új királyságok a Nyugatrómai Birodalom romjain

És akkor feltűnt maga a vasércből való Károly, fején vassisakkal, karján vaspántokkal, vaspáncélban, amely befedte 
vasércből való mellét és széles vállát, baljában magasra emelt vaslándzsa, mert jobbját mindig győzhetetlen kardján 
nyugtatta, vaspikkelyek oltalmazták combja külső oldalát, amely másoknál, hogy könnyebben szállhassanak lóra, 
páncél nélkül maradt. Szóljak-e még vas lábvértjéről, amelyek az egész seregben vasból készültek? Pajzsán a vason 
kívül semmi nem volt látható. Paripájának heves vére és színe úgyszintén a vasra emlékeztetett. Hasonló volt a fegy-
verzetük mindazoknak, akik előtte haladtak, mindenkinek, aki két oldalról körülvette, és mindnek, aki követte, és 
az egész sereg a lehető legjobban hasonlított hozzá. Notker krónikája, 774

A hódítások 800 után leálltak, s ennek 
elsősorban társadalmi okai voltak. A sza-

bad harcosok a nagyobb birtokosok füg-
gőségébe kerültek, nem katonáskodtak, így meggyengült Károly 
katonai ereje. A legnagyobb feladatot már nem a terjeszkedés, 
hanem a meglévő területek összefogása és irányítása jelentette.

A FRANK BIRODALOM 
ÁLLAMSZERVEZETE

Karoling lovasok, akik létrehozták Nagy Ká-
roly birodalmát

Figyelje meg a lovasok fegyverzetét! Mi tette 
lehetővé, hogy növeljék a páncélzatot, és a 

katonák szilárdan ülhessenek a nyeregben? Ho-
gyan változott a páncélos lovasság szerepének nö-
vekedésével a frank haderő társadalmi összetétele? 
Mely társadalmi mozgásokat gyorsította fel a fegy-
verzet változása?

Milyen volt a longobárdok ellen vonuló Nagy 
Károly fegyverzete? Miből állt a sereg felsze-

relése? Milyen hatást váltottak ki a frankok fegy-
verei a szerzőből? Mi lehet ennek az oka?

Nagy Károly birodalmának felépítése
Mely központi hivatalok jöttek létre? 
Melyek voltak a közigazgatási egysé-

gek, kik álltak az élükön, és milyen felada-
tokat láttak el? Hogyan ellenőrizte az ural-
kodó a közigazgatást? Mi veszélyeztethette 
a birodalom egységét? Mi jellemezte az ál-
lam és az egyház viszonyát?

Nagy Károly aacheni palotájának rész-
lete

Mely kor építészetének követése lát-
ható a képen? Nézzen utána az in-

terneten, milyen politikai szerepet játszott 
a későbbiekben a palota!

10
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12 I. A kora és a virágzó középkor

Az önellátó gazdálkodás időszakában ez nem kis feladatnak 
számított. Mindent, amire szükség volt (élelmiszerek, ruhák, szer-
számok, eszközök), igyekeztek helyben előállítani. Az uralkodó-
nak is jórészt természetbeni jövedelmei voltak (termények, álla-
tok), amelyeket nem lehetett egy központban összegyűjteni. Nagy 
Károly Aachenben [áhen] igyekezett kiépíteni birodalma köz-
pontját. Mégis szinte folyamatosan járta az országot, udvartar-
tásával felélte a királyi birtokok készleteit, igazságot szolgáltatott, 
s egyben érzékeltette hatalmát alattvalói körében.

Az írásbeli teendők ellátására, az oklevelek kiadására Nagy 
Károly birodalma központjában létrehozta a kancelláriát. Itt írás-
tudó emberekre volt szüksége, ezért összegyűjtötte kora kiemelke-
dő műveltségű férfiúit. A tudósok közül Alkuin jelentős szerepet 
játszott egy új, könnyen olvasható betűtípus, a Karoling-minusz-
kula kifejlesztésében.

Károly grófságokra osztotta birodalmát. Ezek élén a gróf 
(comes) állt, aki a király nevében és a bevételek harmada fejében 
irányította a rábízott tartományt. A különösen veszélyeztetett te-
rületeken őrgrófságokat hozott létre. Az őrgrófok tartományuk 
összes királyi jövedelmének birtokában a birodalom katonai vé-
delmét látták el (pl. Hispániában, Pannóniában).

