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6 I. A világ és Európa a kora újkor első századában

1. Kultúrák találkozása – felfedezések

Tanulmányaink során számos, egymástól föld-
rajzilag távol eső kultúrát ismertünk meg, me-

lyek jórészt egymástól elzárva fejlődtek ki. A Kö-
zel-Kelet kultúrái, India, Kína civilizációi a maguk fejlődési útját 
járták be a kőkortól a vaskorig. A haladást felgyorsították a kul-
túrák között kialakuló kapcsolatok: élelmiszerek, nyersanyagok, 
technikai eljárások és gondolatok cserélődtek a kereskedelem jó-
voltából, vagy éppen a háborúk során.

A Közel-Keletet meghódította Nagy Sándor (Kr. e. IV. század), 
s ennek hosszan tartó következménye a hellén és a keleti kultúrák 
összeolvadása és felvirágzása lett. Róma hódításai kiterjesztették 
a hellenizmus világát Európa és Észak-Afrika jelentős részére, s a 
kultúrák találkozása és szerves egybeolvadása létrehozta a római 
civilizációt.

Kína, India és az európai kultúrák között már az ókorban ki-
alakult a szárazföldi, majd a tengeri kereskedelmi összeköttetés, a 
Selyemút. A középkorban a híres kereskedelmi útvonal az iszlám 
előretörésével felvirágzott. Az arab kultúra fellendülésének egyik 
forrását éppen az jelentette, hogy a hódítások során megismert ci-
vilizációk számos elemét beemelték az arab kultúrába.

A kultúrák kölcsönhatásának jó példája a Föld mágnesességén alapuló 
tájékozódási eszköz, a mindannyiunk által ismert iránytű. Története az ókor-
ba nyúlik vissza. Kínában már Krisztus születése előtt ezer évvel a mágneses-
ségen alapuló eszközt alkalmaztak a déli irány meghatározására. Az eszközt 
kezdetben a szárazföldön használták, s egy vízzel telt edényben falemezkén 
úszott a mágneses anyag, mutatva a déli irányt (Sze-Nan).

A XIII. században a Kínába eljutó arab kereskedők hozták magukkal, s 
tőlük az itáliai kalmárok vették át. A korszak egyik vezető kereskedővárosá-
nak, Amalfinak a szülötte (Flavio Gioia) tökéletesítette az eszközt, javítva ha-
tékonyságát. A mágneses lemezt függőleges tengelyre (tűre, innen az iránytű 
elnevezés) rakta, s dobozba helyezte. Így a hajókon már jobban lehetett hasz-
nálni. Ám a hullámzás még nagyon bizonytalanná tette működését. A XVI. 
században javítottak (Girolamo Cardano) a felfüggesztésen, így kialakult a 
jól használható iránytű, amit az európai hajósok juttattak el Kínába.

KULTÚRÁK  
KAPCSOLATA

A Kr. e. II. századból származó kínai 
mágneses irányjelző modellje, a vízen 
úszó arab irányjelző és Cardano irány-
tűje

Hasonítsa össze a mai iránytűkkel az 
eszközök működését! Nézzen utána, 

mi a kapcsolat Cardano és a kardánten-
gely között!

Az iránytű kialakulásának menete Kí-
nától Kínáig

Ki fedezte fel az iránytűt? Jellemezze 
a példa alapján a civilizációk kap-

csolatrendszerét! Keressen hasonló jelen-
ségeket tanulmányai alapján és az internet 
segítségével! Ábrázolja például a puskapor 
vagy az arab számok útját!
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71. Kultúrák találkozása – felfedezések

A középkori Kínai Császárság a Ming-dinasztia idején, a XV. században hatalmas, erős és fejlett állam volt. Hajózási, na-
vigációs technikájuk lehetővé tette, hogy a kínai hajósok a világ távoli pontjaira eljussanak. Erre a XV. század első felében sor 
került. Egy muszlim kínai, Cseng Ho a császár parancsára hatalmas flottát építtetett. Abban a korban ez volt a legtöbb és a leg-
nagyobb hajóból álló flotta, amelynek legénysége több tízezer főből állt. Eljutottak Afrikáig. Az állam által fenntartott hatalmas 
flotta hazatérését követően azonban az uralkodó úgy döntött, hogy a további felfedezőutak fölöslegesek, ezért az expedíciók 
folytatás nélkül megszűntek. Igaz, ettől kezdve a kínai tengeri kereskedelem Indiáig tolódott előre.

A különböző civilizációk által ismert 
területek határai a Földön a XV. és a 
XVI. század fordulóján

Vegye számba az egyes civilizációk 
által ismert területeket! Melyek az 

átfedések? Mely tényezők befolyásolták a 
civilizációk hatókörét? Kövesse nyomon 
a kínai hajós felfedezőútját a térképen! 
A kiegészítő szöveg alapján fogalmazza 
meg a felfedezések hatását! Vitassák meg, 
mi az oka a jelenségnek!

A kifejezés alatt azt értjük, amikor egy civili-
záció képviselői, kereskedők, utazók, katonák, 

hittérítők a kultúrájuk által még ismeretlen te-
rületekre jutnak el, s arról híradást adnak. Így az arab kereskedők 
egyben felfedezők is voltak Kínában, s a kínai utazók felfedezők 
voltak, amikor eljutottak a Közel-Keletre. Az ismeretlen földek fel-
keresése, a beszámolók megszületése nagyon fontos esemény. Nem 
csoda, hogy a szakirodalomban és az ismeretterjesztő irodalom-
ban gyakran olvashatunk a korábban elsőnek hit felfedezőutakat 
megelőző próbálkozásokról, valós és vélt sikeres vállalkozásokról.

