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Történelemnek nevezzük mindazt, ami már megtörtént. Ami a múlt. Miért 
érdemes megismerni a múltat? Mert ez a tudás segít eligazodni a világban. 
Megismerhetjük elődeink szokásait, tetteit és ezek következményeit. Ha 
megismered, miképpen éltek és gondolkodtak egy másik korban élt embe-
rek, könnyebben érthető lesz az a világ is, amelyben most élünk. Emellett a 
történelem érdekes is. Sok izgalmas eseménnyel, sok nagyszerű emberrel és 
alkotással is találkozol majd a történelemórákon.

A hatodikos tankönyv megismertet a titokzatos középkorral, és azzal, milyen 
nagy változásokat hozott az élet minden területén az Amerika felfedezésével 
kezdődő újkor. Hatodikban tanulunk hazánk, Magyarország történelmének 
egyik legfényesebb időszakáról, híres középkori királyaink tetteiről, de meg kell 
ismernünk nagy kudarcainkat is, amelyek azt eredményezték, hogy két erős ha-
talom, az Oszmán Birodalom és a Habsburg Birodalom között őrlődött az ország. 

A tankönyv mellett hatodik osztályban is segítségedre lesz a tanulásban a 
munkafüzet és a történelmi atlasz. 

Kalandra fel! Az ismeretlen múlt arra vár, hogy felfedezd!

Raktári szám: OH-SNE-TOR06T
ISBN 978-963-19-9808-5
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Előszó

Európai Szociális
Alap

Kedves Hatodikos!

A múlt évben nagyon sok új ismeretet szereztél a régmúlt eseményeiről. Már tudod, hogy mi az 
a piramis, mit jelent a légió, merre található Bizánc. Tudsz mesélni a honfoglalásról és őseink ka-
landozó hadjáratairól is!

Felfedezőutad a történelemben idén tovább vezet. Hatodik osztályban megismered a lovagok 
életét, a keresztes háborúkat, a középkori városokat és azt, hogy mennyit változott a világ Amerika 
felfedezése után. Érdekes lesz olvasni a Napkirály kastélyáról és arról, hogyan született meg mai 
világunk meghatározó országa, az Amerikai Egyesült Államok. Hazánk történelméből megismered 
az államalapítás történetét, fontos dolgokat tudhatsz meg királyainkról, például azt, hogy miért 
kapta I. Lajos királyunk a Nagy melléknevet, hogy valóban igazságos volt-e Mátyás király. Kiderít-
heted, milyen események sorozata vezetett el a „mohácsi vészig”, és a hosszú török megszállás 
küzdelmes időszakába is bepillanthatsz. Tanév végére már ismerősen fog csengeni Bocskai István, 
Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc és Mária Terézia neve.

Az ötödikes tankönyvhöz hasonlóan a hatodikos tankönyv is fejezetekre bontja a tananyagot. 
A fejezetindító gondolatokat az idén is megtalálod, ahogyan az összefoglalást segítő gondolattér-
képeket is. Hogy jobban megértsd az új tananyagot, hasznos átismételni az ötödikben tanultakat, 
ezért a hatodikos tankönyv év eleji ismétléssel kezdődik. 

A tankönyvi leckék felépítése ismerős lesz. A leckék elején néhány mondatos bevezető szöveg és 
az ismétlő kérdések ráhangolnak a tananyagra, míg a leckéket lezáró összefoglaló kérdések, felada-
tok segítenek rendszerezni gondolataidat, a leckéből szerzett új tudásodat. Kérdéseket, feladato-
kat nem csak a leckék elején és a végén találsz; ezeket – a megszokott módon – piros négyzet (n) 
jelöli. A képek, olvasmányok és a sárga háttérre nyomtatott rövid érdekességek segítik a jobb meg-
értést és színes ismeretekkel fűszerezik tudásodat. A hatodikos tankönyvben is vastag betűkkel
emeltük ki a legfontosabb tudnivalókat, a tankönyv végén pedig megtalálod a kislexikont a leckék-
ben található megcsillagozott szavak magyarázatával. 

A hatodikos tankönyvben is vannak kiegészítő anyagot jelentő leckék, amelyeket nem 
kell meg tanulnod. Ezen leckék címe előtt nincsenek sorszámok, ezeket nem kell meg-
tanulnod, csak akkor foglalkoztok velük, ha a tanárotok így dönt.

A hatodikos tankönyvtől is elválaszthatatlan a munkafüzet. Emellett idén is a tör-
ténelmi atlasz lesz segítségedre a tanulásban.

Szeretnénk, ha ez a tankönyv is olyan tudást adna neked, ami segít a világ jobb megismerésé-
ben! Jó tanulást kívánunk!

a Szerzők
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Év eleji ismétlés

n	Az Év eleji ismétlés képeivel már 
találkozhattatok az ötödikes 
történelemtankönyvben. Keres-
sétek meg ezeket, és így köny-     
nyeben tudtok válaszolni a ké-
pekhez tartozó kérdésekre! 

A történelmi időszámítás 

A  történelem az emberiség múltjával foglalkozó tudo-
mány. A történelmi események időbeli sorrendjét időszala-
gon ábrázolhatjuk. A keresztény időszámítás alapja Krisztus
(Jézus) születése, amihez viszonyítva az események Krisztus 
születése előtt (Kr. e.) és Krisztus születése után (Kr. u.) jelöl-
hetők az időszalagon. 

Az emberiség történelmének kezdetéről nincsenek pontos 
adataink. Ismereteinket a régmúltból maradt tárgyi emlékek
(csontmaradványok, egyszerű eszközök, falfestmények) 
 alapján merítjük, amelyben a régészet nyújt nagy segítséget. 
Az írásbeliség kialakulása utáni időkből már rendelkezésünk-
re állnak írásos emlékek (papirusz, ékírással vésett agyag-
tábla, pergamentekercsek, könyvek), de sok tárgyi emlék is 
(épületek, városok romjai, fémeszközök és fegyverek, dísztár-
gyak), amelyek segítenek megérteni az akkor élt emberek 
életmódját, közösségeik működését.

Az őskor 

Az emberiség története valahol az afrikai kontinensen kez-
dődött. Az emberré válás folyamatában a két lábon járás, a 
kéz szabad használata, az eszközkészítés (kő- és csonteszkö-
zök), a tűz megismerése és a beszéd kialakulása voltak a leg-
fontosabb állomások. Kezdetben családokban éltek, a vérro-
konság volt a kis közösségek összekötő ereje. Eleinte halászó, 
vadászó, gyűjtögető életmódot folytattak. A tapasztalok át-
adása segítette a gazdálkodás kialakulását: a gyűjtögetés 
helyébe a növénytermesztés, a vadászatéba az állattartás lé-
pett. Letelepedhettek. Kialakultak a kisebb települések.

Az ókori Kelet

Az első városok Kr. e. 3000 körül, a termékeny folyóvöl-
gyekben alakultak ki, önálló vezetővel (uralkodóval), saját 
törvényekkel, gazdálkodással és katonasággal. Mezopotá-
miá ban a sumer nép először alapított ilyen városállamokat 

n Mit látsz a képen? Milyen szerepe 
volt az ősember életében? 

nRáismersz ezekre a történelmi emlé-
kekre? Melyik történelmi korból valók?
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(Ur, Uruk, Babilon). Megélhetésüket az öntözéses földműve-
léssel biztosították. A mezőgazdaság mellett kialakult a kéz-
művesség (fazekas, fémműves, vályogvető) és a kereskede-
lem is. Az írás és a fémművesség megjelenése újabb 
mérföldkő volt az emberiség történetében. Ezért is ezt tekint-
jük az ókor kezdetének.

Egyiptom, „a Nílus ajándéka” már nagy birodalom volt a fo-
lyó mentén, élén az istenként tisztelt fáraóval. A világ hét cso-
dája közül az egyiknek a gízai piramisok számítanak, amelyek 
fáraók sírhelyeként épültek. Az egyiptomi kultúrában nagyon 
fontos volt a halottak tisztelete. Ennek része volt a múmiaké-
szítés, amelynek során megismerték az emberi szervezet fel-
építését. Fejlődésnek indult az orvostudomány. A csillagászat-
ban és a matematikában is jelentős ismeretekre tettek szert.

India legfejlettebb ókori városa Mohendzsodáro volt. Mér-
nöki pontossággal megtervezett és megépített város: több-
szintes téglaházak, fedett szennyvízcsatornák, ásott kutak, 
magtárak, védőfal és bástyák. A házakban volt fürdőszoba és 
illemhely. Az indiaiak matematikai tudásának köszönhetjük 
a tízes számrendszert és a nulla feltalálását. Társadalmukban 
a különböző társadalmi rétegek szigorúan elkülönültek egy-
mástól: ezt kasztrendszernek nevezzük.

Kína hatalmas birodalommá nőtt a császárok uralkodása 
alatt. A földművesek és kézművesek termékeit kereskedők 
szállították. A birodalmon belül egységes pénzt használtak, 
ami megkönnyítette az árucserét. A határok védelmét észak 
felől a kínai nagy fal biztosította. Kína is sok tudományos és 
technikai újítással, felfedezéssel gazdagította az emberiséget 
(papír, selyem, porcelán, iránytű, puskapor). 

Az ókori emberek több istent, istennőt tiszteltek, és úgy hit-
ték, hogy az uralkodó az istenek leszármazottja, tehát maga 
is isteni személy. Kánaán földjén, a zsidó törzsek letelepedé-
sének helyszínén új vallás született: az egyistenhit. A Biblia
a világ legolvasottabb könyve. Ennek az első nagy része, az 
Ószövetség leírja a világ teremtését, amely a zsidó nép hite 
szerint az egyetlen Isten tudatos teremtő munkája, és el-
beszéli a zsidó nép történetét. 

Hellász

Európában a Balkán-félszigeten Kr. e. 1500 körül jelentek 
meg az első görög törzsek. A görögök jó hajósok és ügyes ke-
reskedők voltak. Nem hoztak létre egységes birodalmat, ha-
nem sok városállamban (poliszokban) éltek. Bár gyakran 
egymással is háborúztak, a közös nyelv, a közös hit és kul-
túra összetartotta a poliszokat a külső fenyegetések idején 

nMit ábrázol az egyiptomi festmény? 
Hogyan nevezik a festményen lát ható 
írást? 

n Melyik folyó mentén épült fel Mo-
hen dzsodáro? Milyen időjárási jelen-
ség határozta meg az indiai kultúra 
életét? (Ha nem emlékszel, nézd meg 
az ötödikes tankönyvben!)

n Mit ábrázol a festmény? A  Biblia 
melyik nagy részében olvasható ez a 
történet? 

n Milyen építmény látható a képen? 
Milyen célból építették? 

n Hogyan kapcsolódik az ókori Kelet-
hez ez a kép? 
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(pl. a perzsák támadásai). A két leghatalmasabb városállam 
Athén és Spárta volt. Athénban született meg a demokrácia, 
a nép uralma, Periklésznek köszönhetően. A poliszt a nép-
gyűlés irányította, amelynek minden athéni születésű szabad 
felnőtt férfi tagja lehetett. A szabad földművesek, kézműve-
sek mellett rabszolgák is végeztek termelőmunkát. Spárta
tipikus katonaállam volt, amelyben a legfőbb erénynek az 
erő és a harcban szerzett dicsőség számított. A poliszt mindig 
két király irányította, a spártai szabad férfiak csak katonásko-
dással foglalkoztak. A termelőmunkát a helóták végezték.

A két városállam közül Athén teremtett maradandó értéke-
ket a tudomány (matematika, csillagászat, filozófia, történet-
írás) és a művészetek (építészet, szobrászat, dráma – színját-
szás) terén.

Athén és Spárta versengése meggyengítette mindkét po-
liszt és a görög egységet. Nagy Sándor makedón uralkodó 
számára ez nagy lehetőséget jelentett. Hellászt maga mellé 
állítva legyőzte a perzsákat. A perzsa uralom alól felszaba-
duló népek hálásan fogadták el őt új uralkodójuknak. Így 
 épített ki Nagy Sándor több földrészre kiterjedő birodalmat 
– bár csak néhány évtizedre.

A Római Birodalom

Róma városát Kr. e. 753-ban alapították földművelő és 
pásztorkodó latin népek. A városállamban egymás után hét 
király uralkodott, majd a patríciusok vették át az irányítást – 
Róma köztársaság lett. A  rómaiak először Itália területét, 
majd Szicíliát (pun háborúk), Afrika és Ázsia nagy területeit is 
meghódították. A megszerzett területeken provinciákat szer-
veztek. A birodalom növekedése miatt a köztársaság válság-
ba került. A Kr. e. 1. században Julius Caesar egyeduralomra 
tört, de a szenátorok által szervezett merénylet ezt megaka-
dályozta. Augustus megfontolt politikájával létrehozta a csá-
szárságot. A hódítások egy ideig a császárság alatt is folyta-
tódtak, ekkor lett provincia többek között Pannónia is. 

A Római Birodalom gazdasági élete a tartományokból szár-
mazó ásványkincsekre, terményekre és a foglyul ejtett rab-
szolgák munkájára épült. A kelet felől érkező népvándorlási 
hullámok (barbár törzsek), a gazdasági válság (amit részben 
a hódítások befejeződése okozott) meggyengítették a biro-
dalmat. Előbb két részre szakadt, majd a Nyugatrómai Biroda-
lom Kr. u. 476-ban megszűnt létezni. A Ke let római Birodalom
(Bizánci Birodalom) azonban még évszázadokig jelentős ha-
talom volt Európában. A római jog és kultúra pedig meghatá-
rozója lett a későbbi európai kultúráknak.

nMilyen sportolókat ábrázol ez a gö-
rög tálon levő kép? A  képről olyan 
esemény juthat eszedbe, amely ösz-
szetartotta a görögöket. Melyik ez az 
esemény? Hány évente rendezték 
meg, és melyik görög isten tiszteleté-
re? 

n A kép Nagy Sándort ábrázolja. Mi 
volt a neve görögül? Hány földrészre 
terjedt ki a birodalma? Mi lett az álta-
la alapított városok neve?

nMeséld el, hogyan kapcsolódik ez a 
szobor Rómához!
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n A szobor Nagy Károlyt ábrázolja a 
pápával és egy püspökkel. Magya-
rázd meg, milyen szerepe volt a pá-
pának Nagy Károly életében! 

A Római Birodalom egyik provinciájában, a zsidó nép kö-
rében alakult ki a kereszténység, amely egyre inkább elterjedt 
a birodalomban, főleg a szegényebbek és a rabszolgák köré-
ben. Az egyistenhívő vallást a római császárok eleinte üldöz-
ték, majd egyenjogúvá tették a pogány vallásokkal (Kr. u. 
325), s végül Kr. u. 391-ben a birodalom egyetlen elismert val-
lásává vált. 

A középkori Európa születése

A Kr. u. 5. században a kisebb európai királyságok közül 
kiemelkedett a Frank Birodalom. Nagy Károly hadjárataival 
jelentősen növelte a keresztény birodalom területét, és Kr. u. 
800-ban császárrá koronáztatta magát. A középkorban a gaz-
dagság és a hatalom alapja a földbirtok tulajdonlása volt. 
A földbirtokosok között kialakult kapcsolatok rendszere a hű-
béri lánc. A  jobbágyoknak nem volt földbirtokuk, hanem a 
földesuraktól kapott földterületet művelték meg. A föld hasz-
nálatáért szolgáltatásokkal (terményadó, robot, ajándék) 
tartoztak uruknak, aki bíráskodhatott is felettük. A feudális
társadalom és állam a középkori Európa valamennyi orszá-
gában jellemzővé vált. A keresztény egyház tekintélye és sze-
repe megerősödött.

A  középkor első évszázadaiban a Közel-Keleten újabb 
egyistenhívő vallás alakult ki: az iszlám. Követői, az arabok
hatalmas birodalmat hoztak létre, amelynek nagy szerepe 
volt abban, hogy az antik tudomány és kultúra eredményei 
fennmaradtak és továbbfejlődtek. 

A magyarok őstörténete

A magyar nép őshazája az Urál hegység keleti és nyugati 
oldalán volt. Itt nomád életmódot folytattunk. Nyelvünk 
finnugor eredetű. Vándorlásunk során előbb Le védiában,
majd Etelközben (vérszerződés, törzsszövetség) éltünk 
 hosszabb ideig. A  besenyők támadásai elől a Kárpát-me-
dencébe vezetett utunk, ahol népünk letelepedett. A jó le-
gelőkért folytatott küzdelmek félelmetes harcossá tették 
a magya rokat: száz éven át dúlták Európa városait kalan-
dozó (zsákmányszerző) hadjárataik során. Az európai népek 
lassan kiismerték harcmodorunkat, emiatt a kalandozások 
 véget értek. Géza fejedelem belátta, hogy a korábbi életmód 
nem fenntartható, és be kell illeszkednünk a keresztény 
 Európába. Ennek fontos lépése volt, hogy felvette a keresz-
ténységet.

n Melyik esemény látható a festmé-
nyen? A  magyarság vándorlásának 
melyik állomásán történt ez az ese-
mény? 

n Kit ábrázol a mozaik? Milyen szere-
pe volt a kereszténység történelmé-
ben? 

n Mi a címe a képen látható könyv-
nek? Ki volt az iszlám legfontosabb 
prófétája?
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I. fejezet
A középkori Európa 
gazdasága és kultúrája

A Franciaországban levő 
Carcassonne város középkori falai 

OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   10OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   10 2022. 05. 09.   14:59:482022. 05. 09.   14:59:48



Ebből a fejezetből megtudhatod, 
n  milyen szerepe volt az egyháznak a kö-

zépkori társadalmakban és államokban.
n  miért és hol harcoltak a keresztes lova-

gok.
n  mi volt a városok szerepe, és miért akar-

tak a jobbágyok a városokba költözni.
n  miért kezdtek el ismét érdeklődni az em-

berek az ókori görög–római kultúra iránt.
n  miért volt nagy jelentősége a könyv-

nyomtatás felfedezésének. 

A Nyugatrómai Birodalom bukásától Amerika 
felfedezéséig tartó körülbelül ezer esztendőt 
(476–1492) középkornak nevezzük. A gazdaság-
ban a földművelés volt a meghatározó, és a föld-
birtok határozta meg az emberek helyét a társada-
lomban. Nem volt jogegyenlőség: a földbirtokos 
nemesek voltak a kiváltságosok, s hatalmuk ki-
terjedt a földet megművelő jobbágyokra. Kivált-
ságokat élveztek a papok is. A keresztény vallás 
elterjedt egész Európában, és az egyház tanítá sait 
követték az emberek az élet minden területén.

Idővel azonban jelentős változások történtek. 
Fejlődött a kereskedelem, megerősödtek a vá-
rosok, a társadalomban egyre nagyobb szerepe 
lett a városlakó polgároknak. Megváltozott az 
emberek gondolkodása: nyitottabbá váltak az új 
dolgokra, s arra törekedtek, hogy a korábbiaknál 
alaposabban megismerjék a világot. Ez hívta 
életre a humanizmust és a reneszánszt, amely új 
lendületet adott a tudományok és a művészetek 
fejlődésének. 
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Az ókor végére a kereszténység lett a Római Birodalom államvallása. A birodalmat elfoglaló 
barbár törzsek is keresztény hitre tértek. A keresztény egyház és a papság egyre nagyobb szerepet 
játszott a középkori emberek életében, és jelentős hatalommá vált.

1.Az egyház a középkorban

A keresztény egyház a középkorban

A kereszténység, miután államvallás lett, a Római Biroda-
lom egész területén elterjedt. A Nyugatrómai Birodalom 
bukása után azonban a keresztény egyház fejlődése az egy-
kori birodalom nyugati és keleti területein egyre inkább elté-
rő irányt vett. 

A keresztény kelet és nyugat között az érintkezés egyre 
nehezebbé és ritkábbá vált, nőttek a különbségek a vallási 
szertartások elvégzésében és az egyház szervezetében. Mind-
ez a hitvitákban* is tükröződött. A helyzetet tovább rontotta, 
hogy a nyugati és a keleti egyház vetélkedni kezdett a Dél-
Itáliában, a Balkánon és a Közép-Európában létrejövő új álla-
mok fölötti befolyás megszerzéséért. 

n	Emlékszel, milyen új államok jöttek létre Európában? Nézd 
meg az ötödikes történelemtankönyv 32. leckéjében az 
 Európa 1000 körül című térképet! 

Bizáncban, ahol a világi (= nem egyházi) hatalom befolyá-
sa igen erős volt az egyházra, ragaszkodtak ahhoz, hogy a 
keresztény egyház öt nagy központjának vezetői, a pátriár-
kák (a szó jelentése: atyák – ők a legnagyobb hatalmú püspö-
kök) rangban egyenlők legyenek, és egyik se avatkozhasson 
bele a másik ügyeibe. A római pátriárka, vagyis a pápa el
sőbbségét nem ismerték el.

Ellenben nyugaton a római pápa – Szent Péter utóda-
ként – már a 4. században kijelentette elsőbbségét a többi 
püspökkel szemben. Mivel a Nyugatrómai Birodalom rom-
jain születő új államok uralkodóinak szükségük volt az egy-
ház támogatására, ezt sikerült velük is elismertetni. Számuk-
ra a pápa világi hatalma is magától értetődő volt.

Az 1054-es év nagy fordulatot hozott az addig alapvetően 
egységes egyház életében. Sok politikai ellentét és a vallás 
alapjait érintő ellentétek miatt az egyház kettészakadt. Ezt a 
történészek úgy nevezték, hogy „nagy egyházszakadás”.

1. Mit tanultál a Római Birodalom 
két részre osztásáról?

2. Mi lett a két rész sorsa? 
3. Kit nevezünk pápának?

A pápaválasztás

A római pápát a bíborosok tes-
tülete választja. Amennyiben a bí-
borosoknak nem sikerül pápát vá-
lasztaniuk (vagyis egy jelölt sem 
kapott elegendő számú szavazatot), 
a szavazócédulákat nedves szal-
mán, olaj és szurok hozzáadásával 
elégetik. Ez fekete füstöt eredmé-
nyez, és jelzi a híveknek, hogy 
eredménytelen volt a választás.

Ha sikerült megegyezni, és a 
szavazás eredményes, száraz szal-
mán, kóc hozzáadásával égetik el a 
szavazócédulákat. Ebben az eset-
ben fehér füst száll fel, amit az ösz-
szegyűlt hívek „Habemus Papam!” 
[habémusz papam, vagyis: van pá-
pánk!] felkiáltással üdvözölnek.

n Milyen színű füst jelzi a sikeres 
pápaválasztást? Mit gondolsz, miért 
ezt a színt választották erre az alka-
lomra? Mit jelenthet az a mondás: 
„Felszállt a füst”?
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Ettől kezdve a nyugati kereszténység magát katolikus
nak* nevezte. A  katolikus szó jelentése: egyetemes. Azért 
egyetemes, mert a katolikus egyházhoz bármilyen származá-
sú és bármilyen néphez tartozó ember csatlakozhat. A keleti
egyház pedig az ortodox* kereszténység egyháza lett. Az or-
todox jelentése: az eredetihez hű, azaz Krisztus tanításához 
betű szerint ragaszkodik. 