A Nagy Károly kancelláriáján kiala-
kított Karoling-minuszkula. Ezzel a 
betűtípussal a rómaiaktól örökölt la-
tin írásnál gyorsabban lehetett írni, és 
könnyebb volt az elolvasása is

Miért vált szükségessé az olvasható 
írás kialakítása?

Alkuin (középen) pártfogoltja könyvet 
ad át a mainzi érseknek. Alkuin Nagy 
Károly tanácsadója, a Karoling-kori 
kulturális újjászületés, a Karoling-re-
neszánsz fontos szereplője volt

Miért következett be kulturális fel-
lendülés Károly udvarában? „Taníta-

ni annyit jelent, mint okosan kérdezni” 
– vallotta Alkuin. Mit árul el ez a mondat 
a tudós szemléletéről?

Nagy Károly fia (Jámbor Lajos) már ne-
hezen tudta egyben tartani a birodalmat, 

három unokája (Lothár, Kopasz Károly és 
Német Lajos) pedig 843-ban Verdunben [verdön] felosztották 
azt egymás között (verduni szerződés). Károly hatalmas birodal-
ma azonban nem csak három nagy területre bomlott. A részek 
sem maradtak egységesek: grófságaik, tartományaik egyre önál-
lóbbá váltak.

A FRANK BIRODALOM 
FELBOMLÁSA

A Frank Birodalom felosztásai
Mely részekre esett szét a Frank Birodalom? Mely tényezők határoz-
hatták meg a folyamatot?

13
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132. Új királyságok a Nyugatrómai Birodalom romjain

A Frank Birodalom azonban nem tűnt el nyomtalanul. Államszerveze-
te, a kancellária felépítése, a grófságok rendszere, a társadalom rétegződése 
tovább élt a birodalom területén létrejött államokban, mintául szolgálva az 
ezredfordulón kialakuló keresztény királyságoknak, így Magyarországnak is.

A verduni szerződést követően a 
Frank Birodalom utódállamai is ré-

szekre estek szét. E zavaros helyzetben 
támadások sorozata érte a nyugati keresztény világot: a norman-
nok, az arabok és a magyarok betörései.

A 800-as évekre a Skandináviában élő germán népek, a mai 
dánok, norvégok, svédek és angolok ősei túlnépesedtek. Emiatt 
korábbi kereskedelmi vállalkozásaik rabló hadjáratokká alakultak 
át. A jól felfegyverzett harcosok, akiket normannoknak (északi 
emberek), vagy vikingeknek neveztek, gyorsjáratú hajóikon vé-
gigpusztították az Északi-tenger partvidékét, és a folyókon felha-
józva a szárazföld belső területeit is feldúlták (Párizs). Nem volt 
biztonságban tőlük Britannia, sőt Hispánia sem. Kelet-Európában, 
ahol varégoknak nevezték őket, a folyamok mentén végigrabolták 
a keleti szlávok földjeit.

VIKING, ARAB ÉS MAGYAR 
TÁMADÁSOK

A normannok (885-ben) ismét dúlni 
kezdtek, gyilokra és tűzre szomjasan, 
öldösték és fogságba hurcolták a ke-
resztény népet, szétrombolták a temp-
lomokat anélkül, hogy ellenállásra lel-
tek volna. A frankok pedig újból ellen-
állni készültek, de nem nyílt csatára, 
küzdelemre, hanem a folyóknál erődít-
ményeket emelve, hogy az ellenséget 
meggátolják a hajón vonulásban. Pá-
rizs városát Gauzlin püspök erősítette 
meg. A dölyfös normannok Párizs elé 
nyomultak, és mindjárt megtámadtak 
egy tornyot; remélték, hogy ezt, mivel 
még nem volt teljesen megerősítve, ha-
marosan elfoglalhatják. A keresztények 
azonban férfiasan védték a tornyot, és 
a küzdelem reggeltől egészen estig el-
húzódott; végül a sötétség vetett véget 
a harcnak, és a normannok ezen éj-
szakára visszatértek hajóikra. Gauzlin 
püspök és Odo gróf az övéikkel egész 
éjjel dolgoztak, hogy a tornyot a továb-
bi harchoz még jobban megerősítsék. 
Másnap a normannok visszatértek, és 
megpróbálták a tornyot rohammal be-
venni, és ismét egészen napnyugtáig 
tartott a kemény küzdelem.

St. Vaast-i évkönyvek, X. század

Mely tényezők biztosították a 
normannok sikereit? Mely té-

nyezők biztosították a védekezés sike-
rét?