FELFEDEZÉSEK

Számos folyóirat, könyv lapjain olvashatunk Amerika első felfedezőiről. 
Maguk az őslakók, az indiánok is a Bering-szoroson át érkeztek Ázsiából. De 
felvetődik időről időre az őskori európaiak megjelenése a jégkorszakban a be-
fagyott tengeren át. Olvashatunk az Amerikába eljutó föníciai hajósokról, bár 
ezek az utak csak feltételezések, hiszen bizonyítékok nemigen akadnak. Az 
1000 körüli időben Amerikába érkező vikingekről viszont mi is tanultunk.

Az elsőbbségnél azonban sokkal fontosabb a felfedezés hatása. 
Egy egyszeri eltévedt hajó, egy homályos beszámoló, egy néhány 
emberöltő alatt eltűnő telep érdekes, de nem hatott igazán a tör-
ténelemre. Ezzel szemben azok a felfedezések rendkívüli jelentő-
séggel bírnak, amelyek hatására kereskedelmi kapcsolatok jöt-
tek létre, technológiák, eszmék cserélődtek és emberek tömegei 
mozdultak ki korábbi lakóhelyükről.

Cseng-Ho hajójának és az Amerikát 
felfedező Kolumbusz legnagyobb ha-
jójának makettje

Hasonítsa össze a két hajó lehetősé-
geit!
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8 I. A világ és Európa a kora újkor első századában

2. A nagy földrajzi felfedezések

A XIV. századi válságot követően a 
nyugat-európai gazdaság a XV. szá-

zadban gyorsuló ütemben fejlődött. 
A növekvő kereskedelmi forgalom egyre nagyobb 
mennyiségű pénzt igényelt. Ez növelte a nemesfé-
mek iránti keresletet is, hiszen a pénzérméket ne-
mesfémekből (ezüstből és aranyból) verték. A ne-
mesércek kitermelése nem tudta követni ezt, így a 
pénzszűke a további fejlődés gátjává vált.

Ugyanakkor Európa egyre többet fogyasztott a 
Keletről behozott luxuscikkekből (selyem, porcelán) 
és fűszerekből. Mivel Európa termékeire a fejlett Ke-
letnek továbbra sem volt szüksége, a behozott termé-
kekért ezüsttel és arannyal kellett fizetni. Így a Kelet 
a korábbinál is nagyobb mértékben szivattyúzta 
ki Európából a nemesfémeket. A levantei kereske-
delem költségeit tovább növelték a térséget elfoglaló 
Oszmán Birodalom által megemelt adók. Nehezítette 
a helyzetet, hogy a korszakban kezdtek kimerülni a 
magyarországi és csehországi nemesfémbányák.

A XIV. században felfutó csehországi és magyar nemes-
fémbányászat kitermelte a könnyen elérhető ércteléreket. 
Újabb lelőhelyeket egyre inkább csak a talajvízszint alatt talál-
tak. Ám erőgép híján a szivattyúkat csak állati és vízi energiá-
val tudták hajtani, ami korlátozott mértékben volt elégséges.

A VÁLTOZÁS 
KÉNYSZERE

A nemesfémek kiáramlása Európából
Rendszerezze a nemesfémek kiáramlásához vezető 
tényezőket (földrajzi, gazdasági, politikai)! Készítsen 

ez alapján táblázatot!

A nagy földrajzi felfedezésekhez vezető tényezők

Csoportosítsa a tényezőket több szempontból 
(lehetőség – kényszer, politika – gazdaság stb.)! 

Készítsen táblázatot felosztásai alapján!

Az új hajótípusok, összefoglaló nevükön karavellák
Gyűjtse össze a karavella azon jellemzőit, melyek 
lehetővé tették az óceáni hajózást (vitorlázat, kor-

mányzás és ezek kapcsolata)!
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92. A nagy földrajzi felfedezések

A gondokkal azonban a 
reneszánsznak köszön-

hetően nyitottabb, az új 
befogadására kész Európa nézett szembe. 
A változások új területek felfedezését tették 
lehetővé és új erőforrások bevonását az eu-
rópai gazdaságba.

A levantei és a Hanza-kereskedelem kö-
zötti tengeri összeköttetés szükségessé tet-
te egy új, jól kormányozható hajótípus, 
a karavella kifejlesztését, amellyel már ki 
lehetett merészkedni az óceánokra is.

A Hanza kereskedelmi hajóin (kogge – 8. év-
folyamos tankönyv, 65. oldal) a XII. századra je-
lent meg a hajó farában elhelyezett kormánylapát, 
amelyet erőátvitel segítségével kormánykerékkel 
mozgattak. Az így jobban irányítható hajó vitorla-
felületét növelni lehetett, s a vitorlázat fejlődésével 
lehetővé vált a szél elleni hajózás is.

A VÁLTOZÁS 
LEHETŐSÉGE

Fra Mauro világtérképe 1499-ből és Pto-
lemaiosz világtérképének 1482-es kiadása

A világ mely területeiről rendelkeztek is-
meretekkel a térképek készítői? Milyen 

információkat nyerhettek az új kereskedelmi 
utakat keresők ezekről a térképekről?

4

5

Martin Behaim német születésű térképész 
földgömbje kiterítve. Behaim a kortársakhoz 
hasonlóan gömb alakúnak tartotta a Földet, ám 
nagyságát a valóságosnál jóval kisebbnek vélte. Ez 
arra bátorította a kortárs hajósokat, hogy nekivágjanak 
az óceánnak

Azonosítson minél több területet a térképen! Mely területek kevésbé kidolgozottak a térképen? Hová juthatunk Európá-
ból nyugatra hajózva a térkép szerint?