A nyugati kereszténység fejlődése

Azt már tudod, hogy a római pápa által vezetett egyház 
igehirdetőinek egyik csoportját a papság, a másikat pedig a 
szerzetesek alkották. Minden nagyobb városnak volt egy püs
pöke. Vidéken az egyszerű papok, a plébánosok hirdették 
az igét. Ők voltak az egyedüli tanult emberek a falvakban. 
A középkorban a nyugati egyház papjai latin nyelven miséz
tek, és latinul készítették az egyházi iratokat is. Ezt a hívek 
közül csak nagyon kevesen értették. 

n	Emlékszel, mi a mise? Nézd meg az ötödikes történelemtan-
könyv 32. leckéjét és a tankönyv kislexikonát! Milyen nyel-
ven szól ma a templomban a pap a hívekhez? Miben külön-
bözik ez a középkori szokástól?

A szerzetesek elzártan, kolostorokban éltek, és csak rit-
kán tartották a kapcsolatot a hívekkel. Az első szerzetesren
det Szent Benedek alapította a 6. században: ez a bencés 
rend. A szerzetesek mindennapjaikat imádsággal és mun
kával töltötték, betegeket és időseket gondoztak. Ők voltak 
a kultúra hordozói is. Ők másolták kézírással és díszítették 
rajzokkal, festményekkel a könyveket. Ezek voltak a kóde
xek. Így maradt az utókorra a keresztények szent könyve, a 
Biblia. Emellett nagyon sok görög és római (vagyis pogány) 
szerző művét is átmásolták. Az egyházi kultúra részei a gre
gorián énekek. Ezeket hangszerkíséret nélkül, latinul énekel-
ték a szerzetesek. 

A női szerzeteseket apácáknak nevezzük. Őket fogadal-
muk szerint nem érinthette férfi. 

Szentek, ereklyék, legendák 

A középkori emberek kiemelt tiszteletben részesítet
ték a szenteket. Ők azok a személyek, akiket az egyház buz-
gó vagy önfeláldozó vallásosságuk miatt példaként állított a 
hívők elé. 

 Középkori kódexlap. A nagy mű-
vészi igénnyel készült könyvek a 
szerzetesek tudását, ügyességét di-
csérik. n Mi a jelentősége annak, 
hogy voltak ókori szerzők műveit tar-
talmazó kódexek is? 
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A szentek megmaradt testrészeit, ruhadarabjait ugyan
csak nagy megbecsülés övezte. Ezek voltak az ereklyék. 
Úgy tartották, hogy az ereklyék segítenek az embereknek, 
például megérintésükkel ki lehet gyógyulni a súlyos betegsé-
gekből. Sokan a szentek fogait amulettként a nyakukban 
hordták.

A szentekről szóló csodás történeteket legendának ne
vezzük. Ezek meseszerű eseményekről és csodákról szólnak, 
de főszereplőjük valós személy.

A zarándoklatok

A mélyen hívő középkori emberek, ha anyagi lehetőségeik 
megengedték, zarándokútra indultak. Utazásuk célja felke-
resni Jézus Krisztus, Szűz Mária vagy valamelyik szent 
életének helyszíneit. A legtöbb középkori nemes Jeruzsá
lembe szeretett volna eljutni, ott akartak ugyanis Istenhez 
imádkozni, ahol Jézust keresztre feszítették, és hitük szerint 
feltámadt.

Az eretnekek elleni fellépés

Az eretnekség vádja kezdetben azokra vonatkozott, akik 
nem értettek egyet a zsinatok határozataival. A középkor év-
századai alatt azonban egyre több alkalommal léptek fel 
olyan személyek, akik elutasították a katolikus egyház hi
vatalos tanait. A Jézus által hirdetett egyszerűségre, sze-
génységre hivatkozva ostorozták a fényűzést, tagadták a 
pápa vezető szerepét. Hatásukra számos kis közösség jött lét-
re, melyek tagjai nyíltan szembefordultak az egyházzal. 
A katolikus egyház eretnek eszméknek nyilvánította a hivata-
los tanoktól különböző nézeteket. Az eretnekeket* üldöz
ték, megkínozták és gyakran kivégezték.

 A Szent Jobb díszes ereklyetar-
tója és az ereklye, amely Szent Ist-
ván király mumifikálódott jobb keze. 
A  budapesti Szent István-baziliká-
ban őrzik.

 Eretnek kivégzése. Az eretnekek 
megkeresésére és megbüntetésére 
külön szervezetet hozott létre az egy-
ház: az inkvizíciót. Az eretnekséggel 
vádolt személyt kivallat ták, gyakran 
megkínozták, hogy beismerje bű-
nösségét. Ha nem bánta meg bű neit, 
máglyán elégették. Azt tartották, 
hogy a tűz megtisztít a bűnöktől.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért szakított egymással a nyugati és a keleti keresztény 
egyház? 

2. Mi a különbség a papok és a szerzetesek között? 
3. Mi a kapcsolat az ereklyék és a szentek között?
4. Mi volt a zarándokok célja?
5. Kiket tekintettek eretneknek a középkorban?
6. Ha teheted, keress az interneten gregorián zenét, és hall-

gasd meg!
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A keresztény egyház szervezetében más-más feladatai és céljai voltak a világi papoknak és a szerzetesek-
nek. A világi papok a néppel tartottak közvetlen kapcsolatot, Isten igéit hirdették, tanították. A szerzetesek
célja más volt: ők azzal követték Krisztust, hogy lemondtak a világi javakról és az általuk fölöslegesnek tartott 
dolgokról (hívságokról). A kolostor közösségében éltek, és hármas fogadalmat tettek: tisztaság (ami a házas-
élettől való tartózkodást jelentette), engedelmesség (a szerzetesrend vezetőjének és a pápának), szegénység. 
A hármas fogadalmat kiegészíthette egy negyedik, amely az adott szerzetesrend célját tükrözte: ez lehetett 
az oktatás, a betegápolás, az árvák nevelése, lovagrendeknél a Szentföld katonai védelme stb.

A szerzetesek mindennapi életét és tevékenységét az adott rendre jellemző szabályzat (regula) tar-
talmazta. A kolostorokat a házfőnök vagy apát, az egész rendet a főapát irányította. Az apácák lakhelye 
a zárda, s vezetőjük a fejedelemasszony. Az összes szerzetesrend legfőbb elöljárója a pápa.

A szerzetesek a szemlélődő életmódon kívül más tevékenységet is folytattak, és lelkipásztorai voltak 
a kolostor környékén élő embereknek. A szerzetesrendek többsége a fogadalmak betartásán túl nagy hang-
súlyt helyezett a fizikai munkára is, ezt fejezte ki a Szent Benedek-rend jelmondata: „Ora et labora!”, vagyis 
„Imádkozzál és dolgozzál!”.

A szerzetes- és apácarendekbe általában tizenöt éves kor után lehetett bekerülni. A belépni szándékozót 
egyéves próbaidőre kötelezték. A férfi novíciust és a leány novíciát („újonc”) szerzetesi ruhába öltöztették. 
A férfiaknál a fejtetőt leborotválták (tonzúra), ez jelképezte a világi hívságokról való lemondást. A novíciusok
a rendház külön részében éltek, megismerkedtek a szerzetesi élettel. Bármikor szabadon távozhattak a rend ből, 
és alkalmatlanságuk esetén elbocsáthatták őket. A próbaidő letelte után lehetett szerzetesi fogadalmat tenni. 

A középkori szerzetesi napirend nem tűrte a lustálkodást: reggel 5 órakor volt az első szertartás, majd 
7 órakor a nagymise, ebéd után, aztán délután újabb templomi szertartás következett. A vacsora utáni imát 
követően nyáron este 6, télen 5 óra tájban tértek nyugovóra. Éjfélkor (vagy előtte egy órával) is tartottak misét.

A középkori kolostorokat, zárdákat rendszerint a lakott helyektől távol építették fel. A kolostor központi 
épülete a templom volt, ehhez csatlakozott a zárt, négyszög alakú kolostorépület a belső udvarral, amelyet 
kerengő (körfolyosó) vett körül. A belső udvarban többnyire gyógynövényeket termesztettek, amelyekből 
gyógyszereket készítettek, vagy dísznövényekkel ékesített kertet gondoztak itt. A szerzetesek közös helyisé-
gei – az ebédlő, a hálóterem, a melegedő, a ruhatár, a betegszoba – a belső udvarra néztek.

A kolostorhoz csatlakoztak azok az épületek, amelyek már a világi élethez való közelséget jelentették: 
a kolostori iskola termei, a könyvtár, a zarándokok, vendégek szálláshelyei. A kolostor falain kívül álltak a 
gazdasági épületek: a malmok, a magtárak és éléstárak, a kézművesműhelyek, s ezek körül terültek el a ha-
talmas szántók, szőlők, kertek, tavak és legelők.

„Imádkozzál és dolgozzál!” Szerzetesi élet a középkori Európában Olvasmány

Egy kolostor rajza n Keresd 
meg a rajzon az olvasmány-
ban említett helyiségeket, 
épületeket!

templom

hálótermek

konyha

ebédlő

apáti ház

vendégház

betegszoba

kerengő

kapu

csatorna

konyhakert

könyvtár és 
kódexmásoló 
műhely

gyümölcsös

fűszeres kert

raktárak és pincékistállómagtárak
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A középkorban két fontos építészeti stílus léte-
zett. A korábbit románnak, a későbbit pedig góti-
kusnak nevezzük.

A román stílus* onnan kapta a nevét, hogy épí-
tészeti megoldásaival az ókori római hagyomá-
nyokat utánozta. Jellemzői: a vastag falak, a kicsi, 
résszerű ablakok és a félköríves kapuk – ilyenek az 
ebben az időszakban épült templomok. Ennek 
oka, hogy abban a zűrzavaros időszakban a temp-
lom nemcsak a vallásgyakorlás helyszíne volt, 
hanem ellenséges támadás esetén ide menekül-
tek az emberek. Egy ilyen építmény ugyanis ellen-
állt a korabeli kézifegyvereknek, de vastag falai 
miatt akár az ostromgépeknek is. 

Az egyik leghíresebb, épségben fennmaradt 
magyarországi román stílusú templom a Vas me-
gyében található Ják község temploma. Jellegze-
tessége a díszes főkapu.

A virágzó középkorban új stílus született, a gó-
tika*. Ekkor Európát már nem veszélyeztették 
annyira az országok egymás közötti háborúi, sem 
a vikingek, az arabok vagy a kalandozó magyarok 
támadásai. A  templomokat nem kellett többé 
erődítményként megépíteni. Isten dicsőségét hir-
dető, égig érő tornyokkal ellátott, színes üvegab-
lakokkal díszített templomok épülhettek, a ka-
tedrálisok.

A falakat vékonyabbra építették, mert a temp-
lomtető súlyát nem a falak, hanem az oszlopok
tartották (ahogyan a biciklikerék szilárdságát 
 biztosítják a küllők), amelyeket támpillérekkel 
 támasztottak meg. Így a falakon hatalmas abla-
kokat alakíthattak ki, amelyeken keresztül a be-
ragyogó fény azt az érzetet keltette a hívekben, 
mintha a mennyországban lennének. 

A leghíresebb gótikus templom a párizsi Notre-
Dame [notr dám]. A székesegyház közel hatezer 
hívőt képes befogadni, tornyaiba közel négyszáz 
lépcsőn vezet fel az út. Tíz harangja közül a legne-
hezebb tizenhárom tonnát nyom. A katedrális or-
gonájának jelenleg közel nyolcezer sípja van.

A  párizsi Notre-Dame-nál azonban épültek 
sokkal magasabb katedrálisok is. A  rekorder a 
kölni dóm, amit még a középkorban kezdtek el 
építeni, de a teljes befejezésére hatszázötven évet 
kellett várni. A hatalmas templom magassága je-
lenleg 157 méter. (Összehasonlításként: egy tíz-
emeletes panelház kb. 35 méter magas.)

Román és gótikus templomok Olvasmány

 A jáki templom és díszes főkapuja. Azt a kaput, 
amelyet fokozatosan szűkülő, egységesen díszített 
kapunyílások alkotnak, bélletes kapunak nevezzük. 
n Figyeld meg a képen a román stílus jellegzetessé-
geit: a vastag falakat, a résszerű ablakokat és a bélle-
tes  főkaput! Miért kellett ilyen stílusban építeni akkor a 
templomokat?

 A Notre-Dame Párizsban n Keresd meg a képen a 
gótikus támpilléreket! Ha nem találod, kérd tanárod 
segítségét! 

 Gótikus templomablak
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1. Kik válhattak lovaggá a közép-
korban?

2. Hogyan zajlott a lovagok neve-
lése? Mi volt a feladatuk? 

3. Mit tudsz a római kori hadvise-
lésről? Idézd fel a római légiók-
ról tanultakat!

A filmek világából te is biztosan ismered már a keresztes lovagokat. Nehéz páncélban, a köpe-
nyükre felvarrt kereszttel és sisakkal a fejükön ábrázolják őket. Kik voltak ők valójában? Miért „ke-
resztesek”? Ezt tudhatod meg ebből a leckéből.

2.Hadviselés a középkorban. 
A keresztes lovagok

A keresztes hadjáratok

A középkori Európát mély vallásos hit jellemezte. A 11. szá-
zadra a keresztény világból egyre többen kívántak elzarándo-
kolni Jézus sírjához Jeruzsálembe, a Szentföldre. Ám ezt a 
területet a Bizánci Császárság elvesztette, a terjeszkedő isz
lám vallású arab és török népek kezére került. A katolikus 
egyház és a pápa által szentesített hadjáratokat szervez
tek a Szentföld visszaszerzésére.

Európa vallásos lakossága a keresztes hadjáratokat igaz-
ságos harcnak tekintette, amelyet Isten áldása kísér. Bűnbo
csánatot reméltek attól, ha azért hadakoznak, hogy a Szent-
földet és Jézus sírját visszafoglalják a kereszténység számára. 
Az európai főnemesek másod- vagy harmadszülött fiai (akik 
nem örökölhették a nemesi földbirtokot) maguk is földbir-
tokra, meggazdagodásra vágytak. Azt gondolták, hogy a 
Szentföldön lehetőségük lesz birtokszerzésre is. 

A szeldzsuk törökök

A 11. századra az Arab Kalifá-
tus már kisebb birodalmakra 
bomlott. A kereszteseknek azon-
ban harcolniuk kellett a szeldzsuk 
törökökkel is. E nép őse egy ázsiai 
nomád lovas népcsoport volt. Ván-
dorlásuk során ők szorították ki a 
besenyőket addigi területükről, 
ami a 9. századi népvándorláshoz 
és a magyarok honfoglalásához is 
vezetett. Részben a szeldzsukok 
utódai az oszmán törökök, akik ké-
sőbb nagy szerepet játszottak a 
magyar történelemben. A 16. szá-
zadban Magyarország jó részét be-
olvasztották birodalmukba. Erről 
hamarosan többet is megtudsz 
majd.

 Az első keresztes hadjárat (1096–1099) nHány évig tartott a had-
járat? Mely országokon, birodalmakon haladtak át a keresztesek?

A katolikus és az ortodox
kereszténység határa
Az első keresztes hadjárat
Iszlám államok
A keresztesek által elfoglalt terület

Konstantinápoly
Róma

Duna

Párizs

Jeruzsálem

NÉMET-
RÓMAI
BIRODALOM

PÁPAI
ÁLLAM

FRANCIA
KIRÁLYSÁG

ANGOL
KIR.

MAGYAR
KIRÁLYSÁG

LENGYEL
KIRÁLYSÁG

BIZÁNCI BIRODALOM

KIJEVI NAGYFEJEDELEMSÉG

CSEH
FEJ.
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Az első hadjáratot 1095-ben hirdette meg a pápa, és a ke-
resztesek hada 1096ban indult el. Az utolsó keresztes had-
járat 1291-ben volt. A közel kétszáz év alatt nyolc hadjáratot 
indítottak. Ezek célja Jeruzsálem és a keresztesek által el-
foglalt területek megtartása volt. A hadjáratok költségesek 
voltak, és sok áldozattal jártak. 

Az elfoglalt területek és az ideérkező zarándokok védel-
mében a Szentföldön lovagrendeket alapítottak. Jeruzsá-
lem 1099től közel száz éven át keresztény kézben volt. 
Az arab túlerő végül visszaszerezte a város és a Szentföld fe-
letti uralmat. Az arabok számára ugyanis szintén szent hely 
volt ez a terület: hitük szerint itt halt meg és szállt a mennybe 
Mohamed próféta. Ezért ők is szent háborúnak tekintették a 
Jeruzsálem birtoklásáért folytatott küzdelmet. 

A keresztes lovagok

A kereszténység legfőbb jelképe a kereszt, ezért a lovagok 
keresztes zászló alatt vonultak a szent háborúba. Fegyverük 
a lándzsa volt, amelyet döfésre használtak, a pajzzsal – 
amelyre keresztet festettek – pedig védték magukat. Lovaikat 
is keresztes takaró borította. Csata során a nehézlovasság ék 
alakban rohant rá az ellenségre. Ha a lándzsájuk eltört, kard
dal folytatták a küzdelmet. Közelharcban minden lovag ön-
állóan harcolt. Ha a lóról leesett, a földről volt kénytelen foly-
tatni a küzdelmet, mivel a nehéz páncélzatban egyedül kép-
telen volt visszaülni a lovára.

A lovagrendek

Talán ismerős számodra is a 
johanniták, a templomos lovagok 
vagy a német lovagrend kifejezés. 
Ezek a lovagrendek a Szentföldön 
alakultak. Tagjai a szerzetesi foga-
dalom mellett azt is megfogadták, 
hogy a kereszténységet fegyverrel 
védelmezik. A johanniták mai utó-
da a Máltai Lovagrend. Ez karitatív 
(azaz jótékonysági) tevékenységet 
folytató szervezet: a szegényeket, a 
rászorulókat segítik adománygyűj-
téssel, intézményeikkel.

nMit tartalmazott a szerzetesi foga-
dalom? 

Rablólovagok

Az olvasottak alapján úgy gon-
dolhatod, hogy a keresztes lova-
gok a lovagi erények megtestesítői 
voltak, akik szent célért folytattak 
hősies küzdelmet. Ez bizony nem 
mindig volt így. Az erényes lova-
gok közé ugyanis sok rablólovag is 
keveredett, akik nem a szent cé-
lért, csak a saját hasznuk remé-
nyében indultak a Szentföldre. 
Sokszor már Európában elkezdték 
a rablást, fosztogatást. Magyaror-
szágon több hadjárat vonult végig, 
mert a Duna völgye kedvező útvo-
nalat kínált. Már az első keresztes 
hadjárat is érintette hazánkat. 
A  keresztesek rossz híre miatt 
Könyves Kálmán királyunk fegyve-
res erővel kísérte át az országon a 
keresztes hadat, és túszként tartot-
ta maga mellett a sereget vezető 
keresztes lovag öccsét, így biztosí-
totta a rendbontás nélküli átvonu-
lást.  Keresztes lovag páncélban, a kereszt jelével n Mit gondolsz, 

 miért nevezzük a lovagi hadsereget nehézlovasságnak? 
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Az ostrom

A középkori várak elfoglalása nem volt könnyű feladat. 
A várba csak akkor lehetett bejutni, ha ostromgépek segít-
ségével rést ütöttek a magas falakon, vagy betörték a vár-
kaput. 

A keresztes hadjáratok idején Európában még nem ismer-
ték az ágyút és a puskaport, ezért az ostromgépek nem sok-
ban különböztek az ókorban használtaktól. A várak fala nem 
volt túl vastag, így azt áttörhették a faltörő kossal, ami egy 
fémfejjel ellátott gerenda. A rohamoknál ostromlétrákat is 
használtak. A falhoz támasztották és gyorsan felmásztak raj-
tuk a vár fokára. A védők gyakran ledöntötték ezeket, a rajtuk 
függeszkedő emberek halálát okozva. Ezek voltak a legegy-
szerűbb ostromtechnikai eszközök. 

A várból kirontó védők ellen vetették be a ballista nevű 
hatalmas íjpuskát. Ezzel a szerkezettel dárda nagyságú nyíl-
vesszőket lehetett kilőni. A legnépszerűbb ostromgépek még-
is a katapultok voltak. Lövedékként öt és hetven kilogramm 

 A  legegyszerűbb ostromgép: a 
faltörő kos. A faltörő kost mozgató 
katonák védelmére néha fából tetőt 
készítettek a faltörő kos fölé. 

 A ballista vagy íjpuska

 A katapulttal súlyos köveket lőt-
tek ki a várfalakra, amíg azok le nem 
omlottak. Így jutottak be a támadók 
a várba.
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közötti köveket használtak. A gép kilövőkarja egy csészeszerű 
mélyedésben végződött, ebben helyezték el a követ, amelyet 
a gép nagy lendülettel kilőtt. Akár ötszáz méter távolságba is 
el tudtak velük lőni. 

A keresztes hadjáratok hatásai

A Szentföldet nem sikerült keresztény kézben megtartani, 
de a keleti hadjáratok során az európaiak megismerték a 
keleti kultúrát, sok keleti árucikket és találmányt hozva el 
Európába. Keletről érkezett a selyem, a porcelán, az üveg, a 
szélmalom, az iránytű, de ekkor ismerték meg a puskapor 
használatát és előállításának módját is. Új növények is érkez-
tek Ázsiából, például a rizs, a görögdinnye, a citrom és a ke-
leti fűszerek. 

A keresztes lovagok szállításáról két itáliai város, Velence 
és Genova [dzsenova] hajósai gondoskodtak. Ez a két város 
hatalmas gazdagságra tett szert mind a szállításnak, mind a 
kereskedelemnek köszönhetően. A földközitengeri keres
kedelmet közel 300 éven át ők uralták.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért indultak a keresztes hadjáratok? Miért volt fontos 
Európa számára a Szentföld feletti uralom megszerzése?

2. Hogyan harcoltak a keresztes lovagok? Milyen ostrom-
technikai eszközöket használtak?

3. Milyen hatása volt a hadjáratoknak Európa fejlődésére?

Biológiai hadviselés 
a középkorban

Ostromoknál néha előfordult, 
hogy a katapulttal elhullott álla-
tokat, sőt járványban (pl. pestis) 
meghalt emberek holttestét lőtték 
be a várba. Azt remélték, hogy 
emiatt járvány alakul ki az elzárt 
várban vagy városban, és a védők 
megadják magukat.

Velence, az Adria királynője

Velence az Adriai-tenger észak-
nyugati részének mocsaras terüle-
tére, az itteni kis szigetekre épült. 
A 9. században önálló városállam-
má vált, és rövid idő múlva már a 
Földközi-tenger legfontosabb ke-
reskedővárosa lett. A velenceiek a 
mocsaras földbe hatalmas facölö-
pöket vertek, és ezekre építették 
azokat a csodálatos palotákat, 
amelyeket ma is rengeteg turista 
keres fel. 