Viking hajó
Kövesse nyomon a vikingek útjait a 
térképen! Milyen célok vezették a ha-

jósokat? Mely tényezők tették lehetővé út-
jaikat?

A viking támadások okai és következ-
ményei

Gyűjtse össze és értelmezze a viking 
támadásokhoz vezető okokat! Mely 

tényezők határozták meg, hogy egyes terü-
leten milyen következményei voltak a vi-
kingek megjelenésének?

16
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14

A szétesett Nyugatrómai Birodalom területén létrejövő germán királyságok közül a frank állam 
maradt fenn tartósan. Leghíresebb uralkodócsaládjának, a Karolingoknak az őse páncélos lovasok-

ból álló seregével Poitiers-nél megállította az arabokat. Nagy Károly a Nyugat jelentős részét egyesítette 
uralma alatt, birodalmához csatolva az Alpoktól északra élő germán törzseket is. A hatékonyabb kormány-
zás érdekében megszervezte a grófságokat és létrehozta a kancelláriát. Károlyt 800-ban császárrá koro-
názták. Birodalmát utódai nem sokáig tudták egyben tartani, s 843-ban részekre osztották. Károly állam-
szervezete azonban mintául szolgált az egykori birodalom területén, majd annak peremterületein kiala-
kuló országok számára. A hasonló hatalmi berendezkedés a térség egységének fontos tényezője volt.

A vikingek 1000 körül Izland szigetéről kiindulva eljutottak Grönlandra. 
A nagy sziget ekkor a felmelegedés hatására lehetőséget adott az állattartásra 
és a földművelésre. A normann telepek a XIII. századig dacoltak itt az ismét 
hűvösebbre forduló időjárással. Vörös Erik társaival Grönlandról az amerikai 
kontinensre is eljutott, mint arról a viking mondák, a sagák beszámolnak. 
Ám az itteni telepek a későbbiekben elpusztultak, és feledésbe is merültek.

A keleti frank államot a Kárpát-medencébe érkező nomád ma-
gyarok támadásai érték évtizedeken át. A Karolingokat követő 
uralkodók azonban erős páncélos lovas sereget szerveztek. I. (Ma-
darász) Henriknek sikerült először vereséget mérnie a magyar 
lovasságra Merseburgnál (933).

X–XI. századi népmozgások
Mely népek mozgásai figyelhetők 
meg a korszakban? Milyen céljai vol-

tak a X–XI. századi népmozgásoknak? 
Mely államokat érintették elsősorban a 
magyar kalandozások? Hasonlítsa össze 
a folyamatot a népvándorlás V. századi 
hullámával! Kövesse nyomon a vikingek 
szétrajzását! Mely célok vezethették a vi-
king hajósokat?

I. A kora és a virágzó középkor
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153. A mezőgazdaság fejlődése és a társadalom átalakulása Nyugat-Európában

A Nyugatrómai Birodalom bukásával a 
gazdaság korábbi rendszere is felbomlott. 

Európában mindennapossá váltak az éhín-
ségek és a belső háborúskodás. Elpusztultak a városok, vissza-
szorult az árutermelés. A Nyugat önellátó nagybirtokokra esett 
szét. A nagybirtok, amelyet uradalomnak nevezünk, az a terület, 
amelynek földjei a földesúr (nagybirtokos) tulajdonában, lakói 
a földesúr fennhatósága alatt vannak. A földek egy részén a föl-
desúr gazdálkodott (allódium vagy majorság), más részét a földes-
úrnak alávetett lakosság használta.

A földeket legelőváltó (más néven mezőfüves vagy talajváltó) 
rendszerben művelték, vagyis egy területet a talaj kimerüléséig 
használtak. 4-6 év után új földet fogtak termőre, a régit pedig le-
gelőként hasznosították.

MEZŐGAZDASÁG – 
MŰVELÉSI MÓDOK

3. A mezőgazdaság fejlődése és a társada-
lom átalakulása Nyugat-Európában

A földterületnek mindig csak egy kis részét vették igénybe, és ugyanazon 
földdarab művelésbe vonására vidéktől függően kb. 10-30 évente került sor. 
Ezzel a módszerrel azonban csak alacsony hozamot tudtak elérni, s az évek 
múlásával ez tovább romlott, mert a föld termőereje kimerült. Az új földek 
feltörése aránytalanul sok munkát igényelt (erdő irtása, műveletlen föld fel-
törése stb.).