Ptolemaiosz, ókori csillagász nyomán 
sokan a Földet ismét gömb alakúnak 
tartották, s megalkották az ennek meg-
felelő új térképeket (Toscanelli, 1474).

Fejlődött a tájékozódás. A térképek 
mellett a messzi vizeken mozgó hajók hely-
meghatározását az iránytű elterjedése tette 
lehetővé.

A levantei hajózás során számos tapasz-
talat halmozódott fel. Velence kialakítot-
ta a tengerentúli területek hasznosításá-
nak modelljét: hogyan lehet kereskedéssel, 
bányák, ültetvények révén nagy haszonnal 
birtokolni a messzi vidékeket. S nem utolsó- 
sorban az Itáliában felhalmozódó pénz, a 
létrejövő bankrendszer biztosította a fel-
fedezőutak anyagi hátterét.

6
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10 I. A világ és Európa a kora újkor első századában

A Jákob-pálca használata (1532). Az iránytű mellett 
több új helymeghatározó eszköz elterjedt

Nézzen utána az asztrolábium és a Jákob-pálca ere-
detének és használatának! Mennyiben jellemző a fel-

fedezések egészére az eszköz története?

A portugál felfedezőutak
Sorolja fel a felfedezőutak célpontjait! Mely tényezők 
határozhatták meg az útirányokat? Mely népekkel, 

birodalmakkal kerültek szembe a portugál felfedezők?

7

9

Arról tudósítasz, hogy ama útra vonatkozó gyakori 
eszmecserénk után, amely Európa és India közt kell 
hogy létezzen (ez az út véleményem szerint sokkal 
rövidebb, mint az, amit a portugálok Guinea part-
jai mellett hajózva, rendszerint követnek), őfelsége 
ezen útról még további felvilágosítást óhajt, mégpe-
dig azért, hogy az ő hajói is kipróbálják azt. Jóllehet 
semmi kétségem sincs a felől, hogy a földkerekség 
tanulmányozása nem szolgáltat bizonyítékot arra vo-
natkozólag, hogy a Föld valóban gömb alakú, mégis, 
hogy észrevételeimet elfogadhatókká tegyem, úgy vé-
lem, hogy helyén való itt egy, a tengeren használatos 
térképekhez hasonlatos térképet mellékelni. E térkép 
nyugat felé az Írországtól Guineáig terjedő partokat 
foglalja magába. Ezen fölvázolom mindazokat a szi-
geteket, amelyek az én véleményem szerint ama útvo-
nalon találhatók, amely nyugatról Indiába kell hogy 
vezessen egészen addig, ahol az ázsiai kontinens ke-
leti végpontja is kell legyen, mindama szigetekkel és 
kikötőkkel, amelyeket körül kell hajózni.

Toscanelli levele Fernando Martinezhez, 
Firenze, 1474 – lehetséges, hogy hamisítvány

Fogalmazza meg a kortársak úttal kapcsolatos 
félelmeinek okát! Melyik útvonal helyett merül 

fel a nyugat felé történő hajózás ötlete? Nevezze meg 
az elérendő területeket!

8
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11

AFRIKA
fejletlen gazdaság,  

természeti adottságok
(sivatagok, őserdők,  

zuhatagos folyók)

nem tudnak behatolni a portugálok

kereskedelmi telepek

ÁZSIA 
BIRODALMAI

fejlett gazdaság, 
nagy terület

2. A nagy földrajzi felfedezések

A portugál hajósok már a XV. század közepé-
től felfedezőutakat indítottak Afrika partjai 

mentén az arany és a fűszerek megszerzésének 
reményé ben.

A PORTUGÁL  
FELFEDEZÉSEK

A portugál felfedezőutak szervezése a legendák övezte Tengerész Hen-
rik nevéhez fűződik. A portugál herceg országot kívánt magának szerezni, s 
így megbízásából számos szigetet fedeztek fel az Atlanti-óceánban (Zöldfo-
ki-szigetek, Kanári-szigetek, Madeira). Miután pénzre volt szüksége, a Sza-
harán keresztül érkező arany lelőhelyére kívánt eljutni. A herceg udvarában 
összegyűjtötték a hajósok beszámolóit, térképeit. Vállalkozásaiban lovagjai, 
majd egyre inkább az olasz hajósok és kereskedők vettek részt. 1471-re már 
elérték az Egyenlítőt és a Guineai-öbölt, s a portugál hajósok egyre délebbre 
merészkedtek az ismeretlen vizeken. Bartolomeu Diaz elérte a Jóreménység 
fokát (1487).

Vasco da Gama Afrika megkerülése után elérte Indiát (1498). 
A portugálok kereskedelmi telepeket hoztak létre Indiában 
(Goa), majd keletebbre hatolva Kínában is (Makaó). A XVI. szá-
zad közepén eljutottak Japánba. Nagyobb területeket nem tudtak 
birtokba venni, mivel Ázsia népes és fejlett országait az európaiak 
még hosszú ideig nem tudták meghódítani sem katonailag, sem 
gazdaságilag. Afrika partvidékén is megvetették lábukat, de a bel-
ső területekre nem hatoltak be.

Lisszabon kikötőjének részlete. A por-
tugál város a kereskedelem egyik köz-
pontjává vált a XVI. században

Gyűjtse össze azokat a tényezőket, 
melyek a város gyors fejlődését ered-

ményezték! Nézze meg az interneten a lisz-
szaboni kikötő adottságait!

A portugálok és az új területek kap-
csolata

Mely összetevők határozták meg, 
hogy milyen területeken tudtak be-

hatolni, s megvetni lábukat?