Az egyik keresztes háború ide-
jén a kereszteseket a velencei ha-
jóknak kellett volna elszállítani a 
Szentföld területére. Kiderült 
azon ban, hogy a keresztes had 
nem tudja kifi zetni az előre megál-
lapított viteldíjat. A város vezetője, 
a doge (dózse – magyarul: herceg) 
kevesebb pénzért is vállalta a szál-
lítást, de cserébe azt kérte, hogy a 
keresztes sereg foglalja el a Bizán-
ci Birodalom fővárosát, Konstanti-
nápolyt. Így is történt! A velencei 
kerekedők megszabadultak bizán-
ci vetélytársaiktól.

 A dózsepalota, Velence vezetőinek a székhelye. A 15. század 
elején elkészült gótikus stílusú épület a város gazdagságáról ta-
núskodik.
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A városok és polgáraik

A középkor kezdetén a római városok szinte teljesen el
néptelenedtek. Ami nem csoda, hiszen a számos hadjárat és 
járvány miatt az ott élők meghaltak vagy elmenekültek.

A városok és a városban élők száma akkor kezdett ismét 
megemelkedni, amikor újra fellendült a gazdasági élet. 
Egyre több élelmiszert tudtak termelni, egyre több kézmű
ves tudott megélni az iparából. Megnőtt az igény a távoli 
 tájak árui iránt is, amelyeket a kereskedők szállítottak egyik 
városból a másikba. Elsősorban a püspöki és földesúri szék
helyek, valamint a fontos szárazföldi vagy vízi kereske
delmi útvonalak csomópontjai fejlődtek jelentős váro
sokká. A  fontosabb hidak és hágók mellett szintén sok 
ember telepedett le. 

A városok egyegy terület gazdasági és kulturális köz
pontjai. A gyógyítás és az oktatás legfontosabb intézményei 
is a városokban találhatók.

1. Mit tanultál az ókori városok-
ról? Sorolj fel néhányat! Kik él-
tek ott?

2. Hogyan élt egy polgár az ókori 
Rómában?

3. Milyen körülmények közt éltek 
a jobbágyok a középkorban?

Sokszor nem gondolnánk, hogy egymástól nagyon különböző dolgok milyen befolyással, hatás-
sal lehetnek egymásra. Bármilyen furán hangzik, a középkorban az időjárás is történelmi változást 
okozott! A 8. századtól kezdve melegebb és szárazabb lett az éghajlat, ami a növénytermesztésnek 
kedvezett. Emiatt a gazdaság jelentősen fellendült. Ez pedig a középkori városok kialakulásához 
vezetett.

3.Kereskedelem és városok 
a középkorban

 Középkori város felülnézetből 
n Figyeld meg a városfal által körül-
vett területet! Keresd meg a lehetsé-
ges főteret, a városházát és a templo-
mot! Mennyien férhettek el a falakon 
belül?
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A létrejövő városokat fallal vették körül, hogy a támadá-
sok ellen védekezni tudjanak. Egy nagyobb városnak alig 
tízhúszezer lakosa volt, egy százezer fős város (például Pá-
rizs) pedig már európai jelentőségűnek számított.

A városok lakosai a polgárok. A polgárok általában kéz-
művességgel vagy kereskedelemmel foglalkoztak. Számos 
kiváltság megillette őket, melyet az uralkodótól kaptak. 
Megválaszthatták saját vezetőiket és a várost irányító tes-
tületet. Joguk volt egy összegben adózni a királynak. Ez a 
kiváltság azt jelentette, hogy minél többen laktak egy város-
ban, annál kevesebb volt az egy főre eső adó mennyisége. 
A nagyobb települések vásártartási joggal is rendelkeztek.
A vásárokat a főtéren, a város középpontjában rendezték. 
Általában itt állt a városháza és a város temploma is.

A városok főterén nemcsak vá-
sárokat tartottak, hanem itt végez-
ték ki az elítélteket, itt égették meg 
máglyán a boszorkányokat is. 
A szörnyűségeket nagy tömeg néz-
te végig, s ennek elrettentő hatása 
is volt. A város főterén állt a kalo-
da. Ez fából készült szerkezet, 
amely fogva tartja az ember lábát, 
kezét és a nyakát (vagy ezek közül 
valamelyiket). A megszégyenítésre 
ítélt bűnösöket kalodába zárták, és 
a polgárok akár meg is dobálhat-
ták őket rothadt gyümölcsökkel.

n Keressetek képeket a kalodáról az 
interneten!

Az uradalmak jobbágyai a városi viszonylagos jólét miatt 
igyekeztek maguk is polgárokká válni. Sokan – a tilalmak 
ellenére – elszöktek uruktól, és beköltöztek a városba. Ha el-
fogták őket, komoly büntetésre számíthattak. Ám egy év és 
egy nap városi tartózkodás után a jobbágy polgárrá válha-
tott, és így mentesült a földesúri szolgáltatások terhe alól.
Dolgoznia viszont a városban is kellett.

n	Miért volt sokaknak vonzó a városi élet a középkorban?

 Városi utca a középkorban nKép-
zeld el, hogy időgép segítségével egy 
középkori városba kerültél! Meséld el 
társaidnak, mit láttál, mit tapasztal-
tál! 
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A céhek

A városi polgárok túlnyomó többsége valamilyen kézmű-
vesmesterséggel foglalkozott. Volt köztük kovács, csizmadia, 
asztalos, pék, mészáros és sörfőző is. Céheknek* nevezzük 
azokat a szervezeteket, amelyekbe a közös mesterséget 
űző és a város ugyanazon utcájában lakó iparosok tömö
rültek.

A céheket mesterek vezették. A mestereket az inasok és a 
legények segítették a munkájukban. Sok év tanulás után az 
inasból előbb legény, majd egy mestermunka (a remek)
bemutatása után mester válhatott.

n	Mit jelent ma ez a szó: remekel? 

A céhek nagyon ügyeltek arra, hogy kizárólag jó minőségű 
termékeket készítsenek. A rosszul dolgozó mestereket akár 
ki is zárhatták a céhből. Szigorú vallási és erkölcsi előírások 
vonatkoztak a céhmesterekre. Háború esetén a város védel-
mére kötelezhették őket.

A mesterember és a családja általában emeletes házban 
lakott. A földszinten volt a műhelye a szerszámaival, illetve a 
boltrész. Az emeleten a lakórész kapott helyet. Ide általában 
csak este ment fel a mester.

n	Képzeld el, hogy céhes mester vagy! Mutasd be, mi a mes-
terséged, és miért szeretsz a városban lakni! Sorolj fel olyan 
kézművesmesterségeket, amelyeket nem említett meg a 
könyv szövege! 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hol alakultak ki nagy számban városok a középkori Euró-
pában?

2. Melyek a városi kiváltságok?
3. Szerinted miért szöktek a jobbágyok a városokba?
4. Milyen szerepet játszottak a céhek a városok életében?

Aki mesterséget akart tanulni, 
az beállt inasnak egy mesterhez. 
Eleinte a ház körüli munkákat (pl. 
takarítás) és segédmunkát végzett. 
Fizetséget nem, csak szállást és 
ételt kapott a mestertől. A legény a 
mester irányításával dolgozott, és 
kitanulta a mesterséget. Gyakran a 
legényt évekre elküldték más mes-
terekhez tanulni (esetleg külföldre 
is). A legénynek a gyakorlatban is 
bizonyítania kellett tudását: mes-
termunkát készített, amit a céh 
mesterei bíráltak el. Ezután avat-
ták mesterré, s lehetett teljes jogú 
tagja a céhnek. Azt az iparost, aki 
nem tartozott a céhhez, kontárnak 
nevezték. A mesterek igyekeztek 
megakadályozni, hogy a kontárok 
a városban dolgozzanak. 

nMit jelent ma a kontár szó?

 Kovácsmester cégére. Abban az 
időben kevesen tudtak olvasni, ezért 
a műhelyeket a mesterségre utaló 
szobrok vagy képek, a cégérek jelez-
ték. nMiért volt fontos a kovács mun-
kája?
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A humanizmus 

Itáliában a 13–14. század fordulóján a középkorra jel-
lemző feudális társadalmi viszonyok fellazultak. Az akkori 
Európában ugyanis itt volt a legtöbb város, itt volt a legerő
sebb a polgárság. Az itáliai városok gazdagságukat a keres
kedelemnek köszönhették, és már a 13. században kivívták 
az önállóságot. Itáliában az ókor emlékei hozzátartoztak a 
mindennapi élethez, így az itt élőkre közvetlenül hatott az 
ókori Róma kultúrájának emléke. 

Nem csoda hát, hogy itt bontakozott ki legkorábban egy 
új szellemi (gondolkodásbeli) irányzat, amit humanizmus-
nak* nevezünk. A humanizmus emberközpontúságot je
lent. A középkor korábbi időszakában a gondolkodás közép-
pontjában Isten állt, és az ember legfőbb célja volt, hogy 
Istennek tetsző életet éljen. A humanista ember az ókori gö-
rög és római szerzők műveinek hatására újragondolta az em-
beri élet nagy kérdéseit, például hogy mi a szerepe az ember-
nek a természet rendjében, miért élünk, hogyan tehetnénk 
jobbá az életünket. Már nem tekintette bűnnek a földi örö
möket. Kutatni kezdte a természet törvényeit. A baboná-
kat, a hiedelmeket egyre inkább kezdték kiszorítani a tudo
mányos megfigyelések, felfedezések. 

n	Említettük, hogy a humanista gondolkodás kialakulásában 
szerepe volt az ókori görög és római szerzők olvasásának. 
Mit gondolsz, a humanista gondolkodás mennyire vált jel-
lemzővé a társadalom szegényebb rétegeire? 

A művészet újjáéledése

Ez a gondolkodásmód a művészetekre is nagy hatást gya-
korolt. Új művészeti stílus született meg: a reneszánsz.* 
A francia eredetű szó újjászületést jelent. Akkoriban a tudo-
mány és a művészet még nem vált szét egymástól. Az elis-
mert művészek körül művészeti műhelyek (ma azt monda-
nánk: iskolák) alakultak ki, ezek voltak a tudományos kutatás 

1. Hogyan éltek a középkori fal-
vak lakói? Milyen tevékenysé-
gekkel teltek napjaik?

2. Milyen volt az életmód a váro-
sokban? Miben különbözött ez 
a falvak jobbágyaiétól?

3. Hogyan éltek az ókori Róma 
polgárai? Idézzétek fel az erről 
tanultakat!

A középkori ember életét a munka és Isten igéje töltötte ki. A polgárosodással Itáliában új világ-
szemlélet alakult ki, amelynek középpontjában nem az Isten, hanem az ember áll. Újra felfedezték 
az ókori görög és római életszeretetet, a világi örömöket. 

Európa újjászületése. A humanizmus 
és a reneszánsz

Egyetemek

A  11–14. században nyitották 
meg kapuikat az egyetemek. Az 
egyetem a legmagasabb szintű tu-
dást adó oktatási intézmény volt, s 
a középkorban alapításához a pápa 
engedélye kellett. Az egyetemek az 
egyház ellenőrzése alatt álltak. 
A diákok a hét „szabad művészet” 
(nyelvtan, szónoklattan, logikus 
gondolkodás, csillagászat, szám-
tan, mértan és zene) elsajátítása 
után jogot, teológiát (hittant) és 
orvoslást tanulhattak. A  tanulás 
nyelve a latin volt. Egyre többen 
tudtak latinul, és ez elősegítette az 
ókori görög–római tudományos és 
irodalmi szövegek megismerését. 

OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   24OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   24 2022. 05. 09.   14:59:592022. 05. 09.   14:59:59



25

központjai is. Foglalkoztak a festészeten és a szobrászaton 
kívül anatómiával (az emberi test felépítését tanulmányoz-
ták), kémiával (új anyagok, festékek, vásznak iránti szükség-
let) és a természettudomány különféle más területeivel. 
A művészek a valóság hiteles bemutatására törekedtek. Ta-
nulmányozták a dolgok térbeli tulajdonságait (mértan), és 
kidolgozták a perspektíva szerkesztési szabályait. Azt te is 
megtapasztaltad már, hogy a távolabb lévő tárgyakat kisebb-
nek látjuk, mint a közelieket, de ennek pontos szerkesztési 
módját ezekben a művészeti műhelyekben fedezték fel.

 Szobor egy román stílusú temp-
lomon és Michelangelo Dávid című 
szobra nHasonlítsd össze a két szob-
rot! Mindkettő bibliai témájú. A román 
stílusú szobor vagy a rene szánsz ban 
született alkotás a valósághűbb em-
beralak? Vajon miért?

 Egy reneszánsz épület Rómában. A városi hivatalnokok dolgoz-
tak itt. n Gyűjtsétek össze tanárotok segítségével, mi emlékeztet az 
ókori építészetre ezen az épületen! Miben különbözik egy gótikus 
épülettől? 

A sokoldalú, a tudomány és a művészet majdnem minden 
ágát művelő embert polihisztornak nevezzük. Ez lett a huma-
nizmus embereszménye. Ilyen jellegzetesen reneszánsz egyé-
niség volt Leonardo da Vinci [leonárdó da vincsi] és Miche
langelo [mikelandzselo].

A humanizmus hatása a tudományok 
fejlődésére

Fejlődésnek indult a csillagászat. Nagy jelentőségű felfe-
dezést tett egy Kopernikusz nevű lengyel csillagász. Évszá-
zadokig úgy hitték, hogy a világmindenség középpontjában a 
Föld áll, az égitestek ekörül keringenek. Kopernikusz tudomá-
nyos művében leírta, hogy ez csak látszólagos jelenség, az 
ember a földön állva látja mozogni a Napot, a Holdat és a csil-
lagokat. Valójában a Föld forog. A világmindenség középpont-
jában pedig a Nap áll, amely körül a bolygók – így a Föld is – 
szabályos törvényszerűségek szerint keringenek. Ezt az 
elméletet napközpontú (heliocentrikus*) világképnek nevez-
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mit jelent a humanizmus kifejezés? Hogyan hatott a huma-
nizmus a tudományokra?

2. Mi jellemző a reneszánsz művészetre? Mi a szó jelentése?
3. Hogyan segítette Gutenberg találmánya a humanizmus 

terjedését?

Gutenberg találmánya

A mester ólomból apró betűket 
készített, amiket a szövegnek meg-
felelően egymás mellé rendezett. 
A  betűket festékkel kente be, és 
papírra nyomta. Így készült el a 
könyv egy oldala. Ezt tetszőleges 
számban lehetett sokszorosítani. 
A papír adagolásához és rányomá-
sához egy szerkezetet készített. Ez 
volt a nyomdagép – a középkor ta-
lán legfontosabb találmánya.

 Gutenberg nyomdagépe

 A napközpontú világkép ábrázo-
lása egy újkori tudományos könyv-
ben. A képen a Nap áll a középpont-
ban, a Föld hozzá közelebbi oldala 
világos – tehát ott nappal van.

ték. Később sok csillagász megerősítette Kopernikusz elméle-
tét, ma már a korszerű távcsövekkel és űrszondákkal bizonyí-
tani is tudjuk. Akkor a tudományban ez új korszakot nyitott.

A humanisták csodálattal tekintettek vissza az ókori görög 
szónokok és filozófusok beszédkészségére. Sok görög és ró
mai kori szöveget fordítottak le latinra és más európai 
nyelvekre. 

A könyvnyomtatás

A humanizmus széles körű elterjedéséhez nagyban hozzá-
járult, hogy a 15. század közepén a német Johannes Guten
berg mester feltalálta a könyvnyomtatást. A szerzetesek 
által kézzel másolt könyvek előállítása nagyon hosszú időt 
vett igénybe. Az új eljárással gyorsabban, nagyobb példány-
számban lehetett könyveket előállítani. A nyomtatott köny-
vek olcsóbbak voltak, több emberhez jutottak el. Ez az olvas-
ni tudó emberek számát is növelte Európában. A  század 
végéig számos nyomda alakult az európai városokban, sőt 
Mátyás király uralkodása alatt Magyarországon is: Hess And-
rás budai nyomdája.

 Gutenberg nyomdagépe Gutenberg nyomdagépe
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Minden történelmi időszaknak megvannak a kiemelkedő sze-
mélyiségei. Ezeknek az embereknek a tehetségére vagy már éle-
tükben felfigyelnek, vagy az utókor ismeri fel bennük a kiváló mű-
vészt, tudóst vagy egyéb dolgokban tehetséges embert. 
A reneszánsz egyik legkiválóbb alkotójára, Leonardo da Vincire 
már életében felfigyeltek. 

Leonardo da Vinci Itáliában, Toszkána tartományban, a Vinci 
nevű település közelében született 1452-ben. Édesapja falusi jegy-
ző volt, édesanyja pedig egy paraszt leánya. Gyermekkoráról nem 
sokat tudunk. 17 éves volt, amikor családjával Firenzébe költöztek. 
Egy híres festő műhelyében tanult festészetet, szobrászatot és mű-
szaki ismereteket. Eleinte csak hátteret és mellékalakokat festhe-
tett, de lassacskán egész képeket is alkothatott. Olyan tehetséges 
volt, hogy a mértan tudományát is elsajátította, így kiváló építész-
szé is vált. 

Úgy harmincéves korában a milánói herceg (Lodovico Sforza – 
ejtsd: szforza) fogadta fel udvarába. Itt lehetősége volt zsenialitá-
sát több téren is megmutatni: számos festői, szobrászi, építészeti, 
vízügyi és katonai jellegű megbízást kapott. Sokoldalúsága meg-
mutatkozhatott a hercegi udvarban, ahol sokféle hangszeren is 
játszott, sőt ő maga is feltalált újabb hangszereket. Ceremónia-
mester is volt (ma azt mondanánk: rendezvényszervező), messze 
földön híressé vált az udvari látványosságok előkészítésében. Sok 
rajza maradt ránk, melyek szerint gépdobokat, különös fúvós hang-
szereket, tűzijátékokat tervezett.

Az egyik leghíresebb és legfontosabb műve Az utolsó vacsora, 
melyet egy kolostor ebédlőjének falára festett. „Amikor egy alakot 
megfestesz, gondold végig alaposan, ki ő, és mit fog csinálni a ké-
pen” – írta a képről készített egyik vázlata alá. 

Egy sokoldalú művész, Leonardo da Vinci   Olvasmány

 Leonardo da Vinci önarcképe. Az 
önarcképen a festő önmagát ábrá-
zolja. 

 Leonardo da Vinci: Az utolsó va-
csora. A  festmény azt az Újszövet-
ségben leírt jelenetet ábrázolja, ami-
kor Jézus elmondja tanítványainak, 
hogy egyikük el fogja árulni.
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A katonai és műszaki tudományok is erősen foglalkoztatták. 
Tanulmányozta a repülést, ő tervezett elsőnek egy, a mai helikop-
terhez hasonló eszközt. Feltalálta a siklóernyőt is. 

Az emberi test felépítése és működése is nagyon érdekelte. 
Hogy ezt jobban megismerje, felboncolt holttesteket is, amit az 
egyház akkoriban nem nézett jó szemmel. Ekkor készítette híres 
rajzát az emberi test arányairól.

Leonardo volt a reneszánsz ember megtestesítője, aki a művé-
szetek és a tudományok területén is tudott nagyot és maradandót 
alkotni. Kíváncsisága sosem szűnt meg, ez volt felfedezéseinek 
hajtóereje. A zseniális művész 1519-ben halt meg, 67 éves korában.  A Leonardo da Vinci által készí-

tett repülő szerkezet

 Leonardo rajza az emberi testről. Az emberi test arányait kör és 
négyzet segítségével mutatja be. 
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II. fejezet
 A magyarság története 
az államalapítástól az
 Árpád-ház kihalásáig
A koronázási palást a Szent Koronával, a millenniumi 
emlékmű királyszobraival és a Képes Krónika képeivel 
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A kalandozások kudarca után Géza fejede-
lem belátta, hogy Európa közepén csak a ke-
reszténység felvétele és a keresztény királysá-
gokkal kialakított jó viszony biztosítja a túlélést 
népe számára. Fiát, Vajkot, akit a nép vezetésé-
re szánt, már keresztény szellemben nevelte. 
Vajk az István nevet kapta a keresztségben. 
Az ország keresztény hitre való áttérítése és az 
 európai mintáknak megfelelő új rend kialakí-
tása nem volt könnyű. Kellett hozzá I. (Szent) 
István szervezőképessége, következetessége, 
I. (Szent) László szigorú törvényei és Könyves 
Kálmán bölcsessége. 

Nekik köszönhető, hogy Európában már 
nem úgy gondoltak a magyarokra, mint vadul 
nyilazó lovas népre, hanem egy gazdag, keresz-
tény ország szorgalmas lakóira. A békét azon-
ban egy ázsiai nép, a tatárok dúlták fel. IV. Béla 
királyunk előtt állt a feladat, hogy újjáépítse az 
országot: pótolja az elhurcolt, elpusztított em-
bereket – a dolgos kezeket, felépítse a felége-
tett, lerombolt épületeket, és gondoskodjon 
biztonságot nyújtó kővárak építéséről. Az újjá-
épült ország hamarosan újabb fordulóponthoz 
érkezett: 1301-ben férfiágon kihalt az Árpád-
ház.

 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
n milyen nehézségekkel kellett I. (Szent) 

Istvánnak szembenézni.
n hogyan győzte le István a pogány hitet és 

életmódot megőrizni akaró vezéreket.
n hogyan történt, mit jelentett a keresztény 

Magyar Királyság megalapítása.
n miért törtek ki újabb pogánylázadások. 
n ki és hogyan teremtett békét az országban.
n hogyan tapasztalták meg a magyarok, mi-

lyen következményei vannak annak, ha 
egy keresztény országra olyan lovas no-
mád támad rá, mint amilyen nem is túl 
sok idővel azelőtt a magyar is volt.
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A királyi hatalom megszerzése

997ben, Géza fejedelem halála után fia, Vajk lett a ma
gyarok fejedelme. Keresztény elvek és szokások szerint, 
mint a legidősebb fiú, követte apját a hatalomban. István 
folytatta az ország keresztény hitre térítését. Apjához ha-
sonlóan ő is tisztában volt vele, hogy az ország, a magyar nép 
számára nincs más esély a fennmaradásra. Ez azonban nem 
ment harcok nélkül.

Koppány, aki Géza fejedelem legidősebb rokona volt, bár 
megkeresztelkedett, továbbra is az ősi, pogány hit követője 
maradt, és a régi szokásokat akarta megőrizni. Ezek alapján 
magának követelte a fejedelmi címet István ellenében. Ist-
ván ekkor sereget gyűjtött, és Koppány ellen vonult. A végső 
összecsapásra Veszprém közelében került sor. Mindkét fél 
bátran harcolt az ütközetben, de a győztes végül István lett. 