Ez a kezdetleges gazdálkodás egységnyi területen csak kevés 
ember eltartását biztosította. A korszakban alacsony volt a népsű-
rűség. Fölösleg alig képződött a mezőgazdaságban. A pénz hasz-
nálata visszaszorult. Arra törekedtek, hogy mindent megtermel-
jenek, amire szükségük volt. A gazdálkodásnak ezt a szintjét ön-
ellátó gazdálkodásnak nevezzük.

Az Angyalvár. Hadrianus császár egy-
kori síremléke a középkorban díszeit 
elveszítve a római pápák mentsvárává, 
erődjévé vált

Milyen folyamatra utal az An-
gyalvár funkciójának változása?

A művelési módok fejlődése
Értelmezze a szántó és az ugar fogal-
mát! Készítsen táblázatot az ábrán 

bemutatott művelési módok jellemzőiről 
(terület, hatékonyság stb.), s ez alapján 
vesse össze a három rendszert! Mely terü-
leteken lát fejlődést? Milyen veszélyei, hát-
rányai lehettek az új művelési módoknak? 
Mit fejeznek ki az ábrán az egyes termelé-
si rendszerek egyre növekvő körei?

A VIII. századtól Nyugat-Európában a jobb életfeltételek kere-
sése, a nomádoktól átvett technikai újítások és a kolostorokban ki-
bontakozó gazdálkodás nyomán a termelési módszerek és a mun-

1
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kaeszközök fejlődni kezdtek. Új műve-
lési (földhasznosítási) mód alakult ki: 
a kétnyomásos gazdálkodás. Ennek 
lényege, hogy a termőföld felét bevetet-
ték, a másik felét pihentették, ugarnak 
hagyták, ahol az állatok legelhettek és 
trágyájukkal megújították a föld termő-
erejét. Az egységek évente cserélődtek.

A háromnyomásos gazdálkodásnál 
tovább csökkent az ugar, s már a terület 
kétharmadát bevetették, részben őszi, 
részben tavaszi vetésű növényekkel.

A háromnyomásos gazdálkodás a kétnyo-
másosnál termelékenyebb volt, de a kisebb 
arányú ugar miatt csökkent a kimerült föld 
termőerejének utánpótlási lehetősége. Így ezt 
a rendszert csak a jobb minőségű földeken le-
hetett biztonsággal kialakítani.

A föld ilyen ará-
nyú folyamatos 

kihasználása a régi 
eszközökkel nem volt lehetséges. Dön-
tő változást hozott a csoroszlyás, kor-
mánylemezes nehézeke alkalmazása. 
Ez szántáskor mélyen feltörte a földet, 
és meg is fordította: kicserélte az alsó, 
pihent és a felső, kimerült talajszintet. 
A nehézekével a keményebb (kötöt-
tebb) talajokat is felszánthatták, így nő-
hetett a termőterület nagysága.

Növelte a termést a borona megje-
lenése, mely a szántás után fellazította 
a földet. Az új eszközök nagyobb vonó-
erőt igényeltek. A nehézeke csak a fo-
gatolás új módjával, a szügyhámmal 
együtt terjedhetett el. A nomádoktól 
átvett újítás lényege, hogy a hámot az 
állatok nyakáról a szügyére helyezték, 
így az igaerő jelentősen megnőtt.

Az új módszerek az ezredfordulót 
követően Európa egyre nagyobb térsé-
gére terjedtek ki. A folyamatot segítette 
az éghajlat melegebbé válása, mely az 
északabbi tájakon is javította a terme-
lés feltételeit. A növekvő hozamok kö-

ESZKÖZFEJLŐDÉS

A nehézeke és a szügyhám
Tanulmányozza a két 
eszköz felépítését! Ho-

gyan működtek ezek? Mi volt 
a korszakalkotó jelentőségű 
megjelenésükben? Mi a kap-
csolat a nehézeke és a szügy-
hám között? Nézzen utána a 
borona szó jelentésének! Mi-
ért vált szükségessé a borona 
alkalmazása?

A középkori mezőgazdasági munkák
Mely munkafolyamatokat tud azo-
nosítani a képen? Vegye számba a 

képen látható eszközöket! Vesse össze a ké-
pet és az előző oldalon található ábrát!