11

A spanyol királynő támogatásával ismeretle-
nebb úton indult el a mesés Kelet irányába a 

genovai tengerész, Kolumbusz Kristóf. A pasz-
szátszeleket kihasználva – embereiben a lelket nehezen tartva – két 
hónapos út után, 1492. október 12-én elérte az amerikai konti-
nens előterében fekvő Bahama-szigeteket.

A SPANYOL 
FELFEDEZŐK

Kolumbusz négy felfedezőútja
Mely területeket fedezte fel Kolum-
busz? Mely tényezők segítették az is-

meretlenbe vezető útján?

10

12
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12 I. A világ és Európa a kora újkor első századában

Kolumbusz először a portugál udvarban keresett támogatókat vállal-
kozásához, azonban itt elutasították a merész és nem sok eredményt ígérő 
ötletet. Hosszú küzdelemben végül a spanyol királynő, Kasztíliai Izabella 
támogatását szerezte meg. Ebben szerepet játszott az is, hogy 1492-ben a 
spanyoloknak sikerült elfoglalniuk az Ibériai-félsziget utolsó arab államának 
központját, Granadát.

Kolumbusz további útjai során felfedezte Kubát és Hispaniolát, majd a 
kontinens partvidékét. Azonban valószínű, hogy abban a hitben halt meg, 
hogy Indiába érkezett. Honfitársa, a kontinensnek nevet adó Amerigo Ves-
pucci ismerte fel, hogy új földrészre bukkantak. Igaz, állítása tévedésen ala-
pult: a La Plata mély torkolatát az új kontinens legdélebbi csücskének vélte.

Október 10. szerda
Mostanában embereim panaszkod-

nak, mert elviselhetetlennek érzik a 
hosszú utat [augusztus 3-án indultak]. 
De amennyire tudtam, felvidítottam 
őket, és elébük idéztem a jutalmat, me-
lyet így kiérdemelnek. Hozzáfűztem, 
hogy különben is céltalan ezen vitázni, 
mert eltökéltem magamban, hogy el-
jutok Indiába, és mindaddig folytatom 
utamat, míg oda nem érkezem.
Október 11–12. csütörtök, péntek

Továbbra is nyugati-délnyugati 
irányban haladunk. Sokat kellett küz-
denünk a hullámokkal, melyek itt ma-
gasabbak voltak, mint bárhol utunk 
során. Láttunk néhány viharmadarat 
és egy zöld nádszálat a hajó oldalánál 
elúszni.

Minthogy a Pinta [Kolumbusz 
egyik hajója] gyorsabb volt, mint a má-
sik két hajó, ennek fedélzetén fedezték 
fel a földet, innen adták meg a megbe-
szélt jelet.

Noha a pislákoló fény oly bizony-
talan volt, hogy nem mertem földnek 
mondani, mégis magamhoz hívattam 
a király velem utazó pohárnokát, meg-
mondtam neki, hogy azt hiszem, fényt 
látok. […]

Hajnali két óra felé tűnt fel a föld, 
amelytől mintegy nyolcvan tengeri 
mérföld távolságra lehettünk.

Kolumbusz naplójából

Mely problémákkal került 
szembe Kolumbusz útja során? 

Hogyan kísérelte meg leküzdeni eze-
ket?

Kolumbusz három hajója: a Santa Ma-
ria, a Niña és a Pinta

A spanyolok partraszállása az amerikai 
kontinensen

Milyennek ábrázolja a festmény a 
két kultúra találkozását? Hasonlítsa 

össze a kép alapján a két kultúra jellemző-
it! Hová vezettek a különbségek?

Az első felfedezőket sokan követték. A Föld körülhajózásá-
ra először a Csendes-óceánon a fűszerszigetek felé rövidebb utat 
kereső Magellán tett kísérletet (1519–1522). A kapitányt a benn-
szülöttek a Fülöp-szigeteken megölték (1521), de egy hajója Afrika 
megkerülésével visszajutott Európába. Új területek felfedezésére a 
XVIII. század elejéig még expedíciók sorát indították.

13

15

14
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132. A nagy földrajzi felfedezések

A portugál Pedro Álvarez Cabral 1500-ban, a portugál király nevében 
birtokba vette Brazíliát. 1513-ban Ponce de León felfedezte a Golf-áramla-
tot, amivel jelentősen megkönnyítette a felfedezésekre vállalkozók visszaút-
ját. Ugyanebben az évben Balboa a Panama-földszorosnál megpillantotta a 
Csendes-óceánt. A felfedezésekbe bekapcsolódtak a hollandok, a franciák 
és az angolok is.

A gazdaság fejlődése kikényszerítette, míg a technikai és szemléleti változások lehetővé tették a 
földrajzi felfedezéseket. A felfedezésekben kezdetben két dél-európai ország vett részt. A portugálok 

Afrika megkerülésével jutottak el Indiába, s átvették az Ázsiával folytatott kereskedelmet. Kolumbusz a 
spanyol udvar támogatásával felfedezte Amerikát, ahol teljesen új lehetőségek nyíltak az európaiak szá-
mára. Spanyolország és Portugália a pápa közvetítésével megállapodtak a további terjeszkedés irányaiban. 
A XVI–XVIII. század során folytatódtak a felfedezések. A hajósok rendkívül rossz körülmények között 
éltek a hajókon, ennek ellenére többször körülhajózták a Földet.

17

[…] ahol három hónapig és húsz napig hajóztunk 
[Csendes-óceán] anélkül, hogy friss élelmiszert vehet-
tünk volna magunkhoz. Kétszersültön éltünk, amely 
már teljesen szétporladt, összekeveredett a férgekkel 
és az egérpiszokkal, s borzalmasan bűzlött. A vizünk is 
poshadt volt és rossz szagú. […]

A szigetlakók mintegy ezerötszázan voltak, három 
csapatra oszlottak, és azonnal szörnyű üvöltéssel ránk 
támadtak. […] Végül is egy szigetlakónak sikerült lán-
dzsája végével a kapitány [Magellán] homlokára vág-

ni, aki feldühödve a sajátjával átdöfte, és azt a testében 
hagyta. Ekkor kardot akart rántani, de ez lehetetlen volt, 
mivel jobb karja már súlyosan meg volt sérülve. Az indi-
ánok ezt észrevették, és mindnyájan rárohantak.