1. Idézd fel, kiknek és miért ado-
mányozott földbirtokokat a 
frank uralkodó, Nagy Károly!

2. Miért és hogyan tudott békét 
kötni Géza a nyugati uralko-
dókkal?

Géza fejedelem még halálát megelőzően keresztény hitre tért. Utódja fia, Vajk lett, aki a kereszt-
ségben az István nevet kapta. A királyi hatalom megszilárdításáért vívott harcban támogatták 
őt azok a papok és páncélos lovagok, akik feleségével, Gizellával együtt érkeztek német földről 
Magyarországra.

4.Az államalapítás: 
Szent István uralkodása

 Magyarország I. (Szent) István korában n Sorold fel az érseksé-
gek és a püspökségek székhelyét! Sorold fel a Magyarországgal 
szomszédos országokat, népeket! Milyen vallásúak voltak ezek?

 István és Koppány csatájának 
emlékműve a Veszprém melletti 
Sóly község határában. István győ-
zelmét a nyugati lovagok által akko-
riban használt kétélű, egyenes kard 
jelzi. n Milyen volt a keleti lovas né-
pek fegyvere, a szablya? Ha nem em-
lékszel, nézd meg az ötödikes tan-
könyv 38. leckéjét! 
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Koppány holttestét az uralkodó négyfelé vágatta, és az or-
szág négy várának kapujára tetette a pogányoknak és a többi 
lázadónak figyelmeztetésül.

István úgy döntött, hogy a keresztény Európához csat
lakozik. Követeket küldött a pápához Rómába, aki a német-
római császár beleegyezésével koronát adott a magyarok 
fejedelmének. Istvánt 1000 karácsonyán (az akkori naptár 
szerint) királlyá koronázták Esztergomban. Így lett „Isten 
kegyelméből” a magyarok első királya. 

A fiatal királynak Koppány halála után szembe kellett néz-
nie más nagy hatalmú törzsfőkkel is. Erdély birtokosát és a 
Maros-vidék urát egyaránt legyőzte. Később megromlott a 
viszonya a németekkel, de az országra törő német sereg felett 
is győzelmet aratott. A  Magyar Királyság István uralma 
alatt KözépEurópa egyik legerősebb államává vált.

n	Vajon miért támogatta a pápa és a császár, hogy a magyar 
fejedelem koronát kapjon? Hogyan szilárdította meg hatal-
mát István király?

A magyar királyság megteremtése

A keresztény magyar állam kiépítése István király ne
véhez fűződik, akit emiatt államalapító királyunkként 
tisztelünk. A magyar törzsek szövetségéből kialakult fejede-
lemséget egységes keresztény állammá szervezte át. Ez nagy 
feladatot rótt a fiatal királyra.

Az egyházszervezés legfontosabb lépése az volt, hogy két 
érsekséget és nyolc püspökséget hozott létre. Ennek az lett 
az eredménye, hogy a magyar egyház a Német-római Biroda-
lomtól függetlenül (azaz külföldi irányítás, befolyás nélkül) 
működhetett. Az érsekségek élén az érsek nevű egyházi mél-
tóságok álltak; a püspökségek élén pedig a püspökök.

A legfontosabb érsekség az esztergomi lett. A későb-
biekben mindig az esztergomi érsek koronázta a magyar ki-
rályokat.

n	Nézd meg a tankönyvi térképen, hogy melyik város volt a 
másik érsekség központja! 

István a kereszténység terjedését szigorú büntetésekkel 
kényszerítette ki. Rendelkezett arról is, hogy mindenkinek
kötelező vasárnaponként templomba menni. Minden tíz 
falunak kötelessége volt egy közös kőtemplomot építe
nie. István bevezetett egy új adót, az egyházi tizedet*, hogy 
a hitéletben szorgoskodó papság semmiben ne szenvedjen 
hiányt. 

A fejedelem koronát kér

n István atyja halála után koronát 
kért a pápától. Olvasd el, hogyan szá-
molt be erről később az Istvánról írt 
legenda! Próbáld meg a saját sza-
vaiddal elmondani a történetet! Ha 
valamit nem értesz, kérdezd meg ta-
národtól!

„…az isteni kegyelem intéséből 
Astrik [asztrik] püspököt, kit más 
néven Anastasiusnak [anasz tá  zi-
usz] mondanak, a szent apostolok 
küszöbéhez küldte, hogy Szent Pé-
ternek, az apostolok fejedelmének 
örökösét megkérje: a Pannónia 
tája in kivirult zsenge keresztény-
ségnek bő áldását küldje, az esz-
tergomi egyházat aláírásának te-
kintélyével főegyházzá szentelje, 
és a többi püspökséget is áldásával 
erősítse. Érdemesítse őt is arra, 
hogy királyi diadémával [királyi 
korona] izmosítsa, hogy e tisztség-
re támaszkodva, amit Isten kegyel-
méből elkezdett, még keményebb-
re szilárdítsa.”

nKit küldött István a pápához követ-
ségbe? Mihez kért segítséget? Mire 
utal a Pannónia kifejezés? 

A tized elrendelése

„Ha valakinek az Isten tízet 
adott egy évben, a tizedik részt 
adja Istennek, és ha valaki tizedét 
elrejti, kilenc részt fi zessen. És ha 
valaki a püspöknek elkülönített ti-
zedet meglopja, mint tolvajt ítéljék 
meg, és az ebből eredő jóvátétel 
teljesen a püspöké legyen.”

n A tizedet a latin decima (tíz) szó-
ból dézsmának is nevezték. Mit jelent 
a megdézsmál kifejezés?
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 István király kézjegye (aláírása) a 
pannonhalmi bencés kolostor alapí-
tólevelén. n Milyen betűket ismersz 
fel a kézjegyen? Képzeld el, a kézje-
gyet el tudták olvasni! Kiolvasva: Ste-
phanus rex. Mit jelent ez, és milyen 
nyelven van?

 István király ezüstdénárjának két 
oldala. Az egyik oldal közepén lát-
ható lándzsa a királyi hatalmat jel-
képezte. 

István király szentté avatása

István király ismert és kiemelkedő személynek számít a magyar történelemben. Szentté avatását már a 
11. század végén kezdeményezte az akkori magyar király, I. László, akit később szintén szentté avattak. 
A szertartást pápai engedéllyel végezték. A legenda szerint a koporsó felnyitását csodás gyógyulások követ-
ték. Leírták, hogy a koporsót rózsaszínű víz töltötte ki, és a maradványok balzsamillatúak voltak. A szentté 
avatás 1083. augusztus 20-án történt a székesfehérvári királyi bazilikában, püspökök, apátok és előkelők 
jelenlétében. Az első magyar király maradványait láda formájú ezüst ereklyetartóba helyezték. 

n A magyarok egyik legértékesebb ereklyéje, István király mumi� kálódott jobb keze, a Szent Jobb. Nézd meg a róla 
készült képet az 1. leckében (14. oldal)! 

A közigazgatást a várak köré szervezte, és kialakította a 
vármegyerendszert. A vármegyék élére az ispánok kerül
tek. Ők képviselték a királyt az adott területen. Beszedték az 
adókat, vezették a vármegye katonaságát.

Miután sikerült békét teremtenie, az ország a zarándokok 
és a kereskedők kedvelt útvonalává vált. István ezüstpénzt, 
dénárt veretett.

Két törvénykönyv is fűződik a nevéhez, melyek a jog 
alapjait jelentették több száz éven át. István korában Fehér
vár (ma: Székesfehérvár) volt az ország királyi központja.

A magyar történelemben Árpádkornak nevezzük azt az 
időszakot, melyben az ország élén Árpád fejedelem leszár-
mazottai állnak. Kezdete István király megkoronázása (1000), 
vége pedig III. András király halála (1301).

n	Kinek kellett a tizedet fizetni? Hogyan segítették az ispánok 
a királyt?

István utódai

István 996-ban feleségül vette a bajor király lányát, Gizel-
lát, akitől két fia született. Az egyik még csecsemőkorában 
meghalt, de Imre nevű fia felnőtt. István király azt szerette 
volna, ha őt fia, Imre herceg követi a trónon. Ezért fia neve
lését a nagy tudású Gellért püspökre bízta. Fontos műve a 
fiához, Imre herceghez írott Intelmek, melyben a jó uralkodó 
tulajdonságait magyarázza, tanítja.

Egy balul sikerült vadászat során egy vadkan kioltotta a 
fiatal herceg életét. A király ezután nem talált megfelelő utó-
dot az ország élére. Végül unokaöccsét, a velencei uralkodó 
(a dózse) fiát, Orseolo Pétert tette meg trónörökösnek.

István 1038ban meghalt. Ezután a királyi hatalom ereje és 
tekintélye meggyengült, a trónkövetelők harcai és az újabb po-
gánylázadások zavaros helyzetet teremtettek az országban.
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Kiket kellett legyőznie Istvánnak az uralkodása kezdetén, és miért?
2. Mik a hasonlóságok a frank grófok és a magyar ispánok között?
3. Milyen következményekkel járt, hogy Imre herceg fiatalon meghalt?

A koronázási ékszerek* vagy más elnevezéssel koronázási jelvé-
nyek a királyi hatalom jelképei. Emlékezz rá, múlt évben tanultunk 
az egyiptomi fáraóról, Tutanhamonról, aki szintén uralkodói jelvé-
nyeket viselt a tankönyvi képen!

Ezeket a jelvényeket ünnepélyes keretek között, a koronázás al-
kalmával adták át a királynak, aki igazán ettől kezdve számított 
uralkodónak.

A magyar koronázási jelvények: a Szent Korona, a királyi jogar, az 
országalma és a koronázási palást. A magyar Szent Korona Európa 
egyik legrégibb koronája. Nem csupán a király hatalmát jelezte, ha-
nem a magyar államiságot jelképezte (s ma is jelképezi). Kiemelke-
dő jelentőségét bizonyítja, hogy a gyakori trónviszályok idején a 
királyi hatalomért folytatott harcban előnye volt annak, aki a Szent 
Koronát birtokolta. A történészek és az ötvösmesterek megállapí-
tották, hogy István királynak bizonyosan nem ezt a koronát küldte a pápa, mert ez nagyjából a 12. század-
ban keletkezett, két különálló korona egyesítésével. A Szent Korona alsó része egy abroncs (valószínűleg 
Bizáncban készült), a felső pedig a keresztpánt a kereszttel.

A jogar jelképezi az igazságosságot és azt, hogy a király adja ki a törvényeket. Általában rövid, díszes, 
nemesfém tárgy. A magyar jogar különlegessége, hogy buzogányra emlékeztető alakja eltér minden más 
jogarétól. A buzogány feje egy értékes ásvány (csiszolt hegyikristály). 

Az országalma egy kettős kereszttel ékesített gömb. Sokféle jelentéssel bír: jelképezi az uralkodó méltó-
ságának teljességét és a „földkerekség” feletti hatalmát.

A koronázási palást eredetileg harang alakú, zárt miseruha volt, amelyet később alakítottak át palásttá. 
A ráhímzett felirat szerint Szent István király (997–1000–1038) és Gizella királyné készíttette és ajándékozta 
1031-ben a székesfehérvári Szűz Mária-egyháznak.

Akkoriban a pap a hívőknek háttal, az oltár felé fordulva végezte a szertartást, így a hívek a hátára terített 
miseruha díszítéseit jól láthatták. A miseruha olyan volt, mint egy képeskönyv, alakjai az Isten mindenha-
tóságát és jóindulatát idézték fel az emberekben.

A koronázási palástra hímezve bibliai alakok, szentek, angyalok láthatók, továbbá történelmi alakok 
képei. Többek között Szent István király hiteles képmása is. A 20. századig a magyar királyok koronázó pa-
lástjaként használták.

A koronázási ékszerek   Olvasmány

 A magyar koronázási jelvények 
n Nevezd meg a képen látható jelvé-
nyeket!

 A koronázási palást, 
amelynek hímzésein ál-
lítólag Gizella királyné 
is dolgozott. Kiemeltük, 
hogy a paláston hol he-
lyezkedik el Szent Ist-
ván képe. 
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A királyi vármegyék

Az előző leckében már olvastad, hogy I. (Szent) István ki
rály megteremtette a vármegyerendszert. Hogyan történt 
ez?

A történészek a korabeli források alapján megállapították, 
hogy az ország földterületének mintegy kétharmad része ki
rályi birtok lett, a többi pedig a nemesek vagy az egyház 
tulajdonában maradt. A királynak meg kellett oldania a ki
rályi birtokok működtetését, másrészt biztosítania kellett, 
hogy azok is engedelmeskedjenek a királynak, akik nem a 
királyi birtokon éltek. (Gondolj bele, akkoriban a ló volt a 
leggyorsabb közlekedési eszköz, és a hírnöknek napokba 
vagy akár hetekbe telt eljuttatni a parancsokat a megfelelő 
helyre!) Ezt úgy érte el, hogy az ország területét kisebb egy-
ségekre osztotta. Ezek a közigazgatási egységek a királyi 
vármegyék.

A vármegye vezetője az ispán. A király személyesen ne-
vezte ki. A királyi vármegye központja minden esetben egy 
vár volt, amely a királyi birtokon állt. Az ispán innen irányí-
tott. Az ispán kötelességei közé tartozott az adók beszedé
se és a bíráskodás is. Különösen fontos volt a vármegye 
katonaságának irányítása, mert a király utasítására bármi-
kor hadba kellett indulniuk. Szükség esetén a vármegye köz-
vetlen védelme is az ispán feladata volt.

A vármegyék katonai erejét a várjobbágyok alkották. Ők 
kezdetben csak hadi szolgálattal tartoztak a várbirtokból 
(vagy is a királyi birtokból) kapott szolgálati birtokukért cse-
rébe, és az ispán vezetésével vonultak hadba.

A korabeli források szerint István király 48 vármegyét ho-
zott létre, de számuk később növekedett. A  vármegyéből 
származó jövedelmek kétharmada a királyt, egyharmada az 
ispánt illette. A király jövedelme a kincstárba került, és az 
uralkodó utasításai alapján használhatták fel.

n	Ki nevezte ki az ispánt? Mi volt az ispán feladata?

1. Kik művelték meg a földeket az 
ókorban?

2. Kitől kapták földjeiket a földes-
urak?

3. Kikből lettek a jobbágyok?

Már az Árpád-kori Magyarország irányítása is összetett és bonyolult feladat volt. Annak érdeké-
ben, hogy az ügyintézés, az adóbeszedés és a katonai erő alkalmazása gördülékeny legyen, az 
országot kisebb közigazgatási egységekre osztották. Nézzük meg, hogyan működtek ezek! 

5.Élet a vármegyékben

 A királyi vármegye felépítése

FÖLDESÚRI BIRTOKOK

EGYHÁZI BIRTOKOK

KIRÁLYI BIRTOKOK

Királyi vár
(A vármegye központja) 

A királyi birtokok
kisebb központjai 
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mi a királyi vármegye? Mi volt a központja?
2. Sorold fel az ispánok feladatait! 
3. Szerinted mi volt a királyi birtok eladományozásának a jó 

és rossz következménye? 
4. Milyen munkát végeztek a falvakban élő szolgálónépek?
5. Miért volt jó a vásárok kialakulása? Hol alakultak ki? 

 Egy Árpád-kori ispáni vár n Fi-
gyeld meg a falakat, miből készültek! 
Vajon kibírt volna ez a vár egy hosz-
szabb ostromot?

A király bevételei a birtokain beszedett adókból szár
maztak. Amikor az uralkodó bizalmas embereinek vagy hős-
tettet végrehajtó alattvalóinak földbirtokot adományozott, 
akkor ezzel a saját birtokát – és a saját bevételét is – csökken-
tette. Ez később egészen odáig fajult, hogy egyes főurak na-
gyobb birtokkal rendelkeztek, mint a király. Ez pedig sok baj 
forrása lett.

Élet a várak környékén

Az Árpád-kori várbirtokokon dolgozó szolgák a részekre 
osztott birtok központjai (az udvarházak) körül vagy a hozzá 
tartozó falvakban éltek. A többségük földműveléssel és állat
tenyésztéssel foglalkozott, de voltak vadászok, halászok és 
különféle iparosok is (fazekasok, kovácsok, fegyverkészítők).

A  birtokok arra törekedtek, hogy önellátóak legyenek, 
azaz a saját szolgálónépükkel igyekeztek megtermelni min-
dent, amire szükségük volt. Természetesen mindent nem 
tudtak maguk előállítani. Erre a megoldást a kereskedelem 
jelentette. A kistermelők árui a helyi vásárokon cseréltek 
gazdát. A vásárok a várak mellett, azok közvetlen közelében 
alakultak ki – a kereskedők itt nagyobb biztonságban érezték 
magukat és portékáikat. Az országos vásárokra nagy távol-
ságból is érkeztek áruk. A gazdagabbak pedig itt tudták be-
szerezni a luxuscikkeket.

 Ilyen volt egy falusi lakóház az 
Ár pád-korban. A  házat részben a 
földbe mélyítették, hogy jobb legyen 
a hőszigetelése. n Emlékszel még a 
jurtára (ötödikes tankönyv, 35. lec-
ke)? Hasonlítsd össze ezzel a lakóház-
zal! 
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Zűrzavaros évtizedek

István halála után a trónért való küzdelem újra fellán
golt. Ezt kihasználva a németrómai császár többször is 
megkísérelte elfoglalni országunkat. Egy alkalommal 
 egészen Pozsony váráig jutott csapataival, ahol – a monda 
szerint – egy Búvár Kund névre hallgató magyar vitéz akadá-
lyozta meg a vár elfoglalását: elsüllyesztette a német sereg 
élelmiszer- és fegyverutánpótlását szállító hajókat. 

A trónviszályok kedvező alkalmat teremtettek újabb po
gánylázadások kitöréséhez – a törzsi életmódra, a szabad 
kalandozásokra vágyó rétegek fegyvert ragadtak. Gondolj 
csak bele: miről mondtak le és mit nyertek cserébe az egy-
szerű emberek? A kalandozások idején a harcokban értéktár-
gyakat, pénzt és szolgákat zsákmányolhattak. Az állattartás 
lényegesen könnyebb mezőgazdasági munka, mint a földmű-
velés. A pogány vallás nem képviselt olyan nagy kötöttsége ket 
és olyan nehezen érthető szertartásokat, mint a keresztény. 

Az új rend mit jelentett számukra? Nehéz munkát a földe-
ken, egyetlen szabadnappal (vasárnap), amikor kötelesek 
voltak templomba menni. Adófizetést a földbirtokosnak, a 
papoknak. Robotmunkát a földbirtokos földjén. Nem csoda 
tehát, hogy sokan kihasználták az alkalmat, és megszöktek 
földesuruk birtokáról, tolvajlással, fosztogatással dúlták 
fel az ország rendjét. Vagy beálltak egy lázadócsapatba – 
ilyen volt egy Vata nevű férfié is, aki pogány seregével le
rombolta a templomokat, a papokat pedig lemészárolta. 
Gellért püspököt (Imre herceg tanítóját) a lázadók elfogták, 
egy szekérre kötözték, és a mai Gellért-hegy tetejéről a mély-
be taszították. Mártírhalálának emlékére viseli nevét a hegy. 

I. (Szent) László király

1077ben I. László király került a trónra. Személyét nagy 
tisztelet övezte, mert katonaként termetével, testi erejével és 
bátorságával is kitűnt társai közül. Királyként nagyon szigo

1. Mit jelent a feudalizmus kifeje-
zés? Milyen szerep jut benne a 
különböző társadalmi csopor-
toknak?

2. Hogyan éltek a magyar törzsek 
az államalapítás előtt? 

3. Miben látod a különbséget a 
két életmód között?

Szent István király halála után évekig tartó harcok folytak a trónért. Az ősi pogány hit és szabad 
életmód visszaállításáért pogánylázadások sora követte egymást. Az új feudális rend felbomlani 
látszott.

6.Szent László és Könyves Kálmán

Búvár Kund

A  német sereg utánpótlása a 
Dunán, hajókon érkezett. Az éj 
leple alatt Búvár Kund (a történet-
írók szerint Zotmund volt a neve) a 
fegyverrel és élelemmel megra-
kott hajók alá úszott, és meglékel-
te azokat. Mire a nap felkelt, a sú-
lyos terhekkel megrakott hajók 
süllyedni kezdtek. Így kényszerí-
tette a magyar vitéz a német csá-
szárt megfutamodásra. 
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rú törvényeket vezetett be, amelyeket be is tartatott. Tör-
vényeivel az élet két fontos területén teremtett újra rendet: 
védte a magántulajdont és visszaállította a keresztény 
egyház tekintélyét.

A tolvajlás ellen kemény kézzel lépett fel: ha valaki egy 
tyúk értékénél nagyobb értéket lopott, azt halállal büntette. 
Az ennél kisebb értékű lopásért testét megcsonkították (meg-
vakítás, kéz vagy orr levágása). A parasztoknak kötelezővé 
tette a földbirtokos földjének megművelését, az adó megfi-
zetését. Megtiltotta a kóborlást, a földesúr földjéről való el-
vándorlást. 

A keresztény hitet és az egyházat is törvényeivel erősítette 
meg. Betiltott minden pogány szertartást. Megbüntette 
azokat is, akik nem jártak templomba. Új templomokat épít-
tetett, az egyházi személyek jövedelmét biztosította a tized 
beszedésével. Kezdeményezte a pápánál, hogy István királyt, 
Imre herceget és Gellért püspököt az egyház szentté avassa. 
Ők lettek az egyház első magyar szentjei.

A szigorú törvények visszaállították Magyarország bel
ső rendjét. László király a szomszédos országok felé fordítot-
ta figyelmét. Kelet felől a nomád kun nép fenyegette az or-
szághatárt. Támadásaikat sikeresen visszaverte.

László lánytestvére a horvát uralkodó felesége volt. A ki-
rály halála után Horvátországban is trónviszály vette kezde-
tét. Testvére hívására László bevonult az országba és meghó
dította azt. 

 Szent László ereklyetartója (her-
mája). Szent Lászlót az egyházért 
tett intézkedései miatt a halála után 
kb. száz évvel szentté avatták. A szo-
bor belseje rejti az ereklyét: a király 
koponyacsontját. A Szent Korona és 
a Szent Jobb mellett ez a legjelentő-
sebb ereklyénk, amelyet ma Győr-
ben őriznek. 

 László és a kun harcos küzdelme. A festmény a Képes Króniká-
ban látható. n Az irodalomórán olvasottak alapján mondd el rövi-
den, hogyan mentette meg László a kun harcos által elrabolt ma-
gyar lányt! 
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Könyves Kálmán

I. László halála után, 1095ben unokaöccse, Kálmán ke-
rült a trónra. Kálmán keresztény hitben nevelkedett, papnak 
szánták, ezért latinul írt és olvasott. Korának uralkodóit túl
szárnyalta tudásával. Műveltsége miatt kapta a „Könyves” 
előnevet. 