I. A kora és a virágzó középkor
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A középkorban a 
megélhetés és a ha-

talom alapja a föld-
birtok volt. A kora középkorban a tör-
zsi rendszert felszámoló, és a földek 
jelentős részét megszerző újdonsült 
királyok hatalma is azon alapult, hogy 
országukban ők voltak a legnagyobb 
birtokosok. Azonban csak úgy tudtak 
kormányozni, ha a frissen megszerzett 
földek jelentős részét híveiknek adomá-
nyozták. A király a különböző szolgá-
latokért (katonáskodás, hivatalok be-
töltése stb.) adományozott földeket, 
amit hűbérbirtoknak nevezünk.

A HŰBÉRISÉG  
KIALAKULÁSA

Európa éghajlatának és népességének változása
Kövesse nyomon a népesség változását! Vesse össze az éghajlat vál-
tozásával! Keressen más tényezőket, amelyek befolyásolhatták a né-

pességszám alakulását!

Az uradalom felépítése. A nagybirtok 
nem egybefüggő terület volt: a szántók 
szétszórtan helyezkedtek el

Mutassa be az ábra alapján a há-
romnyomásos rendszer működését! 

Gyűjtse össze a jobbágyi szolgáltatásokat, 
s mutassa be ezek változásait! Magyaráz-
za meg az ábra segítségével a nyomáskény-
szer fogalmát, ami azt jelentette, hogy egy 
dűlőben csak azonos növényeket lehetett 
vetni! Mit tekintettek a korszakban közös 
földeknek, és hogyan használták?

vetkeztében gyorsan nőtt a kontinens 
népessége (a XI. századi 38 millióról 
a XIII. század végére 75 millióra). Az 
új gazdálkodási módszerek elterjesz-
tésében jelentős szerepet játszottak a túl - 
népesedő fejlettebb területekről a ritkán 
lakott vidékekre vándorló telepesek, a 
hospesek (vendégek).

Nem szabad megfeledkeznünk a 
szerzetesi közösségekről sem. A nyugati 
szerzetesrendek maguk gondoskodtak 
ellátásukról, és ezek a tanult emberek 
nyitottak voltak az új eljárásokra. Más-
részt az újonnan létrejött monostorokba 
a betelepülő szerzetesek magukkal hoz-
ták a fejlettebb mezőgazdasági kultúrát.

Az önellátás szintjén kevés felesleg kelet-
kezett, és ezt sem lehetett pénzzé tenni. Ezért 
az uralkodók pénzjövedelme csekély volt, ab-
ból fizetett hadsereget vagy hivatalszervezetet 
nem lehetett fenntartani. A hűbérbirtok kez-
detben a megadományozott halálával, vagy 
akkor, ha nem teljesítette kötelességét, vissza-
került az adományozóhoz (benefícium). Ké-
sőbb örökölhetővé, sőt továbbadhatóvá vált 
(feudum).

3. A mezőgazdaság fejlődése és a társadalom átalakulása Nyugat-Európában
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A király nagyhűbéresei maguk is adományoztak birtokokat, 
hogy biztosítsák fegyveres kíséretük hűségét. Így a királytól a kis-
hűbéresekig (tehát csak az uralkodó réteg tagjai között) kialakult 
egy sajátos alá-fölérendeltségi viszony (hierarchikus rend), a hű-
béri lánc. A Karoling-korra általánossá vált a hűbéri eskü. Ebben 
az adományozó hűbérúr (senior) és a megadományozott hűbéres 
(vazallus) kölcsönösen fogadalmat tettek a hűségre és kötelessé-
geik teljesítésére.

A hűbéri lánc
Hogyan épült fel a hűbéri lánc? Ho-
gyan lehetett ugyanaz a személy 

hűbér úr és hűbéres? Tagjai voltak-e a hű-
béri láncnak a földeken dolgozók? Mit je-
lentett az a megállapítás, hogy a hűbéri 
lánc vertikális kapcsolat a társadalmi ré-
tegek között?

A hűbériség ábrázolása a szász krónikában (XIII. század)
Gyűjtse ki a hűbéri kapcsolatot ábrázoló részeket! Hogyan érzékel-
teti a rajzoló, hogy a hűbéri rend öröktől fogva létezik?

Az állam a hűbéri láncon keresztül működött: a király aka-
ratát hűbéresei hajtották végre a saját hűbéreseik segítségével. 
A rendszer csak akkor erősítette a király hatalmát, ha a hűbéresei 
(vazallusai) megtartották esküjüket. A korszak keresztény felfogá-
sa az eskü megszegését elítélte, ami bizonyos fokig fékezte a hűt-
lenséget, de azok mégis napirenden voltak.