Antonio Pigafetta naplójából

Mutassa be a felfedező hajósok életkörülményeit 
és lehetőségeit az őslakókkal szemben!

16

A nagy földrajzi felfedezések
Határozza meg a portugál és a spa-
nyol felfedezések fő irányait! Miért 

volt szükség a területek elhatárolására? 
Miért követte az első szerződést egy máso-
dik? Miért a pápát kérték fel döntőbírónak 
a portugálok és a spanyolok?

A spanyolok és a portugálok versengtek az új területekért, 
ezért pápai közvetítéssel 1494-ben egyezséget kötöttek. A torde-
sillasi szerződés (illetve az ezt kiegészítő, 1529-es zaragozai szer-
ződés) a felfedezett világot a két ország között először egy, majd 
két hosszúsági kör mentén kettéosztotta.
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14 I. A világ és Európa a kora újkor első századában

Amerika felfedezése óriá-
si jelentőséggel bírt. Ezen a 

kontinensen mindaz megta-
lálható és elérhető volt az európaiak számára, amiért 
elindultak a kockázatos vállalkozásokra.

Az új kontinensen – ellentétben Afrikával – a 
vulkanizmusnak köszönhetően természetes állapot-
ban és tömegesen fordultak elő a nemesfémek. Az 
arany ott hevert a patakok és folyamok hordaléká-
ban, a hegyek ércteléreiben. Így mindenféle vegyi 
eljárás nélkül, viszonylag könnyen kitermelhették 
azt. Hatalmas trópusi területek álltak rendelkezés-
re, ahol a helyi és az Ázsiából behozott növényeket 
lehetett termeszteni.

AMERIKA TERMÉSZETI 
KINCSEI

Kakaófa és termése, a kakaóbab. Az esőerdőkben ho-
nos növényt már a maják elkezdték nemesíteni, s a XV. 
századra elterjedt szerte Közép- és Dél-Amerikában

Nézzen utána, milyen szerepet játszott a kakaó a 
maják életében, és hogyan született meg a csokoládé!

Aranyrög
Mi lehet a jelentősége annak, hogy Amerikában ter-
mészetes állapotban, folyóágyakban és érctelérekben 

fordult elő az arany?

Amerika természeti kincsei és az indián birodalmak
Jellemezze az európai hódítók szempontjából Ame-
rika természeti adottságait! Azonosítsa az indián 

kultúrákat!

Amerikában számos olyan növény előfordult, mely a ké-
sőbbiekben elterjedt a világon, s ma már alapvető élelmiszer-
nek számít. A zöldségek közül idetartozik a paradicsom és a 
paprika, a tömegek élelmezése szempontjából alapvető élel-
miszerek: a bab, a burgonya és a kukorica. Amerika a kakaó, 
a csokoládé alapanyagának is az őshazája. A későbbiekben 
ez utóbbit termesztették hatalmas ültetvényeken az óvilág-
ból behozott trópusi növények (gyapot, kávé, cukornád, in-
digó) mellett.

Az európai hatalmak Ázsiában nem bírtak a nagy és erős 
birodalmakkal, Afrikában a törzsi csoportokra nem tudtak 
rátelepülni. Amerikában is nagy birodalmakat találtak, ezek 
azonban a technikai fejlettség tekintetében az ókori egyiptomi 
Óbirodalom szintjén álltak.

A Közép- és Dél-Amerikában létező kultúrák elég 
szervezettek voltak ahhoz, hogy az ide érkező európai 
hódítók (konkvisztádorok) a hatalom megszerzését 
követően kevés emberrel működtethessék, kizsák-
mányolják azokat. Ugyanakkor katonailag fejletlenek 
voltak, így nem tudtak ellenállni a hódításnak.

1

2

3

Amerika és az indián kultúrák 
 (Olvasmány)
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15Amerika és az indián kultúrák (Olvasmány)

A maják a közép-amerikai Yukatán-félszigeten 
hozták létre civilizációjukat, amely a felfedezéseket 

megelőző századokban élte virágkorát. A spanyolok 
megjelenésekor a maja kultúra már lehanyatlott.

A fejlett maja kultúra technikailag sok vonásában kőkori szin-
ten állt. Despotikus államuk vezető rétege jólétben élt és művelt 
volt. Kialakítottak egy írásrendszert, fejlett matematikai és csil-
lagászati ismeretekkel rendelkeztek. Templomként használt ha-
talmas piramisaik is ezt igazolják. A jósláshoz kapcsolódott híres 
naptáruk. Nagy városaik voltak, ahol közmunkákkal öntözőrend-
szereket és monumentális kőépületeket hoztak létre. A tömegek 
teljes alávetettségben éltek, nem használták az ismert eszközöket 
sem (pl. kerék), primitív kőeszközökkel dolgoztak.

A Közép-Amerika nagy részére kiterjedő Azték 
Birodalom a XV. században jött létre. Az aztékok 

öntözéses földművelést folytattak, kukoricát, babot, 
tököt, paradicsomot, kakaót, gyapotot és dohányt termesztettek. 
Fővárosukban, Tenochtitlanban hatalmas épületeket emeltek.