Kálmán előtt hálás feladat állt: László helyreállította a ren-
det, ezért ő enyhíthetett a törvények szigorán. Már csak a 
nagyon nagy értékű lopást (pl. egy tehén vagy annál is értéke-
sebb dolog) ellopásáért járt halálbüntetés. Azt is kimondta és 
törvénybe foglalta, hogy boszorkányok, lidércek és ártó szel-
lemek nincsenek, ezzel megtiltotta a boszorkányüldözést.

Kálmán folytatta nagybátyja, László terjeszkedő politiká-
ját. Elfoglalta az Adriai-tenger partvidékét, Dalmáciát. Ural-
kodása alatt megszilárdult a királyi hatalom.

n	Keresd meg a történelmi atlaszod megfelelő térképén Dal-
máciát! 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen veszélyekkel kellett szembenéznie az országnak 
I.  (Szent) István halála után? Csoportosítsd ezeket így: 
 belső (az országon belül jelentkező) – külső (külföldről fe-
nyegető) veszélyek!

2. Bizonyítsd be, hogy I. (Szent) László nagyon szigorú törvé-
nyeket hozott! Mi lett e törvények eredménye?

3. Miért kapta Kálmán király a „Könyves” melléknevet?
4. Mi jellemezte Könyves Kálmán törvényeit?
5. Mely területet hódította meg I. (Szent) László, és melyiket 

Könyves Kálmán?
6. Melyik királyunkat kedveled jobban, I. (Szent) Lászlót vagy 

Könyves Kálmánt? Miért? Beszéljétek meg közösen!

A púpos király

A krónikák szerint Kálmán pú-
pos, sánta, kancsal és beszédhibás 
volt. Uralkodásra alkalmatlannak 
tartották. Talán ezért szánták pap-
nak. Nagyon valószínű azonban, 
hogy a krónikák túloztak, mivel 
nem valószínű, hogy abban a vi-
lágban ilyen sok testi fogyatékos-
sággal királlyá válhatott volna bár-
ki is.

 Könyves Kálmánt a Képes Króni-
ka is púposnak ábrázolja

A boszorkányüldözés

A középkorban az emberek hittek a boszorkányok létezésében. 
Gonosz szándékú, varázserejű lényeknek tartották őket, akik köz-
tünk élnek, emberi alakban. Könnyen boszorkánynak  tekinthették, 
aki valamilyen testi hibával született, vagy éppen azt, aki nagyon 
szép volt, vagy értett a gyógynövényekhez. Az egyház évszáza-
dokon át üldözte, máglyahalálra ítélte a boszorkányokat. Kálmán 
műveltségének köszönhető, hogy e babona terjedését és a vele 
járó embertelen büntetést törvénnyel igyekezett megakadályozni.
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1. Mi volt Európában a király hűbéreseinek kötelezettsége? 
2. Mit jelentett ez háború idején?

II. András. A királyi hatalom gyengülése

Azt már tudod, hogy a király földbirtokot adományozott a 
hozzá hű embereknek, akiktől ezért háborús helyzetekben 
katonai szolgálatot várt – tehát az ország védelmét. A Köny-
ves Kálmán halála után következő királyok egyre több királyi 
földbirtokot adományoztak el. 

1205ben II. András került trónra. Uralkodása alatt a föld-
birtokok eladományozása felgyorsult. András egész várme
gyényi területeket és királyi várakat adományozott el, 
abban a reményben, hogy ez majd növeli a neki lekötelezett 
földesurak számát. A királyi földbirtok nagysága csökkent, 
ezzel együtt a király bevételei is csökkentek. Furcsa helyzet 
állt elő: némelyik földesúr gazdagabb és hatalmasabb lett 
a királynál. Ez két okból is veszélyt rejtett: egyrészt a kisebb 
jövedelemből a király kisebb saját katonaságot tudott fenn-
tartani, másrészt a gazdagabb és hatalmasabb földesurak 
visszaélhettek a helyzetükkel, tehát nem feltétlenül támogat-
ták a királyt az országos ügyekben. Összefogás helyett szét-
húzás következett be. 

Az Aranybulla

Ezt belátva András 1222ben egy királyi okiratot adott ki 
(aminek olyan jelentősége volt, akár egy törvénynek). Az ok-
irat aranypecséttel volt lezárva, innen kapta az Aranybulla
nevet. Az okiratban a király megfogadta, hogy nem adomá
nyoz el vármegyényi birtokokat, idegen nép szülötteinek 
nem adományoz rangot, méltóságot (tisztségeket), a hatal-
maskodó földesurak ellen védelmet, illetve adómentessé
get ígért a királyi katonáknak. Megtiltotta azt is, hogy az 

A középkori Magyarországon a földbirtok nagyságától függött, hogy birtokosa milyen gazdag-
sággal és hatalommal rendelkezik. II. András nagy hibát követett el, amikor királyi birtokait elado-
mányozta. A nagyurak hatalma megnőtt, már kevéssé függtek a királytól. Ilyen helyzetben az or-
szág védelme veszélybe kerül.

7. II. András és IV. Béla

A királyi katonák helyzete

A földesurak a birtokukba ke-
rült várak környékén élő királyi 
katonákra is igyekeztek kiterjesz-
teni fennhatóságukat. Ez ellen a 
királyi katonák tiltakoztak.

 II. András kihirdeti az Aranybul-
lát. Az Országház egyik falfestményé-
nek részlete.
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 Az Aranybulla egyik másolata. Ezen nem aranyból van a pecsét. 
Az Aranybullát később több száz éven át Magyarország legfonto-
sabb törvényének, alkotmányának tartották, mert védte a lakos-
ságot (főleg a nemességet) a királyi hatalommal szemben. 

egyházi tizedet pénzben szedjék be (terményben fizetni 
ugyanis könnyebb volt a parasztoknak). Az Aranybulla tartal-
mazott még egy fontos záradékot (végső kijelentést): ha And-
rás király vagy bármelyik királyi utóda az okiratban foglalta-
kat megszegi, az ország főurai büntetlenül ellenállhatnak, 
ellentmondhatnak neki és utódainak. II. András azonban 
nem tartotta be az Aranybullában foglaltakat. 

n	Mit gondolsz, miért volt könnyebb a parasztoknak pénz he-
lyett terményben fizetni a tizedet? (Gondolj arra, hogyan 
lett a terményből pénz!) 

 II. András képe és címere az 
Aranybulla pecsétjének két oldalán

IV. Béla trónra lépése

II. András halálát követően fia, IV. Béla (1235–1270) vette 
át az ország irányítását. Az új uralkodó már korábban, trón-
örökösként sem értett egyet apja politikájával, így uralko
dása elején visszavette a nagybirtokosoktól a királyi ado
mányok egy részét. Ezzel viszont maga ellen fordította a 
leg hatalmasabb földesurakat. 

Ebben az időben az ázsiai Mongol Birodalom nyugat felé 
terjeszkedett. A birodalmat Dzsingisz kán alapította, aki előtt 
behódoltak a mongol nyelvű törzsek. Korának legfélelmete-
sebb seregével rendelkezett. A legharciasabb mongol törzs, 

IV. Béla intézkedései

„[IV. Béla] elrendelte, hogy ha 
valaki a bárók közül az ő jelenlé-
tében le mer ülni valamilyen szék-
re, […] bűnhődjék megérdemelt 
büntetéssel. Ugyanakkor eléget-
tette a bárók székeit. […] Nagyon 
gyakran panaszkodtak amiatt is 
[a nemesek], hogy a király az or-
szág szokásjoga ellenére és az ő 
elnyomásukra saját akarata sze-
rint elrendelte, hogy a nemesek, 
bármily kimagasló rangúak is, 
nem indíthatják el peres ügyeiket 
az ő udvarában, és nem mondhat-
ják el neki dolgaikat élőszóval, ha-
nem kérvényeket kell benyújtani-
uk a kancellárokhoz, és tőlük kell 
ügyük befejezését várniuk.” (Rész-
let egy 13. századi krónikából)

nMit gondolsz, miért hozta ezeket a 
rendelkezéseket IV. Béla? Elérhette-e 
így célját a király? 
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a tatárok Európát fenyegették. Előlük menekült nyugat felé 
a kun nép (ahogyan annak idején Etelközből mi menekül-
tünk a besenyők elől). IV. Béla segítő kezet nyújtott a kunok-
nak: behívta őket az országba, felajánlotta nekik a letelepe-
dést. Cserébe katonai segítséget és a keresztény hit felvételét 
várta el tőlük. Számított arra, hogy a közelgő tatárokkal 
szemben hasznos lesz a kunok harci tapasztalata. Az ellensé-
geskedő nagyurak azonban szembeszálltak a király akaratá-
val: a kunokat tatár kémnek kiáltották ki, vezetőjüket, Kötöny 
fejedelmet pedig megölték. A kunok bosszúból rabolva és 
fosztogatva vonultak ki Magyarországról – éppen a tatárok 
megérkezésekor.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen következménye volt II. András korlátlan birtokado-
mányozásának?

2. Hogyan próbált javítani a helyzeten az Aranybulla? Fogal-
mazd meg, mi mindent tartalmaz ez a királyi oklevél!

3. Milyen intézkedéssel kezdte IV. Béla uralkodói tevékenysé-
gét? Mi lett ennek a következménye?

4. Milyen fenyegetéssel kellett szembenéznie IV. Béla király-
nak?

 A  Mongol Birodalom terjeszke-
dése n Mutasd meg, hova rajzolnád 
a térképen a Magyar Királyság terü-
letét!

 Hátrafelé nyilazó tatár harcos
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8.A tatárjárás és az ország újjáépítése

A 13. században kelet felől a hódító Mongol Birodalom fenyegette Európát. A tatárok hatalmas 
serege legyőzte Kínát, majd az orosz fejedelemségeket is, így nyitva állt az út Magyarország felé.

1. Ki volt Dzsingisz kán? Hol alapí-
totta meg birodalmát? Keresd 
meg a térképen!

2. Milyen volt a magyar harcmo-
dor a kalandozó hadjáratok 
idején?

A tatárjárás

1241 tavaszán történt, hogy a tatárok főserege a Vereckei-
hágón át elérte Magyarországot. IV. Béla – ismerve a tatárok 
hírét – segítséget kért az európai uralkodóktól, akik azonban 
egymás elleni csatározásaikkal voltak elfoglalva. 

A tatár sereget Batu kán (a Mongol Birodalmat megala-
pító Dzsingisz kán unokája) vezette. A döntő ütközetre Muhi
község határában, 1241. április 11-én került sor. A magyar 
király serege megsemmisítő vereséget szenvedett. A kato-
nák legnagyobb része elesett. Az ütközet után a király is me-
nekülni kényszerült. Kétségkívül ez volt Magyarország addigi 
fennállásának legnagyobb katonai kudarca.

n	Nézd meg a történelmi atlasz 17a térképén, hogy hol (me-
lyik városban) talált végül menedéket a magyar király a 
tatárok elől!

A muhi csata

Muhi közelében, a Sajó folyó 
két partján várakozott a két sereg. 
Béla király a folyó felett átívelő 
híddal szemben állította fel tábo-
rát. A  tábort összeláncolt szeke-
rekkel vették körül, pajzsokkal 
egészítették ki a védelmet. A sereg 
olyan szűk helyen zsúfolódott ösz-
sze, hogy alig volt lehetőségük a 
szabad mozgásra. Amikor a tatá-
rok az éj leple alatt körülvették a 
tábort és nyílzáport zúdítottak a 
magyarokra, hatalmas fejetlenség 
támadt. A sereget így nem lehetett 
csatarendbe állítani. Elkeseredett 
küzdelem folyt egész nap. A tatá-
rok néhány helyen utat nyitottak 
maguk között, ahol az elkeseredett 
magyar katonák szabadon kitör-
hettek a csapdából. A menekülő-
ket azonban a tatárok a végsőkig 
üldözték. A táborban rekedt király 
– serege megfogyatkozását látva – 
maga is menekülni kényszerült. 
Üldözői egy közeli erdőben vesz-
tették a nyomát. 

nMire emlékeztet a tatárok harcmo-
dora?

 Esztergom ostroma. A tatárok sem Esztergom, sem Fehérvár 
várát nem tudták bevenni. Bebizonyosodott, hogy a keleti táma-
dókkal szemben csak a kővárak nyújtanak védelmet.
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A muhi csatát követően a tatárok iszonyatos pusztítást 
végeztek az országban. 1241–1242 telén átkeltek a befa-
gyott Dunán, és az ország nyugati részét is feldúlták. Amerre 
útjuk vezetett, az embereket leöldösték vagy fogolyként el-
hurcolták, jószágaikat elhajtották, a falvakat és a templomo-
kat felégették. Csak a kővárak lakóinak vagy a mocsarakba, 
erdőkbe menekülőknek volt esélyük a túlélésre.

1242 tavaszán a tatárok váratlanul kivonultak hazánk
ból. Ennek pontos okát nem tudjuk, de feltételezik, hogy ve-
zetőjük, Batu kán hírül vette a mongol uralkodó, a nagykán 
halálhírét, és visszaindult a kánválasztásra. 

Az ország újjáépítése. IV. Béla, a második 
honalapító

A tatárok kivonulása után az országba visszatérő király 
mindenütt a pusztítás nyomait találta. Szembesült korábbi 
politikájának hibájával: az ellenszegülő nagyurak meg
gyengítették az ország katonai erejét. Látva, hogy a kőfal-
lal körülvett várak sikeresen ellenálltak a támadásoknak, 
újra földbirtokokat kezdett adományozni, de feltételt sza-
bott: a birtokosnak kővárat kell építenie! Ezzel a lépéssel a 
nagyurakat is békíteni akarta. Maga is jó példával járt elöl: 
megépíttette a visegrádi és a budai várat. Magyarországon 
ekkor kezdték el felváltani a kővárak a korábbi, védtele
nebb földvárakat.

Az éppen fejlődésnek indult városok újjáépítését, bené-
pesítését kedvezményekkel – a történelemben használatos 
kifejezéssel: kiváltságokkal – segítette a király. A legnagyobb 
városok számára engedélyezte, hogy évente egy összegben 

 A visegrádi vár a Salamon-torony-      
nyal egy 19. századi magyar festmé-
nyen. A Salamon-tornyot Béla király 
katonai megfontolásból emeltette. 
A felső várat Béla felesége, Mária ki-
rályné építtette, az árát családi ék-
szerei eladásából fedezte.

 Tatárjárás Magyarországon. Zöld 
szín jelzi a tatárok által elpusztított 
területeket. n Sorold fel, mely orszá-
gokkal volt határos Magyarország a 
tatárjárás idején! 

VELENCEI KÖZT.
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fizessék meg az adót, és saját választott tisztségviselőik (pl. 
városbíró) irányítsák a várost.

A tatár pusztítás után bizonyos vidékeken a falvakban alig 
akadt munkáskéz. Béla külföldről (főleg német területről)
érkező földművesekkel népesítette be ezeket a területeket. 
Ekkor települtek be először nagyobb számban Erdélybe a ro-
mánok. A betelepülő idegenek életét néhány év adómentes
séggel is segítette. Visszahívta a kunokat is az országba: az 
Alföldön nagy pusztaságokat adományozott nekik, s így a fő-
leg állatokat tenyésztő nép nem keveredett ellentétbe a ma-
gyar földbirtokosokkal. 

IV. Béla az ország újjáépítésével és a lakosság betelepí
tésével kiérdemelte a „második honalapító” nevet.

A betelepített népek nevét ma 
is őrzik településneveink. A kuno-
két a Nagykunságon, a Kiskunsá-
gon, egy másik népcsoportét, a 
jászokét, az Alföld északi részén, 
a Jászságon.

n Keress a térképen minél több ku-
nokra és jászokra utaló település-
nevet! 

 IV. Béla, a „második honalapító”. 
Dombormű a Budapesten levő mil-
lenniumi emlékművön. n Mi jelzi az 
ország elpusztulását a dombormű-
vön? Melyik alak lehet a király?

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Keresd meg a térképen a muhi 
csata helyszínét! Melyik or-
szág részben és melyik folyó 
partján található? 

2. Játsszátok el a csata történe-
tét!

3. Hogyan építtette újjá IV. Béla 
az országot? Milyen népcso-
portok telepedtek le akkori-
ban Magyarországon?

Az Árpádház kihalása

IV. Béla halála után a hatalmas birtokokkal rendelkező fő-
urak már úgy éltek, mint a királyok: saját palotáik, udvartar-
tásuk, hadseregük, sőt önálló külpolitikájuk volt. A megkoro-
názott királyok tehetetlenek voltak velük szemben. Ilyen 
körülmények között került a trónra III. András (1290–1301). 
Nagyon kalandos volt az életútja. II. András unokájaként kül-
földön, Velencében született. Apja ugyanis a palotai pletykák 
szerint nem a király vér szerinti gyermeke volt, ezért mene-
külnie kellett Magyarországról. 

III. Andrást két fontos főúr és az egyház támogatásával ko-
ronázták magyar királlyá. Nem született fiú örököse. Egyetlen 
gyermeke, Erzsébet hercegnő csupán nyolcéves volt apja ha-
lálakor. Mivel zárdában élte le hátralévő életét, nem volt fér-
je, így nem született gyermeke sem. 

III. András halálával tehát nem volt olyan királyi utód, 
akinek Árpád vére csörgedezett az ereiben, tehát az Árpád
ház férfiágon kihalt. III. Andrást István nádor az Árpád-ház 
utolsó aranyágacskájának nevezte. Az Árpád-ház leányágon 
még folytatódott. Erzsébet hercegnő halálával 1338-ban 
azonban női ágon is kihalt.
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Az Árpád-ház számos szentet adott a világnak. Kik voltak ezek az emberek, és mit jelent, hogy valakiről 
azt mondják, szent? A valóságban ez nagyon bonyolult kérdés. Ebben az olvasmányban leegyszerűsítve 
próbáljuk megadni a választ, bepillantást nyújtva közben a legfontosabb Árpád-házi szentek életébe.

A katolikus egyház tanítása szerint a szentek olyan emberek, akik teljes mértékben Jézus tanításai és Isten 
parancsai szerint éltek, vagy olyan önfeláldozó cselekedetet hajtottak végre, mellyel kiérdemelték Isten leg-
magasabb kegyelmét. Az egyház a szentté avatást hosszas vizsgálódás után engedélyezi: gondosan ellen-
őrzik, hogy az illető személy valóban méltó-e erre.

Az Árpád-ház szentjei

Az államalapítás* korától a keresztény vallás kapott szerepet a magyarok életében. Tanultuk, hogy már 
Géza fejedelem ráébredt arra, hogy a pogány magyarságnak nem sok esélye van Európa szívében. A keresz-
ténység felvételével vallási szempontból egy közösségbe kerültünk Európa népeivel.

A keresztény uralkodóknak fontos volt, hogy tetteikkel jó példát mutassanak az egész nép számára. A jó 
cselekedetek, a könyörületesség, a segítőkészség, a gyengék védelme bizonyította, hogy az uralkodó isten-
nek tetsző életet él. Természetes volt, hogy az uralkodók a családtagjaiktól is elvárták ugyanezt. Persze 
mindenkinek nem sikerült így élni.

Szent István királyt a keresztény hit terjesztőjeként, az állam megalapítójaként tiszteli minden magyar. 
Az országot Szűz Máriának ajánlotta fel. Igazságos és jóságos, bár szigorú ember volt. Fiával és Gellért püs-
pökkel egy napon avatták szentté, 1083-ban.

Szent Imre herceg első királyunk fia volt. Trónörökösként példamutató életet élt, mellyel az ifjak példa-
képévé is vált. Mélyen hívő keresztény volt, Gellért püspök volt a tanítója. Szentté avatására I. László kirá-
lyunk uralkodása alatt, 1083 augusztusában került sor.

Szent László király a lovagi eszmény megtestesítője volt. A kereszténység védelmezőjeként avatták szent-
té 1192-ben. A lovagkirályt* kiemelkedő fizikai adottságai miatt nevezték Isten atlétájának is. Katonai eré-
nyei mellett a krónikások elismerően írtak erkölcsös-
ségéről, erényességéről és mély vallásosságáról is.

Az Árpád-ház nőtagjai közül is sokan olyan életet 
éltek, ami miatt méltónak bizonyultak arra, hogy az 
egyház felvegye őket a szentek körébe. A két legismer-
tebb női szentről olvashatsz a következőkben.

Szent Erzsébet II. András és Gertrúd királyné gyer-
meke volt. Már négyéves korában eljegyezték egy né-
met gróffal, ezért el kellett költöznie a férjéhez német 
földre. Mivel a jegyese meghalt, annak öccse vette vé-
gül feleségül a magyar királylányt. Erzsébet ekkor ti-
zennégy éves volt. Tizenöt évesen megszülte első 
gyermekét.

Erzsébet a jótékonykodásairól volt híres. Kórházat 
alapított, ahol saját kezével ápolta a betegeket. Segí-
tette az árva gyerekeket és a szegényeket.

Férje halála után viszont a rokonság megtiltotta 
Erzsébetnek a szegények támogatását. Felesleges pa-
zarlásnak nevezték a jótékonykodásra fordított pénz-
összeget.

A legenda szerint egyszer a szent életű asszony ko-
sarában kenyereket rejtve kilopózott a várból az éhe-
zőkhöz. Útközben azonban találkozott a sógorával, 
aki gyanította, hogy Erzsébet ismét a szegények meg-

Az Árpád-házi szentek   Olvasmány

 Szent László ábrázolása a Képes Krónikában 
n Miről lehet tudni, hogy kép szentet ábrázol? A Ké-
pes Krónika a 14. század közepén készült. Körül-
belül hány évvel Szent László halála után?
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segítésére készül, ezért kérdőre vonta. A megrettent asszony 
azt füllentette, hogy csak rózsák vannak nála. Amikor a sógor 
belenézett a kosárba, ott valóban a rózsák illatoztak. A legen-
da szerint Isten így mentette meg a szent asszonyt. 

Erzsébet később a rokonokkal való rossz viszony miatt ko-
lostorba vonult, pedig még a német-római császár is megkérte 
a kezét. Példás cselekedeteiért és a szegények megsegítéséért 
a pápa nem sokkal halála után, 1235-ben szentté avatta. Sírjá-
nál később több csoda is történt, súlyos betegek gyógyultak ki 
bajaikból.

Szent Margit, IV. Béla király leánya a tatárjárás idején szüle-
tett, 1242 januárjában. Apja megfogadta, hogy ha az ország 
Isten segítségével megmenekül a tatároktól, akkor felajánlja 
gyermekét az Úrnak. A tatárok kivonulása után a kislány há-
romévesen Veszprémbe került, ahol a helyi apácakolostorban 
nevelkedett. Később abba a zárdába költözött, amelyet édes-
apja alapított Buda közelében, a Nyulak szigetén. Ma ezt Mar-
git-szigetnek nevezzük. 