A hűbériség korában (VIII–XIII. század) elvileg a király hatalmát csak a 
szokásjog és az egyház által meghatározott erkölcsi parancsok korlátozták. 
A törvényeket a király saját akaratából hozta és hirdette ki, legfeljebb meg-
hallgatta főemberei tanácsát. Ő volt a legfőbb bíró is.

Ennek ellenére a valóságban csak néhány rátermett uralkodó tudta or-
szágát egyben tartani, és a belső békét biztosítani. A hűbéresek egymás elleni 
fellépése napirenden volt, amit a korszakban hatalmaskodásnak neveztek.

I. A kora és a virágzó középkor
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A jelen órától kezdve én, Rajmond, Hercend fia, Ber-
nard algrófot, Reinhard fiát csalárdul el nem hagyom 
sem abban, ami életére vonatkozik, sem abban, ami tes-
tének tagjaira vonatkozik, nem fosztom meg őt életétől, 
fogságba nem ejtem, és egyetlen férfi, sem pedig egyet-
len nő ilyet az én tanácsomra el nem követ ellene. Nem 
veszem el sem városaidat, sem váraidat, sem hűbérbir-
tokaidat, amelyeket most bírsz és a jövőben segítségem-
mel megszerzel […], és ha bármely férfi vagy asszony 
azt tenné, én, Rajmond, becsületesen és álnokság nélkül 
segítőd leszek, mihelyt te magad személyesen vagy meg-
hatalmazottaid útján felszólítasz […].

XI. századi hűbéri eskü

Annak, aki urának hűséget esküszik, a következő […] 
dolgot kell mindig emlékezetében tartania: […] Meg-
bízhatóság, azaz hogy a rábízott titokkal vagy azokkal 
az intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek ura bizton-
ságát szolgálják, hiba ne legyen. Becsületesség, hogy az 
igazságszolgáltatás terén vagy más ügyekben, melyek 
becsületét érintik, kára ne essék. Hasznosság, hogy bir-
tokain kár ne érje. […] Méltányos legyen, hogy az, aki 
hűbéres, ezeket az ártó dolgokat elkerülje, de ezért még 
nem érdemelné meg a hűbérbirtokot: mert nem elegen-
dő a rossztól tartózkodni, ha nem teszünk jót is. […] 
A hűbérúr pedig szintén tartozik mindezeket megtenni 
hűbéresével szemben. Mert ha valaki ezt nem teszi, jog-
gal tekintik hűtlennek és esküszegőnek.

Fulbert, Chartres [sartr] püspökének leveléből, 1020

Sorolja fel és jellemezze a hűbéres kötelességeit! Mi minden kötötte egymáshoz a hűbérest és hűbérurat?

Roland hűbéri esküt tesz Nagy Károly-
nak

Miért volt szükség a hűbéri viszony 
esküvel történő megerősítésére? 

A hűbéri szertartás mely részét örökíti 
meg a kép? Nézzen utána Roland történe-
tének!

Az új földbirtokos réteggel párhuzamosan, 
századok alatt jött létre az új alávetett réteg, a 

jobbágyság.

A JOBBÁGYSÁG  
KIALAKULÁSA

A jobbágyság kialakulásának semati-
kus ábrája

Mely rétegek összeolvadásából ala-
kult ki a jobbágyság? Vegye számba 

a jobbágyi szolgáltatásokat!

A folyamat nemcsak hosszú volt, de területenként eltérő módon valósult 
meg. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a jobbágyság a korábbi rabszol-
gák, a colonusok és a szabad germán parasztok összeolvadásával alakult ki.

A szolgáltatások kényszerű vállalása a germán fegyveres szabadok szá-
mára lesüllyedést jelentett. A szabad parasztok, akik egyben harcosok is vol-
tak, katonai szolgálattal tartoztak királyuknak. Ez egyre terhesebbé vált szá-
mukra, mert háború esetén maguknak kellett ellátásukról és fegyverzetükről 
gondoskodniuk. Miután az új, drága fegyverzetet nem tudták előteremteni, 
inkább a szabadságukról mondtak le. Földjeikkel együtt egy-egy földbirtokos 
szolgálatába szegődtek.

3. A mezőgazdaság fejlődése és a társadalom átalakulása Nyugat-Európában
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