A majákhoz hasonlóan magas színvonalú matematikai, csilla-
gászati ismeretekkel rendelkeztek, nagyvárosokat építettek, de a 
tömegek itt is nagyon szegények voltak és a gazdaság technológiai 
színvonala is alacsony volt. Az azték despotikus állam a meghódí-
tott népektől emberadót követelt a tömegesen bemutatott áldozati 
szertartásokhoz.

A MAJA  
KULTÚRA

AZ AZTÉKOK

Azték piramisok, amelyeket templomként használtak

4

6

Maja  
kőnaptár

Miért lehetett fejlett a matematika, 
ugyanakkor alacsony színvonalú 

például az áruszállítás? Nézzen utána az 
interneten a maják világvégével kapcsola-
tos jóslatának! Milyen tanulságokat lehet 
ebből levonni?

Tikal romjai. A virágzó várost elhagy-
ták lakói, s ezt követően lassan esőerdő 
borította el. A modern idegenforgalom 
szorította vissza újra az esőerdőt

Milyen okokból hagyhatta el a lakos-
ság a több tízezres lakosú nagyváro-

sokat? Melyik ázsiai kultúránál találkoz-
tunk hasonló jelenséggel?

Azték emberáldozat. Isteneik kien-
gesztelésére tömegesen végeztek ilyen 
kegyetlen szertartásokat

Mondja el a kép alapján, hogyan ját-
szódott le a szertartás! Mit mutat fel 

a szertartást végző pap?

5

7
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16 I. A világ és Európa a kora újkor első századában

Az indiánok nem ismerték a fémeket, 
a puskaport, sőt a lovat sem. Az elsöprő 

katonai fölény birtokában spanyol konk-
visztádorok kis létszámú csapatokkal is gyorsan meghódították az 
őslakók birodalmait. A vezetőket elfogták, és arra kényszerítet-
ték őket, hogy kiszolgálják a hódítók kívánságait. Néhány évtized 
alatt kirabolták, elpusztították a magas szintű indián kultúrákat. 
Az óvilágból behurcolt betegségek – mivel ezek ellen az indiánok 
szervezete nem tudott védekezni – az őslakosság jelentős részének 
a halálát okozták.

Az inkák az Andok hegyeiben teraszos, öntözéses 
művelést folytattak. Fejlett építészettel és matema-

tikai ismeretekkel rendelkeztek. Államukat a Nap fia-
ként tisztelt inka vezette. A despotikus uralkodó hatalmas birodal-
mat hozott létre, de harcosainak fegyverei fából és kőből készültek.

AZ INKÁK

AZ INDIÁN BIRODALMAK 
MEGHÓDÍTÁSA

Cortez és a bennszülöttek találkozása
Hogyan fogadták az aztékok a kelet-
ről érkező idegeneket? Mi ennek az 

oka? Hasonlítsa össze az aztékok és a spa-
nyolok öltözetét, felszerelését!

Hernando Cortez ötszáz katonával igázta le az Azték Birodalmat (1519–
1521). Győzelmét elősegítette, hogy az aztékok azt hitték, a spanyolok az 
egykor keletre távozott Tollaskígyó leszármazottai. Tollaskígyó a tudás és a 
tanulás istene volt, s az aztékok nagyon kedvelték. Nem követelt emberál-
dozatot. A népszerűségére féltékeny istenek azonban száműzték őt. Az Inka 
Birodalmat 1532-ben Pizarro mindössze 150 emberrel győzte le. Pizarro is a 
despotát, Atahualpát ejtette fogságba, s így szerezte meg a hatalmat.

[…] amikor beléptek a kincsek házá-
ba, mintha magukon kívül lettek vol-
na. Minden zugot felkutattak, mindent 
maguknak akartak. A mohóság kerí-
tette hatalmába őket. […]

Mindent összeszedtek, mindent 
birtokukba vettek, mindent elraboltak: 
mindent sajátjuknak tekintettek, min-
dent kisajátítottak, mintha tulajdonuk 
lett volna. És azután, hogy mindent 
megfosztottak aranydíszétől, amikor 
minden aranyat kiválogattak, az ösz-
szes többit egy helyre gyűjtötték, ösz-
szehordták az udvar közepére, a belső 
udvaron: minden tele volt drága tollal.

Indián krónika, XVI. század első fele

Tehát az a véleményünk, hogy ha a spa-
nyolok birtokába adjuk mint hűbérest, 
vagy egyéb módon a bennszülötteket, 
az […] a közönséges állati sorba taszít-
ja őket, de még itt sem állhatnak meg, 
míg semmivé lesznek. […]

És tegyük hozzá: a mondott aláve-
tettség és elidegenedés nem csupán az 
értelem, a természeti törvény, az igaz-
ság és a könyörületesség ellen való, mi-
vel terhes, igaztalan, zsarnoki és rette-
netes, […] hanem az Isten és törvénye 
ellen való is, meggyalázása, bemocs-
kolása, megszomorítása és elnyomá-
sa szent hitének, melyet megzavar és 
megakadályoz abban, hogy növeked-
hessék, amint azokban az emberekben 
növekedne, és hogy az evangéliumi 
törvény beteljesedjék.

Las Casas, spanyol domonkos rendi  
szerzetes, XVI. század

Mi vezette elsősorban a hódító-
kat? Jellemezze a krónikarészlet 

hangnemét!

Határozza meg, milyen szem-
pontokból ítéli el a spanyolok 

tetteit a dominikánus atya! Milyen 
veszélyt lát a hódítók viselkedésében?

Cuzco romjai. Az Inka Birodalom egykori fővárosa 3400 méter ma-
gasságban épült

Melyek az indián kultúrák hasonló vonásai? Mi lehet az egyezések 
oka?