A zárdában munkával és imádsággal teltek a napjai. A le-
genda szerint jósképességgel is rendelkezett, amellyel gyak-
ran segítette apját diplomáciai ügyekben. IV. Béla hozzájáru-
lásával felmentették volna fogadalma alól, de ő nem akart 
sem a cseh, sem a lengyel király felesége lenni. Apácaként halt 
meg. Példamutató élete miatt előbb boldoggá, majd a 20. szá-
zadban, 1943-ban szentté avatták.

Van még egy szent, aki ugyan nem az Árpád-ház tagja volt, 
de neve összeforrt Szent István királyéval. Ő Szent Gellért. 
 Gellért 980 körül született Velencében. Kolostori iskolában ta-
nult; alaposan ismerte a Szentírást. Szentföldi zarándokútra 
indult, amikor a dalmát partokon, Záránál (Zadar) hajótörést 
szenvedett. Egy magyarországi szerzetes rábeszélte, hogy 
menjen Magyarországra hirdetni a keresztény hitet. Huzamo-
sabb időt töltött István udvarában, a király bizalmi embere 
lett. Az uralkodó kérésére elvállalta Imre herceg nevelését. Ké-
sőbb csanádi püspök lett. Az István halála után kitört pogány-
lázadások során, 1046 őszén a püspököt Vata csapatai megöl-
ték. 1083-ban István királlyal és Imre herceggel együtt avatták 
szentté.

n	Emlékszel, hogyan ölték meg Szent Gellértet? Ha nem, nézd 
meg a 7. leckében!

 A  festő rózsákkal ábrázolta Erzsé-
betet, amiről a legenda is beszámol. 
(19. századi festmény)

 Szent Gellért tanítja Imre her ceget
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Buda ábrázolása egy 
15. század végén készült 
német krónikában 

III. fejezet
A középkori Magyar 
Királyság virágkora 
és hanyatlása
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1301 és 1526 között fejlődésnek indultak a 
magyar városok, virágzott a kultúra. Ebben az 
időszakban Magyarország Európa legjelentő-
sebb államai közé tartozott. Uralkodóink közül 
Nagy Lajos lengyel király is lett, és hadjáratot 
vezetett Nápoly ellen, Luxemburgi Zsigmond 
pedig a cseh trónt és a német-római császári 
címet is megszerezte. A 15. századtól egyre nö-
vekvő veszélyt jelentett hazánkra a terjeszkedő 
Oszmán (Török) Birodalom. Hunyadi János, a 
törökverő hadvezér sikeresen védte meg az or-
szág déli határát. Mátyás király az ország déli 
részén harcolt a törökök, nyugaton pedig a né-

met-római császár ellen. Reneszánsz udvarát 
messze földön csodálták. Az erőskezű uralkodó 
halála után azonban a középkori Magyar Király-
ság egyre kevésbé tudott ellenállni a terjeszke-
dő Oszmán (Török) Birodalomnak.

 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
n miért indított I. (Nagy) Lajos hadjáratot 

Nápolyba.
n mi jellemezte a középkori nemesség és 

jobbágyság életét.
n mi jellemezte a magyarországi váro-

sokat.
n miért épült ki végvárrendszer déli hatá-

rainknál.
n mire emlékeztet minket a déli harangszó,
n hogyan verte vissza Hunyadi János a tö-

rököket Nándorfehérvárnál.
n milyen uralkodó volt Mátyás király.
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Kiskirályok a király ellen: I. Károly
Amikor 1301-ben férfiágon kihalt az Árpád-ház, három trónkövetelő is harcolt a magyar koro-

náért. Mindhárman Árpád-házi királyok leányági leszármazottai voltak. Ebben a leckében arról 
fogunk tanulni, hogyan lett a magyarok királya I. Károly, és milyen fontos intézkedéseket hozott 
uralkodása alatt.

Trónkövetelők harca a hatalomért

III. András halála után hárman szálltak harcba a magyar 
trónért. A Nápolyból Magyarországra érkező Anjou [anzsu] 
Károlyt már 1301-ben uralkodóvá emelték, de sok harcot 
kellett megvívnia, amíg végül 1308ban Magyarország so
kak által elfogadott királya lett, I. Károly néven.

Addigra sikerült legyőznie két ellenfelét a trónért folyta-
tott harcban. Abban az időszakban alakult ki az a felfogás, 
hogy csak az számít törvényes királynak, akit az esztergo
mi érsek a Szent Koronával a székesfehérvári bazilikában 
koronáz meg. Károlyt háromszor koronázták meg (1301, 
1308, 1310), de csak a harmadik szertartást végezték a Szent 
Koronával. 

A kiskirályok legyőzése

I. Károly uralkodását kezdetben megnehezítette, hogy 
egész országrészeken kiskirályoknak nevezett főurak 
uralkodtak. A király először szeretett volna a tartományok 
uraival megegyezni, de ez nem sikerült. Több mint tíz éven át 
tartott az ellenségeskedés.

A kiskirályok hatalmas birtokaiknak és váraiknak köszön-
hetően függetlenedtek a királyi hatalomtól. Saját hadsereget 
tartottak fenn, és igyekeztek minél több területet befolyásuk 
alá vonni. Tevékenységük már-már az ország szétesésével fe-

1. Sorolj fel Árpád-házi magyar 
királyokat és királynékat!

2. Melyik királyunk építtette újjá 
az országot a tatárjárás után?

3. Melyek a magyar koronázási 
jelvények?

4. Milyen volt a királyi hatalom 
helyzete IV. Béla halála után?

 I. Károly címere, amelyen az An-
jouk híres jelképe, a liliom látható. 
A királyt a magyar történetírás soká-
ig az olasz neve (Caroberto) alapján 
Károly Róbert néven emlegette, de 
az uralkodó hivatalosan csak a Ká-
roly névalakot használta. Miután 
IV. Béla lányunokáját beházasították 
a nápolyi Anjou-dinasztiába, az ő 
unokája, I. Károly az Árpád-ház nő-
ági leszármazottjaként tartott igényt 
a magyar trónra.

1301-ben nemcsak I. Károly nyújtotta be igényét a magyar 
trónra, hanem Vencel cseh herceg is, akinek dédanyja IV. Béla 
lánya volt. Vencel nem tudott tekintélyt szerezni magának, majd 
amikor cseh királlyá koronázták, inkább lemondott a magyar 
trónról. A Szent Koronát azonban rokonának, Ottó bajor herceg-
nek adta át, aki IV. Béla unokája volt. Ottó támogatók nélkül érke-
zett az országba, végül az egyik kiskirály fogságba ejtette. Ez az 
esemény Ottó bukását eredményezte.
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nyegetett. Az ország leghatalmasabb kiskirálya Csák Máté 
volt, aki még saját pénzt is veretett.

I. Károly az első nagyobb győzelmet Rozgonynál aratta 
a kiskirályok felett (1312). A rozgonyi csata tekintélyt szer-
zett a királynak, aki ezt követően hosszas harcokban ugyan, 
de fokozatosan legyőzte az ellene fellépő főurakat. Nagy se-
gítséget jelentett számára, hogy az egyház (és a pápa) őt 
 támogatta. Az uralkodó a kiskirályoktól visszahódított vá
rakat és földbirtokokat a leghűségesebb híveinek adomá
nyozta. Az ország legfontosabb tisztségeit is I. Károlyhoz hű 
emberek kapták meg. A legnagyobb hatalmú, legfontosabb 
tisztségeket viselő főurakat ebben az időben báróknak* ne-
vezték. 

I. Károly intézkedései

A sokévi háborúskodás nagyon kimerítette a királyi kincs-
tárat, ezért I. Károly szerette volna megnövelni a bevéte
leit. Kihasználta, hogy az ország gazdag volt ásványkin
csekben: északi részén Európa legnagyobb aranybányái és 
hatalmas ezüstbányák voltak. Körmöcbánya, Selmecbánya 
és Besztercebánya városok voltak a nemesfém-kitermelés 
központjai. 

A rozgonyi csata

1312-ben a felvidéki Aba nem-
zetség Kassa város kirablására in-
dult, azonban Rozgony mellett 
szemben találták magukat a király 
seregével. A lázadók, akiket Csák 
Máté is támogatott katonáival, erő-
fölényben érezték magukat. Meg-
próbálták egyetlen rohammal el-
söpörni a király csapatait. Sikerült 
megszerezniük a királyi lobogót, 
de az uralkodó seregének harci 
kedvét ez nem törte meg, továbbra 
is kitartottak a túlerővel szemben. 
A csatát végül a kassai és szepesi 
polgárok bátor rohama döntötte 
el, amellyel váratlanul oldalba tá-
madták az Abák seregét. Életét 
vesztette az Aba család két tagja, 
csapataik zöme pedig elmenekült 
a csatatérről.

Ám a kiskirályok elleni küzde-
lem még nem ért véget. Nyíltan 
kevesen akartak szembeszállni 
Károllyal, de csak kevesen támo-
gatták. A  főurak többsége tudo-
mást sem vett utasításairól. Majd-
nem tíz évig tartó küzdelem során 
sikerült csak az egész ország felett 
érvényesítenie királyi hatalmát.

n Kik között zajlott a csata? Mi dön-
tötte el a küzdelmet?

 A kiskirályok által uralt területek. Nagybetűkkel írtuk a kiski-
rályok nevét. nMelyik kiskirálynak volt a legnagyobb területe? Miért 
volt fenyegető a királyi hatalom számára a tartományurak 
megerősö dése?
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A bányászatot már az Árpád-házi királyok is megadóztat-
ták: a kibányászott arany és ezüst egy része a kincstáré lett 
– ez volt a bányabér. I. Károly viszont elrendelte, hogy a ki
bányászott aranyat és ezüstöt a bánya birtokosainak be 
kell váltaniuk a kincstárnál – a nyers ércért cserébe pénz
érméket kaptak. A beadott érc és az érte fizetett pénz értéke 
közötti különbség a kincstár haszna volt. A pénzverés joga 
egyedül az uralkodót illette meg, aki így hatalmas bevétel-
re tett szert. 

I. Károly firenzei mintára aranypénzt veretett, megszü-
letett a kiváló minőségű aranyforint, melyet egész Európá
ban kedveltek. Az uralkodó az ezüstpénzek értékén is javí-
tott.

A király tovább növelte jövedelmeit azzal, hogy bevezette 
a kapuadót*. Ezt a jobbágyok fizették minden olyan telek 
után, amelynek a kapuján egy megrakott szénásszekér be tu-
dott menni. A kereskedők az országba behozott áruk után 
harmincadvámot* fizettek (az árujuk értékének harminca-
dát).

n	Mi célt szolgáltak I. Károly intézkedései? Melyek voltak a 
legfontosabbak?

I. Károly külpolitikája

I. Károly igyekezett jó kapcsolatot kiépíteni a szomszédos 
országokkal. Meghívta székhelyére, Visegrádra a lengyel és a 
cseh királyt. A visegrádi királytalálkozón (1335) a három 
uralkodó szövetséget kötött egymással. 

A lengyel király azt is megígérte, hogy ha nem születik tör-
vényes fia, akkor I. Károly vagy fiai fogják örökölni a lengyel 
trónt. Megállapodtak egy Bécs városát elkerülő kereske
delmi útvonal létrehozásáról is, mert Bécs árumegállító 
joga* sértette a magyar és a cseh kereskedők érdekeit.

I. Károly intézkedéseinek köszönhetően az ország gazda
sága megerősödött, és a királyi kincstár biztos pénzügyi 
bevételekkel rendelkezett. A király távlati céljai között sze-
repelt a nápolyi trón megszerzése, ezért kisebbik fiát, András 
herceget eljegyezték a nápolyi trón várományosával, Jo
hanna hercegnővel. (Ez a történet később tragikus fordula-
tot vett.)

I. Károly 1342-ben bekövetkezett halála után a magyar 
trónra idősebbik fia, Lajos lépett.

n	Keresd meg a térképen Nápolyt! Miért lehetett nehéz kap-
csolatot tartani az ottani királysággal?

 Selmecbánya mai címere n Mi 
utal a címerben a bányászatra? Hát 
arra, hogy városról van szó? 

 I. Károly aranyforintja n A pénz 
egyik oldalán Keresztelő Szent János 
látható. Mire utal a másik oldalán a 
li liom? 
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Kikkel kellett megküzdenie I. Károly királynak a magyar trónért? Ki volt a legnagyobb ellenfele?
2. Milyen eszközökkel növelte a király a kincstár bevételeit?
3. Milyen új pénzt veretett? Honnan származik az új fizetőeszköz neve?
4. Hol szervezett királytalálkozót I. Károly? Mi volt a királytalálkozó célja? Miben egyeztek meg?
5. Szerinted miért volt jelentős I. Károly uralkodása az ország történetében?

I. Károly rendet és jólétet teremtett az országban. Ám egy uralkodónak a külpolitikával, azaz a szomszé-
dos és távolabbi országokkal is foglalkoznia kell.

Ausztriával kezdetben baráti volt a viszonya. Később osztrák hercegek támogattak néhány határ menti 
kiskirályt, ami gyorsan összetűzésekhez vezetett. Emiatt Károly hadaival betört Ausztria területére. Hamar 
békét kötöttek, de szívélyes viszonyuk már nem állt helyre.

Volt azonban két ország, amellyel Magyarországnak kifejezetten jó viszonya volt: Lengyelország és Cseh-
ország. Károly 1320-ban feleségül vette a lengyel király leányát, így a magyar–lengyel szövetség szilárd volt. 
Lengyelország viszont akkoriban többször háborúzott Csehországgal egy terület hovatartozása miatt. 

I. Károly szerette volna kibékíteni a lengyel és a cseh uralkodót, mert úgy gondolta, megérett a helyzet 
arra, hogy egy erős közép-európai szövetség létrejöjjön. 1335-ben Visegrádon királytalálkozóra került sor. 
I. Károly volt a vendéglátó, a cseh király (Luxemburgi János) és a lengyel király (III. Kázmér) a vendégek. 

A vendéglátásról így emlékezett meg egy 15. századi magyar krónika: „A cseh király ebédjére a magyar 
király bőkezűségéből mindennap kétezer-ötszáz kenyeret adtak, és a királyi étekből is bőségesen; a lovak-
nak pedig egy-egy napra huszonöt mérő [kb. 16 hektoliter] abrakot. A lengyel király ebédjére pedig ezeröt-
száz kenyeret és élelmiszert bőségesen; borból száznyolcvan hordót mértek ki. Magyarország királya külön-
böző drága ékszerekkel is megajándékozta a csehek királyát, úgymint ötven ezüstkorsóval, két tegezzel, két 
övvel, egy csodálatos sakktáblával, két felbecsülhetetlen értékű nyereggel, egy szíjas tőrrel […], meg egy 
csodálatos munkával kidolgozott gyöngykagylóval.” Nem csoda, hogy a tárgyalások sikerre vezettek: a két 
vendég uralkodó békét kötött egymással – mindketten tettek engedményeket a másik felé. Abban is meg-
egyeztek, hogy külső támadás esetén segítséget nyújtanak egymásnak.

n	A lecke alapján sorold fel, hogy még mi mindenről állapodtak meg a visegrádi királytalálkozón! 

A visegrádi királytalálkozó    Olvasmány

 A visegrádi vár, a királytalálkozó 
helyszíne n Nézz utána, hogy ma a 
politikában mely országok alkotják a 
visegrádi négyek szövetségét!

 I. Károly zászlója. A  zászlón az 
Anjou-liliomok és a magyar Árpád-
sávok láthatók.
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9. Nagy Lajos, a lovagkirály
I. Károlyt halála után idősebbik fia, Lajos követte a trónon. A negyven éven keresztül uralkodó 

király idejében virágkorát élte Magyarországon a lovagi kultúra. Lajos számos sikeres háborút ví-
vott, fontos törvényeket hozott, ezért az utókortól megkapta a „Nagy” melléknevet.

I. (Nagy) Lajos nápolyi hadjáratai

Lajos apja halála után, 1342ben lépett a trónra. A ki-
rály testvére, András herceg a nápolyi király unokáját vette 
feleségül azzal a céllal, hogy a család magának biztosítsa a 
nápolyi trónt is. Ez a remény azonban nem teljesült, mert 
András gyilkosság áldozata lett.

András herceg meggyilkolása

Az András herceg elleni me-
rénylet egy egész napos vadászatot 
követően történt 1345 szeptembe-
rében. A fárasztó nap után András 
és felesége, Johanna nápolyi ki-
rálynő nyugovóra tértek. Az össze-
esküvők nem sokkal később egy 
terembe csalták a fi atal herceget, 
és rátámadtak. András ekkor még 
el tudott menekülni, de kézre kerí-
tették, és meggyilkolták. A korabe-
li pletykák szerint Johanna király-
nő bérelte fel az orgyilkosokat a 
férje ellen. A merénylet után há-
rom nappal Johanna levelet írt 
Nagy Lajosnak, amiben az ártat-
lanságát igyekezett bizonyítani, de 
a magyar királyt nem sikerült 
meggyőznie: a bosszúhadjárat 
mellett döntött.

n Milyen rokoni kapcsolat volt And-
rás herceg és Lajos király között?
Mondj példát a történelemből híres 
király- vagy császárgyilkosságokra!

 Nagy Lajos király birodalma n Olvasd le a térképről, melyik or-
szág uralkodója volt I. Lajos a magyar mellett! Melyik tengerrel ha-
tárosak a magyar király fennhatósága alá tartozó területek?

1. Melyek voltak a lovagi erények?
2. Melyik magyar királyt szoktuk még lovagkirálynak nevezni? 

Miért?
3. Melyik uralkodócsalád tagja volt I. Károly? 
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Ezt követően I. Lajos két hadjáratot is vezetett Nápoly 
ellen. Fényes sikereket ért el, de amikor hazatért, hódításait 
nem tudta megtartani a távolság miatt. A magyar király vé
gül kénytelen volt lemondani a nápolyi trónról. 

n	A Nápoly elleni hadjáratok legendás vitéze volt Toldi Miklós. 
Melyik híres magyar költő írta a Toldi című elbeszélő költe-
ményt?

Nagy Lajos birodalma

Nagy Lajos erős országot örökölt apjától. Gyakran indított 
hadjáratokat Magyarország déli és délkeleti szomszédai 
ellen. Elérte, hogy az ottani területek uralkodói elismerjék a 
magyar király fennhatóságát. Szerbia és Bulgária északi ré-
sze, illetve a román fejedelemségek (Havasalföld és Moldva) 
rövid ideig így Magyarország hűbéresei lettek. A Balkán-fél-
szigetre vezetett hadjáratai során Nagy Lajos hadserege elő
ször ütközött meg egy kisebb török haderővel. A  csata 
magyar győzelemmel zárult, de ez nem állította meg a törö-
kök előrenyomulását. (Erről részletesebben a 14. leckében 
tanulunk.)

A lovagkirály* jó kapcsolatokat ápolt a lengyelekkel. A ko
rábbi megállapodások alapján amikor a lengyel király fiú 
utód nélkül halt meg, Nagy Lajos követte őt a trónon. 
1370-től Magyarországnak és Lengyelországnak is ő lett az 
uralkodója.

n	Melyik megállapodás alapján lett Lajos Lengyelország kirá-
lya? Miért használhatjuk a birodalom kifejezést Nagy Lajos 
országára?

 Nagy Lajos győzelme a török fe-
lett nMutasd meg a képen a magyar 
királyt!

 A nápolyi vár jellegzetes bástyái
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Nagy Lajos törvényei

Az uralkodó nemcsak hódításaival, hanem törvényalkotá-
sával is kiérdemelte a „Nagy” előnevet. Törvényei igyekeztek 
megoldani a társadalomban jelentkező problémákat, és 
hosszú ideig érvényben maradtak. (Van, amelyik a 19. század 
közepéig.) 

Az új törvényeket 1351ben a nagy pestisjárvány* és az 
éhínség után vezették be. A jobbágyok a jobb feltételek re-
ményében a kisbirtokosok földjeiről elvándoroltak a nagybir-
tokosokhoz, akik kevesebb adót követeltek tőlük. Lajos kö
telezővé tette a kilenced* fizetését a jobbágyok számára,
ezzel egyenlővé tette az adóterheket, így a parasztoknak 
már nem volt okuk a szökésre. A kilenced a termény kilence-
dik tizedét jelentette, amit a paraszt földesurának fizetett a 
használatra kapott földterületért cserébe.

A király megerősítette a nemesek bíráskodási jogát a 
jobbágyaik felett. A jobbágyok ügyeiben döntő földesúri bí-
róság az úriszék*. A pallosjoggal* is rendelkező főnemesek 
kínvallatásnak is alávethették a parasztokat, sőt akár ki is vé-
geztethették őket.

I. Lajos elrendelte az ősiség törvényét,* mely kimondta, 
hogy a nemesek nem rendelkezhetnek szabadon az örö
költ (tehát ősi) földbirtokaikról. Az ősi birtokot nem lehe-
tett eladni, a családnál maradt, és a föld apáról fiúra szállt. 
Fiúörökös hiányában a nemzetség oldalága örökölt. Ha kihalt 
az egész nemzetség, akkor a föld a királyé lett. Ez a törvény 
több száz éven át érvényben maradt.

A király törvénybe iktatta azt is, hogy a nemeseket egy 
és ugyanazon szabadság illeti meg. A nagybirtokos és a kis-
birtokos nemes így jogilag egyenlővé vált.

n	A nemesség mely csoportjának kedveztek leginkább a tör-
vények?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hova és miért indított hadjáratokat I. (Nagy) Lajos?
2. Mely országok felett uralkodott Nagy Lajos?
3. Milyen törvényeket adott ki Nagy Lajos? Szerinted melyik 

a legfontosabb közülük? Miért?
4. Foglald össze, szerinted miért érdemelte ki I. Lajos a „Nagy” 

előnevet!

Sorscsapások Nagy Lajos 
uralkodása idején 

Nagy Lajos „uralkodása idején 
egyes helyeken, sőt egész Magyar-
országon és más szomszédos or-
szágokban is pestisjárvány volt. 
Nagy méreteket öltött az éhínség 
is különböző időkben, mivel a sás-
kák és az egerek a búzakalászokat 
és a többi vetést is lerágták. Több 
ízben nagy földrengés is volt egyes 
helyeken.” (Küküllei János króniká-
jából)

n Sorold fel, milyen csapások érték 
Lajos király uralkodása elején az or-
szágot!

 Egy orvos védőruhája pestis ide-
jén. A „csőrbe” illatos füveket, gyógy-
növényeket tettek. A pestis gyógyít-
hatatlan fertőző betegség volt, ame-
lyet főleg a patkányok és a bolhák 
terjesztettek. A középkorban gyako-
riak voltak a pestisjárványok – a leg-
nagyobb a 14. század közepén volt.
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Nagy Lajost lovagkirályként szokás emlegetni. De mit jelentet-
tek valójában a lovagi erények? Milyen volt Lajos katonaként? Mi-
lyen volt emberként?

A harcokban bátor, sőt vakmerő volt, gyakran harcolt az első 
sorokban. Éppen ezért gyakran került veszélyes helyzetekbe. Így 
szemtanúja volt katonái hőstetteinek, amelyeket mindig megjutal-
mazott. Egy várostrom során ismét az első sorokban rohamozott, 
ugyanis szerinte „bajban is a királyé az elsőség”. Egy kő az ostrom-
létráról a várárokba sodorta. Sátrába vitték, ahol a sebesült királyt 
főtisztjei szemrehányásokkal illették, mire így válaszolt: „Tanuljá-
tok meg, hogy a királynak mindenben példát kell mutatnia.”

Lajos bajtársiasan viselkedett még a közkatonáival is. A króni-
kák feljegyezték, hogy egy hadjárat során elindult, hogy megvizs-
gálja, átkelhet-e seregével az áradó folyón. Egy éppen a lovát itató 
katonáját beküldte folyóba. A katonát elragadta az ár, mire Lajos a 
lovával utánaugratott, és kimentette vitézét. „Hogy ha az ő szavára 
valaki bajba kerül, azon neki segíteni kell” – írta a krónika tettéről. 
A krónikás szerint „volt is becsülete a királynak, nemcsak a palotá-
ban, hanem a tábortűz mellett is”.

A hadjáratok során igyekezett megkímélni a polgári lakosságot. 
Az első nápolyi hadjárata előtt így készítette fel embereit: „…át-
menő útjukban ne ártsanak, alkalmatlankodjanak senkinek, s a 
rablástól tartózkodjanak, hanem mindenki tetszésére, békésen ha-
ladjanak útjukon, gyalázatos cselekedetük rossz hírével be ne 
szennyezzék az ő nevét s méltóságos és tisztelt országát, s ebből 
kifolyólag meg ne botránkoztassanak sokakat”.

Katonáinak szigorúan megtiltotta a rablást és a fosztogatást, de 
ezt inkább csak a magyar katonái között tudta érvényesíteni. Egy 
korabeli krónikás beszámolója szerint a zsoldosok „nyomát barát 
és az ellenség földjén egyaránt a rablás, gyilkolás, nők megfertőzé-
se, az elfogott ellenség kíméletlen megkínzása jelzi, míg a magyar 
a harcban bátor, a legyőzött ellenséggel szemben emberséges”. 

Ha a szükség úgy kívánta, Lajos kellő eréllyel lépett fel a kegyet-
lenkedő zsoldosokkal szemben. Történt egyszer, hogy útjuk során 
zsoldosai és a város polgárai között kisebb összetűzés alakult ki. 
Lajos a magyar katonasággal zavarta ki a garázdálkodó zsoldoso-
kat a városból, sőt még közéjük is lövetett. 

Lajos a krónikások szerint utolsó éveiben „…félrevonult az em-
beri sokaság nyüzsgésétől, és az ájtatos, elmélkedő életet válasz-
totta magának, hogy szívvel-lélekkel és teljes áhítattal élhessen a 
jámbor cselekedeteknek, és imádkozásba merülhessen. Ebben áll-
hatatosan meg is maradt”. Visszavonulása tökéletesen megfelelt a 
lovagi eszményeknek is: ezek szerint miután a lovag véghez vitte 
nagyszerű tetteit és megöregedett, félrevonul a világtól, csendes, 
elmélkedő, jámbor életet él és vezekel a bűneiért.

Katonai és emberi nagyságát látva írta róla egy korabeli króni-
kás, hogy Lajos „a világ leghatalmasabb fejedelme a keresztények 
között, és a legrettegettebb király a hitetlenek szemében Nagy Ká-
roly császár halála óta […]. Halála miatt akkora gyász támadt az 
országban, hogy szinte mindenki megsiratta mint saját halottját”.

Nagy Lajos és a lovagi erények   Olvasmány

 I. (Nagy) Lajos lovagi tornákon 
használt öltözete

 Nagy Lajos bevonul Zárába. Ezüst 
dombormű egy ereklyetartón. Nagy 
Lajos többször háborúzott Velencé-
vel a dalmáciai kikötővárosok feletti 
uralom megszerzéséért. n  Keresd 
meg Zára városát a történelmi atlasz 
térképén! Melyik tenger partján van 
Dalmácia? 
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10. Falvak a középkori Magyarországon. 
A mezővárosok kialakulása

Az Anjou-házi királyok alatt a parasztok sorsa a Nyugat-Európában élőkhöz hasonlóan alakult. 
Az emberek személyükben szabadok lettek, de terménnyel és pénzzel kellett adózniuk. Viszont 
szabadon költözhettek, és a telkeiket örökíthették.

1. Milyen volt a jobbágyok élete 
az Árpád-korban?

2. Milyen kiváltságokat kaptak a 
nemesek?

3. Milyen kötelezettségeik voltak 
a jobbágyoknak?

A mezőgazdaság fejlődése

A jobbágyok (parasztok) földjeiken, a jobbágytelkeken
gazdálkodtak. Ez a föld a földesúr tulajdonában volt, a job-
bágyok csupán használták, és a használatért adót kellett fi-
zetni. Lajos király törvénye értelmében a jobbágy terményé
nek kilencedik tizedét a földesúrnak, tizedik tizedét pedig 
az egyháznak volt köteles megfizetni. Ezt az adót egyre in-
kább pénzben követelték tőle. A földesúrnak évente három-
szor ajándékot is adtak a jobbágyok. 

I. Károly vezette be az első olyan adót, amelyet a jobbá-
gyok a királyi kincstár számára fizettek: ez volt a kapuadó. 
Emellett a király rendkívüli adókat is kivethetett.

n	Miért kapuadónak nevezték a királynak fizetendő adót? Ha 
nem emlékszel, nézd meg a 10. leckében (54. oldal)!

Mivel ebben az időszakban az országban viszonylagos 
nyugalom volt, nem dúlták hadak a földeket, a jobbágyok 
élete is jobbra fordult. Újfajta szerszámokat és módszere
ket használtak a mezőgazdaságban, így megnövekedett a 
termelés, és a kereskedelem is erősödött. 

A földművelés új módszere volt a háromnyomásos gaz
dálkodás. A szántót három részre osztották. Minden évben 
csak két részt vetettek be, a harmadikat üresen hagyták. Ezt 
a pihenő részt nevezték ugarnak. Ugyanarra a területre 
minden évben más növény került. Például ha az egyik év-
ben az első részben búza (őszi gabona), a másodikban zab 
(tavaszi gabona) termett, a harmadik maradt ugaron, akkor 
a következő évben az elsőbe nem vetettek semmit (ugar), a 
másodikba rozst (őszi) vetettek, a harmadikba árpa (tavaszi) 
kerülhetett. Ezzel a módszerrel a talaj tápanyagtartalma 
megmaradt, és nagyobb lett a termés. 

A fő termény a gabona maradt: búzát, árpát, rozst és za-
bot termesztettek. Ezenkívül zöldségféléket: borsót, babot, 
lencsét. Ipari növényeket is termesztettek, ilyen volt például 
a len és a kender, aminek rostjaiból vásznat szőttek, de ilyen 

Egy francia szerzetes leírása 
Magyarországról 

„Magyarország […] földje […] 
legeltetésre alkalmas és rendkívül 
gazdag kenyérben, borban, húsfé-
leségben, aranyban és ezüstben, a 
halak bősége pedig meghaladja 
csaknem az összes országokat […]. 
Földje általában sík, apró dombok 
tarkítják, helyenként pedig igen 
magasak hegyei. Az erdélyi része-
ken hatalmas sóhegyek vannak, és 
ezekből a hegyekből, mint a követ, 
úgy fejtik a sót, és szállítják szerte 
az egész országba és valamennyi 
környező országba.”

n Milyen természeti adottságokat 
emel ki a 13. század végén készült le-
írás? 
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a sörfőzés alapanyaga, a komló is. A szőlő- és gyümölcster
mesztés is fejlődésnek indult (alma, körte, gesztenye, dió), a 
szőlőtermesztés pedig a bortermelést is fellendítette. Az ál
lattartás is jelentős maradt.

Élet a falvakban 

A falu legfontosabb épülete a templom volt. A parasztok 
házait már nem a földbe vájták, hanem erős kőalapra építet-
ték, falai fából vagy megerősített agyagból, vályogból készül-
tek. Már nem egyetlen helyiségből álltak, hanem háromból: 
konyha, kamra és szoba. A család életének nagy része a kony-
hában folyt, ott főztek, étkeztek és aludtak is.

A  házak berendezése nagyon szegényes, sokszor ágy 
sem volt, az emberek a földön aludtak. Szekrényt nem hasz-
náltak, helyette ládában tartották az értékeket. Legfontosabb 
ruhadarabjaik a szűr, a köpeny, a harisnyaszerű nadrág és a 
süveg voltak.

 A legelőváltó, a kétnyomásos és a háromnyomásos gazdálko-
dás n Miért biztosított nagyobb termést a háromnyomásos gazdál-
kodás, mint a többi módszer? Gyűjtsetek össze minél több érvet!

 Harisnyaszerű nadrág középkori 
ábrázolása

A földművelési módszerek fejlődése

Kezdetben, úgy 6-8 évente újabb és újabb földterületet vontak művelésbe (szántottak fel), mert ennyi 
idő alatt a tápanyag elfogyott a talajból – pihennie kellett. Az elhagyott területet egy ideig legelőként hasz-
nosították. Ez volt a legelőváltó gazdálkodás. A mezőgazdaság fejlődésével a kétnyomásos gazdálkodás terjedt 
el. A földeket két részre osztották: az egyikbe gabonát vetettek, a másik bevetetlen maradt (ugar). De ez sem 
volt haszontalan: a vadon növő növények táplálták az itt legelő állatokat, amelyek aztán a trágyájukkal 
tápanyagot juttattak vissza a földbe. Az ugart a legelő állatok megtaposták, megnyomták, amit aztán többször 
is felszántottak, előkészítették a következő évi vetésre. Ezért nevezzük az ugart alkalmazó módszereket 
nyomásos gazdálkodásnak. A kétnyomásost a 13–14. századtól váltotta fel a háromnyomásos gazdálkodás.

1. év

2. év

3. év

tavaszi

őszi

ugar

ugar

ugartavaszi

tavasziőszi

őszi

szántó ugar
tavaszi őszi

ugar

6 év
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A mezővárosok kialakulása

Mivel több lett az élelmiszer, egyes falvak lakossága 
megnövekedett. Ezeket földesuruk felruházhatta vásártar
tási joggal. Új piaci központok alakultak ki, a mezővárosok*. 
Ezeket nem vették körül városfalak, a mezővel érintkez
tek, innen ered a nevük is. Lakosságukat nagyobbrészt pa
rasztok alkották, de voltak iparosok is. 

A mezőváros vásárain kínálták eladásra terményeiket a 
városban és a környéken lakó parasztok, és itt szerezhették 
be az iparcikkeket (pl. lábbeli, ruha, szerszámok, hordók) a 
helyi iparosoktól. A mezővárosok tehát elsősorban a kör
nyékbeli falvak kereskedelmi központjai voltak. 

A mezővárosok a földesúr fennhatósága alatt voltak. La-
kóik a földesúrnak adóztak, de fontos kiváltságuk volt, hogy 
nem külön-külön, hanem egy összegben, évente fizették az 
adót. A mezővárosok lakói jogaik alapján a jobbágyok és a 
városi polgárok között helyezkedtek el, előnyösebb helyzet-
ben éltek, mint a falvak népessége.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen adóterhei voltak egy földművesnek Nagy Lajos tör-
vényei értelmében? Miért indulhatott meg mégis a mező-
gazdaság fejlődése?

2. Mit nevezünk háromnyomásos gazdálkodásnak? Mi az 
ugar?

3. Mesélj a falusi jobbágyok házairól és öltözékéről!
4. Miben különbözött a mezőváros és a falu? 

 Egy mezőváros központja, amely 
így nézhetett ki a középkorban is. 
(Az utcák persze nem kövezettek, a 
házak nem cseréptetősek voltak.) 
A 14–15. századra a jobbágyok ötöd-
része (tehát minden ötödik jobbágy) 
mezővárosokban élt. n Figyeld meg, 
milyenek az épületek! Városias vagy 
falusias jellegű a város látképe?
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11. Élet a városban. 
Kultúra az Anjouk korában

A 14–15. században a városok fejlődését királyaink is támogatták. Egyre több szabad királyi 
város alakult. A bányászat fellendülését I. Károly intézkedései segítették. A bányák mellett kiala-
kultak a bányavárosok.

1. Milyen kiváltságai voltak a vá-
rosoknak a középkori Európá-
ban? Kinek és hogyan fizettek 
adót?

2. Miben volt más a mezővárosok 
adófizetése? 

A városok fejlődése

A magyar városok fejlődése is ebben a békésebb korszak-
ban indult meg. A városok egy részét kőfallal vették körül, 
ami nagyobb biztonságot jelentett. A kőfal nélküli városokat 
mezővárosnak nevezték. Ezek a földesurak fennhatósága 
alá tartoztak.

Magyarország területén gazdag nemesfémlelőhelyek vol-
tak. Ekkortájt a világ aranybányászatának egyharmadát, 
ezüstbányászatának egynegyedét adták a magyar bányák. 

n	Hogyan növelte a bányászat a királyi kincstár bevételét? Mi 
történt a kibányászott arannyal és ezüsttel? Mi a bányabér? 
Ha nem emlékszel, lapozz vissza a 10. leckéhez! 

Egy bánya sok embert, többek közt sok iparost is foglal-
koztatott, így a közelében lévő nagyobb település gazdasága 
fellendült, lakossága nőtt. A település bányavárossá* fejlő-
dött. A bányaváros vagy a király, vagy egy földesúr fenn
hatósága alatt maradt – ez attól függött, hogy kinek a föld-
birtokán volt a bánya. A bányaváros lakosai neki tartoztak az 
adóval.

n	Milyen mesterekre lehetett a legnagyobb szükség egy bá-
nyavárosban? Tartsatok ötletbörzét! Gyűjtsetek minél több 
foglalkozást! Tervezzétek meg az iparos cégérét is!

Szabad királyi városok

A  legnépesebb és legfontosabb városoknak a király 
szabad királyi város rangot adományozott. Ügyeikbe a föl-
desurak nem szólhattak bele. Az uralkodó jelentős kiváltsá
gokat biztosított számukra. A várost fallal vehették körbe. 
Lakói önállóan választhatták meg vezetőiket, a városbírót 
(a polgármester neve Magyarországon) és a városi tanácsot. 
Csak a királynak fizettek adót, évente, egy összegben. (Mi-
nél népesebb volt a város, annál kevesebb volt az egy főre 

 A városháza Lőcsén. Az eredeti-
leg gótikus stílusú épületet a 16. szá-
zadban reneszánsz stílusúvá építet-
ték át. Itt volt a városbíró hivatala, 
itt ülésezett a városi tanács, itt volt 
az okleveleket, iratokat őrző levél-
tár. A városháza előtt tartották a vá-
sárokat. n Mit tudsz a reneszánsz 
stílusról? Ha nem emlékszel, lapozz 
vissza a 4. leckéhez! 
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jutó adó.) Helyi és országos vásárokat tarthattak. Hasznos 
kiváltság volt az árumegállító jog: a városon áthaladó keres-
kedőket kötelezték arra, hogy árucikkeiket meghatározott 
ideig eladásra kínálják a városi piacon. A király fennhatósága 
alá tartozó városokat szabad királyi városoknak* nevezzük. 

n	Miért volt előnyös a városi lakosságnak, ha egy összegben 
megállapított adót fizethettek? Beszéljétek meg tanárotok 
segítségével! Keressetek szabad királyi városokat a törté-
nelmi atlasz megfelelő térképén! 

 Bártfa szabad királyi város főtere 
ma n Figyeld meg a városházát, a vá-
ros templomát és a főtér házait! 

Élet a városban

A városban éltek jómódú kereskedők, tehetős mester
emberek és szegényebb kereskedők, iparosok. Volt egy 
nincstelen, alkalmi munkából éldegélő réteg is. A városok-
ban nemesemberek is laktak, a legnagyobb számban Budán, 
ahol a királyi udvar volt. Egy-egy város népessége néhány 
ezer fő volt. Kiemelkedett Buda, ahol a 15. században körül-
belül 13 ezren éltek. 

Kezdetben a magyarországi városok a falvakra hasonlítot-
tak, de egyre több változás következett be, különösen a fallal 
körülvett városokban. A városfal miatt szűkös helyeken eme
letes házakat emeltek, több kutat ástak, és a különféle hiva
taloknak állandó helyük és épületük lett. Kialakult a piac 
helye és a különböző céhek utcái, városrészei. A mezőváro-
sok továbbra is megőrizték falusias jellegüket.

A városi lakosság, a polgárság életkörülményei (lakóház, 
ruházat, bútorok, étkezés) attól függtek, hogy mekkora va
gyonuk volt. A gazdagabb polgárok a nemesekhez, a szegé-
nyebbek a parasztokhoz hasonló körülmények között éltek.

 Középkori utcarészlet a mai Bu-
dán n Figyeld meg a jellegzetes kö-
zépkori házakat! Milyenek az ab-
lakok? 
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Kultúra az Anjouk korában

I. (Nagy) Lajos uralkodása idején nagy jelentőségűvé vált 
a lovagi kultúra. A  lovagi élet központja Zólyom várában 
volt. Egyre több nemesember taníttatta gyermekeit külön-
böző egyetemeken. Azonban erre csak külföldön, elsősorban 
Itá liában (pl. Bologna városában), Angliában (Oxford váro-
sában), Franciaországban (Párizsban) vagy a Német-római 
Birodalom területén (pl. Bécsben, Prágában) volt lehetőség. 
Nagy Lajos úgy gondolta, hogy a magyar nemesifjak tanulja-
nak saját hazájukban, ezért megalapította Pécs városában 
az első magyar egyetemet. Az egyetem nem működött hosz-
szú ideig, de mindenképp emelte Magyarország tekintélyét. 
A műveltség, a kultúra fejlődését szolgálta a magyar nép ad
digi történelmét összefoglaló Képes Krónika kiadása is. 
Az Árpád-házi uralkodók és I. Károly korának legfontosabb 
eseményeit rögzítette ez a színes képekkel és díszes kezdő-
betűkkel (iniciálékkal) gazdagon díszített kódex. Sok hiteles 
történelmi forrás alapja, te is sok képet ismersz már belőle 
a tankönyv lapjairól. 

A művészetek fejlődését a nemesek mellett már a városi 
polgárok gazdagodása is segítette. Az ötvösök díszes éksze-
reket, fémtárgyakat készítettek. A  festők már nemcsak 
a templomok számára készítettek szentképeket, hanem a 
gazdagabb polgárok házaiba is. Gyakran rendeltek meg tőlük 
a módosabb polgárok portrét, azaz arcképet. A szobrászok
is egyre több megbízást kaptak világi (nem egyházi) szemé-
lyektől. Híres szobrász testvérpár volt a Kolozsvári testvérek, 
akiknek egyetlen máig fennmaradt alkotása a prágai vár ud-
varán látható.

Nagy Lajos király udvarában 
1358 májusában kezdte írni a szer-
ző (valószínűleg Kálti Márk székes-
fehérvári pap) a magyarok történe-
tének legteljesebb, leggazdagabb 
középkori összefoglalását, a Képes 
Krónikát. A szerző a királyi udvar-
ban akkor még meglévő, azóta már 
nagyrészt elveszett korábbi ma-
gyar krónikákra támaszkodott, s 
ily módon másutt föl nem lelhető 
események, adatok, mondák egész 
sorát mentette meg az utókor szá-
mára. A  művet a szerző halála 
után, az 1370-es évek közepén 
I. La jos díszes kódexként lemásol-
tatta, gyönyörű iniciálékkal (díszes 
kezdőbetűkkel), képekkel díszítet-
te, erről kapta a Képes Krónika ne-
vet.

 A  Képes Krónika első oldala. 
A nyitókép I. (Nagy) Lajos királyt és 
udvarát ábrázolja. n Figyeld meg a 
díszes kezdőbetűt (A  betű)! Az ilyen 
betűket nevezik iniciálénak. Keresse-
tek a tankönyvben minél több képet 
a Képes Krónikából! Milyen történel-
mi eseményeket örökítenek meg? 
Idézzétek fel!

 Sárkányölő Szent György 
szobra. A prágai vár udvarán 
álló bronzszobor alkotói a 
Ko lozsvári testvérek. A szo-
bor másolata megtekinthe-
tő Budapesten, a Halászbás-
tya alatt, és Kolozsváron is. 
n Emlékszel, milyen anyag a 
bronz? Ha nem, nézz utána 
az ötödikes tankönyved 25. 
oldalán vagy az interneten!
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A városi középületek, a városháza és templomok, valamint 
a paloták a korszak jellegzetes építészeti stílusában, gótikus 
stílusban épültek. Jól példázza ezt a diósgyőri vár vagy a 
kassai dóm épülete.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hányféle város létezett az Anjou-korban Magyarországon? 
Melyiknek mik voltak a sajátosságai?

2. Miben voltak hasonlóak, és miben különböztek a mező-
városok és a szabad királyi városok kiváltságai? 

3. Szerinted miért függtek a polgárok életkörülményei a va-
gyonuktól?

4. Hogyan hatott a városok fejlődése a kultúrára és a művé-
szetekre? Készítsetek csoportmunkában gondolattérképet 
a művészetekről, rajzos illusztrációval!

 A  Szent Erzsébet-dóm Kassán. 
A  templom védőszentje az Árpád-
házi királylány, Szent Erzsébet. Ér-
dekessége, hogy itt található a ké-
sőbbi magyar történelem egyik nagy 
alakjának, II. Rákóczi Ferenc feje-
delemnek a sírja. (Lásd a tankönyv 
37. leckéjét!) n Figyeld meg a képe-
ken a gótikus építészet jellemzőit! 

 A diósgyőri vár Nagy Lajos király 
idejében élte virágkorát. Lovag terme 
a korabeli Európában a legnagyobb 
volt. Ez is mutatja Lajos király lovagi 
életmód iránti elkötelezettségét.

OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   66OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   66 2022. 05. 09.   15:00:422022. 05. 09.   15:00:42



67

A középkori Magyarországon – Nyugat-Európához képest – csak kevés szabad királyi város volt. A 15. szá-
zad elején ezek száma mindössze hét volt: Buda, Pozsony, Sopron, Nagyszombat, Kassa, Bártfa és Eperjes. 
Minden szempontból Buda volt közöttük a mintaváros. 

n	Emlékszel, mekkora volt a szabad királyi városok lakosságszáma? Körülbelül hányan laktak Budán? Miért 
volt előnyös a nagy lakosságszám adózás szempontjából? 