10

11

8

9
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173. A nagy földrajzi felfedezések hatásai

3. A nagy földrajzi felfedezések hatásai

A Kelettel bonyolított kereskedelem 
az új utak felfedezésével fellendült. 

A nyugati hajósok a levantei olasz, az 
arab és más kereskedők megkerülésével olcsóbban és nagyobb 
mennyiségben tudták behozni a fűszereket Indiából. A XVI. szá-
zadban a Kelettel folytatott kereskedelem egyre nagyobb része 
az óceáni útvonalon bonyolódott le. A kereskedelemben kez-
detben a portugáloknak és a spanyoloknak, majd egyre fokozódó 
mértékben a hollandoknak, az angoloknak és a franciáknak volt 
döntő szerepe. Az új útvonal miatt új kikötők váltak jelentőssé, 
például Lisszabon, Amszterdam, Antwerpen, La Rochelle.

A változás nagyon jelentős a korábbiakhoz képest, azonban egy 
alapvető területen a feltételek nem változtak. Európából továbbra 
sem tudtak olyan termékeket szállítani Indiába vagy Kínába, me-
lyekre ott kereslet lett volna. Így az európai kereskedők továbbra 
is döntő mértékben nemesfémmel fizettek az árukért. Igaz, Ame-
rika aranya ezt megkönnyítette.

Az új óceáni útvonalak megjelené-
se a levantei kereskedelmet nehéz 

helyzetbe hozta. Mivel ezen a keres-
kedelmi útvonalon az arabok közvetítésével és több vámon ke-
resztül, sokszor karavánok közbeiktatásával jutottak el a keleti 
termékek Európába, azok sokkal drágábbak voltak, mint az új 
útvonalon szállított áruk, így versenyképességük csökkent.

A levantei kereskedelem lassú hanyatlásnak indult, s fokoza-
tosan átalakult. A XVII. századtól a távol-keleti fűszerek helyett 
már a Közel-Kelet nyersanyagai vándoroltak Európába, iparcik-
kekért cserébe.

AZ ÁZSIÁVAL FOLYTATOTT 
KERESKEDELEM

A LEVANTEI KERESKEDELEM 
HANYATLÁSA

Antwerpen kikötője a XVI. század végén
Jellemezze a festmény alapján a kikötő életét! Mely tényezők játszot-
tak szerepet a város fejlődésében a XVI. század elejéig, s melyek a 

XVI. század elejétől?

1

[1504. február] ötödik napján Ale-
xandriából visszatérőben Velencébe ér-
kezett három gálya. […] Ezek üresen, 
áru nélkül érkeztek, pedig senki nem 
emlékezett arra, hogy valaha is megtör-
tént volna, hogy egy gálya útjáról áru 
nélkül térjen haza.

Az Alexandriából visszatért keres-
kedők azt is beszélték, hogy a szultán 
úr nagy erőfeszítéseket tett, hogy In-
diában, Kálikutban a portugálokat és 
gályáikat ne fogadják be.

[1506. június] Egy Genovából na-
gyon gyorsan érkezett levélből meg-
tudtuk, hogy a portugáliai Lisszabonba 
március 24-én áruval megrakott négy 
karavella érkezett, melyek az indiai 
útról tértek vissza, és rakományuk 25 
ezer cantera [1 cantera kb. 72 kg] bors 
és szantálfa volt.

Ugyanígy hír érkezett igen gyorsan 
a flandriai Antwerpenből e hónap 18-
án. Ez is megerősítette az újságot, an-
nak hozzáadásával, hogy Lisszabonba 
öt karavella érkezett Kálikutból áruk-
kal megrakva, melyeknek mennyisé-
gét a fenti hírrel egyezően adták meg. 
Ezeket más karavellák követik, melyek 
érkezése hamarosan várható.

Ez a hír Velence városában nagy el-
kedvetlenedést okozott, mert a hajózást 
nagy romlás fenyegeti. Most már két-
ségkívül világos lett az is, hogy ez az 
utazás Portugáliából Indiába rendsze-
ressé válik. […]

Girolamo Priuli naplójából  
a levantei kereskedelem helyzetéről

Határozza meg, mely területek 
kikötőinek forgalma lendült fel 

a földrajzi felfedezések nyomán! Mi-
ért váltottak ki riadalmat Velencében 
a fenti hírek?

2
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18 I. A világ és Európa a kora újkor első századában

A középkori Európa másik jelentős tengeri 
kereskedelmi útvonalát másképpen érintet-

ték a felfedezések. Ebben a régióban a keleti és 
északi (Lengyelország, Skandinávia) területek élelmiszerrel (hal, 
gabona) és nyersanyagokkal (fa, kátrány, viasz, prém) látták el 
a Nyugatot (Németalföld, északnémet városok), melyek cserébe 
iparcikkeket (szerszámok, textília) szállítottak.

A nagy földrajzi felfedezések hatására a Hanza nyugati térsé-
ge, elsősorban Németalföld, gyors fejlődésnek indult. Bővült a 
kereskedelem, fellendült a hajógyártás és a kézműipar, így nőtt a 
városok népessége. Ezáltal megnőtt a keleti térségből származó 
élelmiszerek és nyersanyagok iránti igény. Így a Hanza forgalma 
fellendült, s áruösszetétele sem változott: keletről élelmiszereket 
és nyersanyagokat hoztak a nyugati iparcikkekért cserébe. Szokás 
ezt az európai munkamegosztás (nyugat: iparcikk, kelet: élelmi-
szer, nyersanyag) kialakulásának nevezni, bár csak a korábbi hely-
zet vált hangsúlyosabbá.

A változás természetesen nem egyik napról a másikra következett be. 
Kezdetben inkább az figyelhető meg, hogy megáll a fejlődés, főleg az atlanti 
kereskedelemhez viszonyítva. A velencei kézműipar (üveg, fémáru, textíliák) 
révén a városköztársaság a XVI. és XVII. században még jelentős szerepet 
játszott mind a gazdaságban, mind a politikában.

Nemcsak a levantei kereskedelem veszített jelentőségéből, de az egész 
Közel-Kelet is. Az átmenő kereskedelem lassú visszaesése a korábban virágzó 
térségben a XVII. századra hanyatlást indított el, ami a hatalmi viszonyokra 
is kihatással volt.

A HANZA  
FELLENDÜLÉSE

Levante szerepének változása
Mi tette gazdaggá a levantei térséget a XV. század végéig? Hogyan 
hatottak a felfedezések a térségre? Hogyan alakult át a levantei ke-

reskedelem a XVII. századra?

A Hanza-kereskedelem fellendülése
Mely áruk cseréltek gazdát Nyugat és 
Kelet között a Hanza útvonalán? 

Hogyan változott meg a keleti áruk keres-
lete nyugaton a földrajzi felfedezések ha-
tására? Hogyan alakult a kereskedelmi út-
vonal forgalma a XVI. században? Ho-
gyan érintette ez az európai munkameg-
osztást?

Velence és Amszterdam lakosságszá-
mának alakulása

Hasonlítsa össze a két város lakos-
ságszámának alakulását! Mennyire 

tükrözheti a városok gazdasági helyzetét a 
népességszám? Keressen a népességszámot 
befolyásoló gazdaságon kívüli tényezőket!

3

5

6

Váltóüzleteket kötnek, és Itália számos 
helyére állítanak ki váltókat. […] A vál-
tók kiállítása a következő módon érten-
dő. Ha egy kereskedőnek Antwerpen-
ben pénzre van szüksége, egy másiktól 
váltó útján annyit vesz fel, amennyire 
szüksége van; a váltólevélben pedig 
megmondja, hogy egy koronáért […] 
mennyi garast vett fel, és hogy azt Itá-
lia vagy más ország kereskedőhelye-
in ugyanabban az értékben kifizetteti. 
Így tehát adnak és vesznek, az összeget 
azonban máshol fizetik meg, ezért ne-
vezik ezt sajátosan váltónak.

Ludovico Guicciardini:  
Németalföld leírása, 1567

Értelmezze a szöveg alapján a 
váltó fogalmát! Magyarázza 

meg, miért kedvező a váltó a kereske-
dőknek! 
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193. A nagy földrajzi felfedezések hatásai

Az Újvilágból az indián kultúrák kirab-
lása, majd a könnyen felszínre hozható 

nemesfémek révén hatalmas mennyiségű 
arany és ezüst áramlott Európába. Mivel a nemesfémek is áru-
cikkek, mennyiségük növekedése az arany és az ezüst leértéke-
lődéséhez vezetett. Ezáltal az élelmiszerek, majd az iparcikkek 
árai gyorsan emelkedni kezdtek. E folyamatot szokás árforrada-
lomnak nevezni. Az árakat növelte az új területek bevonása miatt 
bővülő kereslet is. (Például a spanyolok által birtokolt Amerikába 
textilárut és más iparcikkeket szállítottak.)

Mindez óriási változásokat indított el Európa nyugati felé-
ben. Míg korábban a befektetésre szánt pénz (tőke) hatékony nö-
velésének legfőbb eszköze a pénz kölcsönzése volt, addig most a 
termékek előállítása került előtérbe, ami a gazdaság gyors fejlő-
dését, s később – mint majd látni fogjuk – a gazdaság szerkeze-
tének és a termelési módszereknek az átalakulását is maga után 
vonta.

AZ ÁRFORRADALOM
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A Hanza-kereskedelem árucikkei
Mutassa be a Hanza áruforgalmá-
nak összetételét! Hogyan változott 

a pénzáramlás a korszakban? Tárja fel a 
változások okait!

Az árak alakulása a XVI–XVII. szá-
zadban

Milyen összefüggés figyelhető meg az 
árak és a beáramló nemesfém meny-

nyisége között? Hogyan változott a pénz 
értéke a korszakban?
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Az új kereskedelmi utak kialakulásával a 
kontinensek közötti forgalom jelentősen 

fejlődött. Az eddigi távolsági kereskedelem 
világkereskedelemmé vált. Az egymástól távoli területek között 
megerősödtek a gazdasági kapcsolatok, fejlődésük egyre inkább 
egymástól is függött. A történetírásban ettől az időtől beszélünk 
világgazdaságról.

A világkereskedelem fő színterét az Atlanti-óceán jelentette. 
Amerikából nemesfémet és gyarmatárut (gyapot, cukor, dohány) 
szállítottak Európába, míg az öreg kontinensről iparcikkek ha-
józtak visszafelé. Ugyanakkor Európából a cukornádból készített 
alkoholt és iparcikkeket exportáltak Afrikába, hogy ezekért rab-
szolgákat vásároljanak, akiket Amerikába, az ültetvényekre vittek. 
Ez a körforgás lett a kibontakozó világgazdaság motorja.

A VILÁGGAZDASÁG 
KIALAKULÁSA

A gazdasági változások összekapcsolódtak társadalmi, politikai változá-
sokkal is, amelyek természetesen nyomot hagytak a valláson és a kultúrán is. 
A változások jelentősége miatt a történészek szerint a nagy földrajzi felfede-
zések kezdetével (1492-től) új történelmi kor köszöntött be, amelyet újkornak 
neveztek el. Ennek első két-három évszázada a kora újkor.

Rabszolgák elhelyezése egy hajón
Miért kellett fekete embereket rab-
szolgaként Amerikába szállítani? 

Mire utal a szállítás módja?
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