A budai polgárok többsége német volt, de természetesen éltek itt magyarok, és zsidó kereskedők is lakták 
szép számmal a várost. A különböző népek együttélése nem mindig volt konfliktusmentes. Például a tizen-
két tagú városi tanácsban akkoriban csak két magyar polgár volt. A magyarok elégedetlensége emiatt két 
alkalommal is komoly összecsapáshoz vezetett. Végül sikerült megegyezésre jutniuk: a későbbiekben hat 
német és hat magyar polgár került a városi tanácsba. 

A polgárok többsége kereskedelemmel és kézművességgel foglalkozott. A királyi udvarban dolgozók is 
Budán éltek. A kézművesek céhei nemcsak a jó minőségű termékek és az iparosok érdekei felett őrködtek, 
de nagy részt vállaltak a város védelmében is. A halászok céhe például azt a helyet védte, ahol később a 
Halászbástya épült fel. Ezért is kapta ezt az elnevezést. 

A város vásártartási joga gazdasági előnyöket biztosított. Budán kétféle vásár létezett. Az egyik a heti-
vásár, amelyet szerdán és pénteken tartottak. Szerdán a német kereskedők, pénteken a magyarok rakhat-
ták ki portékáikat. Országos vásárt évente kétszer tartottak. Az egyik kisboldogasszony napján, Szűz Mária 
születésnapján volt (szeptember 8.). A másik pünkösdkor volt (ez mindig a húsvét utáni 50. nap). Ezeken a 
napokon messze földről érkező kereskedők népesítették be a várost, és nagy volt a piaci forgatag. A magyar 
pénzhez a külföldi kereskedők a pénzváltóknál jutottak.

Buda városának legnépesebb céhe a mészárosoké volt. Ők látták el a városlakókat különféle húsokkal. 
A Duna mentén több vágóhíd – vagy ahogyan ezt régiesen nevezték: mészárszék – működött, ahol naponta 
vágtak ide szállított élő állatokat. A feldarabolt friss sertés-, marha- és birkahús a piacon került eladásra. 
A céh megkövetelte a jó minőségű áruk kínálatát, ezért aki romlott árut akart eladni, attól megvonták az 
árusítás jogát. A vásárban halat és füstölt húst, tejterméket, pékárut, fűszereket, zöldséget, gyümölcsöt, de 
az új ruhához szükséges kelmét, szövetet vagy selymet is be lehetett szerezni. A szabók, a csizmadiák, a 
szűcsök késztermékeiket árusították: nadrágot, csizmát és bocskort, ködmönt és subát lehetett kapni. Fegy-
verhez, páncélhoz és lószerszámhoz ugyancsak a vásárban lehetett hozzájutni.

n	Tudod, milyen lószerszámok vannak? Ha nem, érdeklődj ismerőseidtől, vagy nézd meg az interneten! 

A középkori Buda   Olvasmány

 Piaci forgatag egy 16. századi festményen. Ilyen lehetett a budai országos vásár is. n A kép szerint mivel 
szállították portékáikat a kereskedők? Miben vitték haza a vevők a megvásárolt árukat? 
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Támad a török! 
Luxemburgi Zsigmond uralkodása

Nagy Lajos negyvenévnyi uralkodása alatt minden tekintetben virágzó és elismert országgá vált 
a Magyar Királyság. Halála után – fiú utód híján – leánya, Mária örökölte a trónt. Ez újabb viszályok-
hoz vezetett. Mária férje, Luxemburgi Zsigmond végül helyreállította a belső békét, és ötven éven 
át uralkodott. A cseh királyi és a német-római császári címet is megszerezte. Ám az országot külső 
veszély fenyegette. 

Luxemburgi Zsigmond hatalomra kerülése

Nagy Lajos halála után leánya, Mária örökölte a magyar 
trónt. Abban az időben azonban elképzelhetetlen volt, hogy 
egy nő irányítson férfiakat – ráadásul egy egész országot! 
Nem csoda, hogy ismét viszálykodás tört ki a trón körül. Több 
báró is (a saját érdekeit képviselő) ellenjelöltet állított, akit 
királlyá akart koronáztatni. 

n	Kik voltak a bárók? Ha nem emlékszel, lapozz vissza a 
11. leckéhez! 

Eközben Mária házasságot kötött a Luxemburgiuralko
dócsaládból származó Zsigmonddal, akit 1387ben ma
gyar királlyá koronáztak. A főurak nem nézték jó szemmel 
az új királyt, ezért ellenőrzésük alatt tartották. Arra is volt 
merszük és hatalmuk, hogy megtorolják, ha ellenszegült: 
egyszer még fogságba is ejtették. Zsigmondnak végül sike-
rült föléjük kerekedni. A saját hűséges embereit helyezte a 
legfontosabb tisztségekbe, így királyi hatalma lassanként 
megszilárdult. Báróinak hűségét a király azzal is biztosította, 
hogy számukra lovagrendet alapított. 

1. Milyen törvények fűződnek 
Nagy Lajos nevéhez? 

2. Miért kapta a „Nagy” előnevet? 
Idézzétek fel az uralkodásáról 
tanultakat!

 A siklósi vár. Ebben a várban tar-
tották „tisztes fogságban” a királyt 
a leghatalmasabb nagyurak.

 Zsigmond alapította a Sárká-
nyos Lovagrendet. Jelképük a farká-
val önmagát megfojtó sárkány volt, 
ami a lovagi önfeláldozást jelképez-
te. Védőszentjükként Sárkányölő 
Szent Györgyöt tisztelték.
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Ekkoriban az Oszmán (Török) Birodalom sorra győzte le 
és vonta fennhatósága alá a Balkán-félsziget országait. Ezzel 
Magyarországot is fenyegette. A déli határ mentén kisebb 
török csapatok be-betörtek magyar területekre, raboltak, 
fosztogattak – egyszóval portyáztak. 

Zsigmond király uralkodása elején nyugat-európai lovago-
kat hívott az országba, hogy együttes erővel verjék vissza a 
keresztény államokat fenyegető törököket. A csata 1396ban, 
Nikápoly mellett zajlott. A fegyelmezetlen lovagi sereg azon-
ban csúfos vereséget szenvedett a szultán hadseregétől. 

A keresztes hadjáratokkal kap-
csolatban már olvastál a törökökről 
(2. lecke). Az a török nyelvű nép a 
szeldzsuk török volt. Birodalmuk 
széthullása után az egyik katonai 
vezetőjük, aki Oszmán névre hall-
gatott, hadseregével egyre nagyobb 
területet szerzett magának Ázsiá-
ban. Birodalmat épített, amelyet 
Oszmán (Török) Birodalomnak ne-
veztek. Elfoglalta a Bizánci Császár-
ság területét (a fővárost, Konstanti-
nápolyt azonban csak a 15. század 
közepén tudták bevenni), majd Eu-
rópában, a Balkán-félszigeten foly-
tatta a terjeszkedést, egészen Ma-
gyarország déli határáig. A későb-
biekben még sok szó esik az osz-
mán törökök jól szervezett hadse-
reggel és jól működő közigaz ga tási 
rendszerrel rendelkező birodalmá-
ról. Bár a magyar nép számá ra hó-
dításuk és katonai eré nyeik renge-
teg keserűséget okoztak.

A lovagok között a franciák nagy harci kedvvel és fölényesked-
ve indultak a csatába, még azelőtt, hogy Zsigmond teljes serege 
csatarendbe állt volna. Bár lendületesen támadtak, a törökök be-
kerítették őket. Lovaikról leszállva küzdöttek a török gyalogos 
katonákkal (akiket janicsároknak neveztek), lovaikat pedig szél-
nek eresztették. A magyar katonák a szanaszét vágtázó lovak lát-
tán azt hitték, hogy a francia lovagok mind egy szálig elestek. 
Nagy riadalom támadt, a magyar sereg megfutamodott, a törökök 
pedig üldözőbe vették őket. A  király is csak nagy nehézségek 
árán, egy hajón tudott megmenekülni.

nKeresd meg a történelmi atlaszban a nikápolyi csata helyszínét!  Miért 
menekülhetett hajón a csatából Zsigmond? 

Védekezés a török ellen

A nikápolyi vereségből okulva Zsigmond király a déli 
határ menti várak megerősítésébe és újabb várak építé
sébe kezdett. Ezeket az ország területének határán (a végé-
nél) álló várakat végváraknak* nevezzük. Az erődök láncola-
ta a legfontosabb utakat és a folyók átkelőhelyeit védte. 
Zsigmond a főurakat törvényben kötelezte, hogy anyagilag is 
járuljanak hozzá a védekezéshez, a hadsereg fenntartásához. 
Vagyonuk nagyságától függően bizonyos számú katonát kel-
lett felszerelniük öltözettel és fegyverzettel. A nemesek tehát 
nem fizettek adót, de kivették a részüket az ország védelmé-
ből. Aki nem volt nemes, arra pedig újabb adót vetett ki a 
király. 

A  törökök előretörését egy időre sikerült megállítani. 
A vég várrendszer kiépítése mellett ennek más oka is volt. 
A szultán* (a Török Birodalom uralkodója) figyelmét a mon
golok támadása kötötte le, akik megelégelték birodalma 
terjeszkedését. Ennek köszönhetően viszonylagos nyugalom 
köszöntött Európára. Ez idő alatt a király a gazdaság, a 

 A  tatai vár. Zsigmond szívesen 
időzött itt, a várat vadászkastély-
ként használta.
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 városok és a polgárság fejlesztésével törődhetett, s ennek ér-
dekében hozott törvényeket. 

Családi kapcsolatai révén Zsigmond megszerezte a né
met és a cseh királyi, majd a németrómai császári címet. 
Császárként nagy gondot fordított az egyház és az állam 
(a királyi hatalom) együttműködésére is. 

Trónviszályok Zsigmond halála után

Zsigmond halála (1437) után újabb belviszályok következ-
tek. Az új király Zsigmond lányának férje, Habsburg Albert lett. 
Uralkodásának azonban hamar véget vetett egy járvány, amely-
nek áldozata lett. Ez újabb viszálykodás kezdetét jelentette. 

Ebben az időszakban az uralkodók fontosabb döntéseik 
előtt már összehívták a birtokos nemeseket, a főpapokat és 
a szabad királyi városok polgárainak képviselőit, hogy orszá-
gos ügyekben tanácskozzanak. Ezt a tanácskozást nevezték 
országgyűlésnek*, a három társadalmi csoportot pedig 
rendnek*. A jelenlévők így beleszólhattak a politikába. Ta-
nácskoztak többek közt a szükséges törvényekről, hogy mi-
lyen intézkedések szükségesek a gazdaság fejlődéséhez, 
honnan várható külső támadás, hogyan akadályozható meg 
stb. Abba is bele kívántak szólni, hogy a király kit nevezzen ki 
a legfontosabb tisztségekbe, hiszen ezek hatalommal és 
a tisztség idejére jövedelemmel jártak. 

n	Hogyan nevezték a legfontosabb tisztségeket betöltő főura-
kat? (10. lecke)

Minden főúr célja az volt, hogy olyan ember kerüljön 
a trónra, akitől majd újabb birtokokat és hatalmat biztosító 
rangot kaphat. A főurak egy része Albert fiát, V. Lászlót, a má-
sik része a lengyel Jagelló-uralkodócsaládból származó 
I. Ulászlót támogatta. Még összecsapásra is sor került közöt-
tük. Végül Jagelló Ulászló személyét fogadta el a legtöbb 
főúr, akit 1440-ben megkoronáztak.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan került a trónra Luxemburgi Zsigmond?
2. Mi történt Nikápolynál? Meséld el a csata eseményeit! 
3. Mit nevezünk végvárrendszernek? Miért volt fontos szere-

pük a külső támadásokkal szemben?
4. Sorold fel a három rendet! Mi volt a neve a rendek tanács-

kozásának? 
5. Hogyan lett a lengyel Jagelló Ulászlóból magyar király?

„Hasonlóképpen hogy [hí vas-
sék össze] minden esztendőben 
pünkösd ünnepére az ország ösz-
szes főpapja, bárója, előkelője és 
nemesei, kivéve a jobbágytalan 
vagy húsznál kevesebb jobbággyal 
rendelkező nemeseket, és ugyan-
ezen a helyen [Buda] és napon […] 
a többi báró és tanácsnokok a ma-
guk méltóságát tegyék félre, és tár-
gyaljanak ugyanott az ország ügyé-
ről.” (Az országgyűlés határozata a 
15. század közepén)

n Fogalmazd meg saját szavaiddal, 
miről döntött az országgyűlés! Mit 
jelenthet az a megfogalmazás, hogy 
„a maguk méltóságát tegyék félre”? 
Mikor van „pünkösd ünnepe”, és mit 
ünneplünk ilyenkor?

 Luxemburgi Zsigmond magyar 
és cseh király, német-római császár 
n Nézz utána, például az interneten, 
hogy hány évig uralkodott Magyaror-
szágon, hány évig Csehországban és 
hány évig a Német-római Birodalom-
ban! 
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Már a tatárjárás alatt kiderült, hogy a régi földvárak nem nyújtanak elegendő védelmet egy háború ese-
tén. Amikor a tatárok elvonultak, IV. Béla elrendelte a kővárak építését.

A kővárak biztonsággal ellenálltak a lovas és a gyalogos hadaknak, és elég jó védelmet nyújtottak az 
ostromgépek ellen is. A földbirtokosok a saját lakóhelyüket ilyen megerősített kővárakban rendezték be.

De a végvárak szerepe nem az volt, hogy biztonságos lakóhelyek legyenek. Ezek a várak (a nevükben is 
benne van) a végeken, az ország határán vagy annak közelében épültek. A határok védelme volt a feladatuk, 
ezért nem díszes épületek, hanem erős, tömör kőépítmények voltak. Támadás esetén a környéken élő la-
kosság ide tudott menekülni. A végvárakban katonaság állomásozott, de nem akkora létszámban, hogy 
vissza tudjanak verni egy erős támadást. Csak akkora, hogy az ellenség utánpótlását meg tudják szakítani.

Ha ellenség tört az országra, igyekezett a határt védő várakat elfoglalni. A végvárak hosszabb-rövidebb 
ideig képesek voltak ellenállásra, de ha nem érkezett idejében a felmentő sereg, a vár elveszett.

A védelem mellett az itt állomásozó katonák be-betörtek az ellenség területére, hogy megzavarják a 
békés életet: felgyújtották a termést, elhajtották a jószágokat, adót szedtek és foglyokat is ejtettek, akiket 
váltságdíj fejében engedtek el.

Kezdetben a végvárak a Magyar Királyság déli 
részét védték, ahol a török támadásra a leginkább 
számítani lehetett. A  természetes határt jelentő 
Duna és Száva folyók mentén épültek. Luxemburgi 
Zsigmond királyunk kezdeményezésére indult meg 
az építkezés. Ezt a 15. század második felében 
uralkodó Mátyás király is folytatta.

A déli végek katonai központja Temesvár volt. 
Jelentős végvárnak számított Nándorfehérvár, 
Jajca, Szabács, Szörény és Galambóc vára. 

A várakban békeidőben sem volt unalmas az 
élet. A katonák portyákat szerveztek az ellenség 
területére, részben a kevés fizetségük kiegészítése 
miatt. Több esetben a várak mellett gazdálkodás-
ba fogtak, szőlőt termesztettek.

Minden tilalom ellenére gyakoriak voltak a pár-
viadalok az ellenfelek nevesebb vitézei között. 
Ezek a párbajok gyakran kisebb csatává alakultak, 
amikor a kísérők is beavatkoztak.

A magyar végvárrendszer   Olvasmány

 Galambóc vára a Duna jobb partán. Ez a vár csak 
rövid ideig volt a magyaroké, a törökök hamar elfog-
lalták, megerősítették. Figyeld meg a vastag kőfala-
kat! A folyópartra épült vár az ellenséges sereg vízi 
közlekedését akadályozta vagy nehezítette meg.

 A déli végvárrendszer Magyarországon
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Sziszek
Eszék
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ERDÉLY
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ORSZÁG
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A d r i a i - t e n g e r

Dráva
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Duna
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Végvárvonal
Zsigmond által kiépített
Mátyás által kiépített
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1. Hogyan került hatalomra az 
első Anjou-házi magyar uralko-
dó?

2. Mit jelent a trónviszály kifeje-
zés? Mely uralkodóink kerültek 
hatalomra trónviszályok után?

Zsigmond király halála után a főurak két táborra szakadtak. Két királyjelöltjük közül választani 
kellett. A két tábor összecsapásában feltűnt egy fiatal nemes: Hunyadi János, aki Jagelló Ulászlót 
támogatta.

12. Hunyadi János, a „törökverő”

A Hunyadi család. Hunyadi János, 
a „törökverő”

A Hunyadi család kisebb birtokkal rendelkező, nem túl 
régi nemesi család volt Erdélyben. Hunyadi János hadvezéri 
képességével és vitézségével kitűnt a török elleni harcokban, 
ezért Zsigmond nagy birtokokat és több várat is adományo-
zott neki. Később Erdély vezetője, vajdája* lett. Ez volt az 
egyik legfontosabb országos tisztség Magyarországon: a vaj-
da nagy hadseregnek is parancsolt. 

Hunyadi életcélja az volt, hogy megállítsa a török terjesz-
kedést. Úgy gondolta, ehhez királyi támogatásra is szükség 
van. A trónviszályok során a lengyel I. Ulászló mellé állt, a len-
gyel katonai erő segítsége reményében. Mivel birtokai Erdély-
ben helyezkedtek el, a déli végvárak vezetését rábízták.

Hunyadi János hadjáratai

Hunyadi úgy gondolkodott, hogy a gyakori török betörések 
ellen a legjobb védekezés a támadás. Ki akarta szorítani a 
törököket Európa déli részéről, a Balkán térségéből. Ezért 
télvíz idején, amikor nem is számíthattak rá – indított hadjá-
ratot ellenük. Hónapokig tartó harcok során mélyen behatol

 Vajdahunyad vára. A Hunyadiak 
birtokában volt, a család a várról 
kapta a nevét. A gótikus stílusú várat 
Hunyadi János építtette. Valószínű-
leg franciaországi utazásai során lá-
tott hasonlókat. n Budapest mely 
részén található a vár mása, amelyet 
a 19. század végén építettek? Nézz 
utána! 
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tak az Oszmán Birodalom területére, sok fényes győzel
met aratva. Ezt a katonai akciót hosszú hadjárat néven 
emlegetjük. A következő hadjárata azonban balul végződött. 
Várna városánál ütközött meg a két sereg. A fiatal I. Ulászló 
király is harcba indult. A lova azonban megbotlott, a földre 
eső királyt pedig a janicsárok* lefejezték, és lándzsára tűzött 
fejét a magasba emelték. A magyar sereg megzavarodott, így 
a törökök győzelmet arattak. 

Ulászlót a korábbi vesztes, a még gyermekkorú V. László 
követte a trónon. A rendek tisztában voltak azzal, hogy Ma-
gyarország javát leginkább az szolgálja, ha olyan vezető áll az 
élén, aki a török elleni védekezést képes megszervezni. Erre 
a feladatra Hunyadi János volt a legalkalmasabb. Megvá-
lasztották az ország kormányzójának* a király nagykorúvá 
válásáig.

A nándorfehérvári diadal

Hunyadi harcai nem állították meg az Oszmán (Török) Bi-
rodalom terjeszkedését. Sikerült elfoglalniuk Konstantiná-
polyt (1453), amely Isztambul néven a birodalom fővárosa 
lett. A győzelem után nem sokkal a szultán újabb támadást 
indított a magyar végvárak ellen. 1456ban a Duna partján 
álló Nándorfehérvár várát vette ostrom alá. Nagy jelentő-
ségű volt a vár birtoklása. A török sereg vízi úton szállította az 
utánpótlást – a fegyvert és az élelmet egyaránt. A Duna men-
tén könnyen eljuthattak volna akár Budáig is. Ezért indult a 
szultán hatalmas sereggel a vár bevételére. A védőknek több 
mint tízszeres túlerővel kellett szembenézniük. Hunyadi 
segítséget kért a pápától az egész keresztény világot fenyege-
tő veszedelem ellen. A pápa felhívására keresztes had szer

Hunyadi már a török sereg ké-
szülődésének hírére a pápához 
fordult segítségért, így az ostrom 
kezdetére kb. harmincezer főből 
álló keresztes sereg gyűlt össze. 
A  kereszteseknek nem voltak jó 
fegyvereik, sokan csak kiegyenesí-
tett kaszákkal, szöges botokkal 
harcoltak. Ám az, hogy a földjeik, 
az otthonuk és a keresztény vallás 
védelmében harcolnak, megsok-
szorozta erejüket. 

 Hunyadi János teljes fegyverzet-
ben n Mutasd be a kép alapján a 
hadvezér fegyverzetét!

 Hunyadi János főbb törökellenes 
hadjáratai n Keresd meg a tér képen 
a hosszú hadjárat útvonalát! Keress 
győztes és vesztes csatákat! Melyik 
tenger partján van Várna városa?

Győztes csata
Vesztes csata
Ostrom

Vidin
Nikápoly

SzófiaNiš
1444

Várna

Bizánc

hosszú hadj á rat 1443–44

Hunyadi és I. Ulászló 1444

(Isztambul 1453-tól)

Szendrő

1444

1453
Drinápoly

Nándorfehérvár
1456

             MAGYAR KIRÁLYSÁG

   HAVASALFÖLD

OSZMÁN BIRODALOM

Duna

Tisza

Maros

Száva

Morava

Duna

Olt

(TÖRÖK BIRODALOM)
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen törökellenes hadjáratokat indított Hunyadi? Melyik 
végződött győzelemmel, melyik vereséggel? Mi volt a ve-
reség oka?

2. Hogyan lett Hunyadi János Magyarország kormányzója?
3. Miért lett volna fontos az Oszmán Birodalom számára 

Nán dorfehérvár bevétele? 
4. Hogyan zajlott a vár ostroma? Meséljétek el!
5. Mire emlékeztet a déli harangszó?

Hunyadi János így írt a király-
nak a szultán szégyenéről – és a 
magyar sereg dicsőségéről: „Végre 
a szultán a zűrzavaros éjszakában 
nagy szégyennel megfutott innen. 
Még sohasem szenvedett ekkora 
vereséget, és ekkora szégyenét 
sem olvashatjuk a krónikákban. 
Tudja meg fényességed, hogy gya-
logságának nagy részét szétvertük, 
s a vezérek és az ő főembereik kö-
zül sokan holtan maradtak a csata-
téren.”

 Dugovics Titusz hőstette egy 
19.  századi festményen. A  legenda 
szerint Dugovics Titusz Hunyadi vi-
téze volt. Amikor az ostrom során az 
egyik török már majdnem kitűzte 
a törökök lófarkas harci zászlóját a 
várfal tetejére, Dugovics Titusz a zász-
lót tartó törököt a mélybe rántotta. 
A történészek szerint Dugovics Titusz 
kitalált személy, de lehet, hogy a 
hős tett megtörtént. n Keresd meg a 
képen a törökök lófarkas zászlóját! 
Milyen zászlókat látsz még a festmé-
nyen?

veződött Hunyadi megsegítésére. Főleg a délvidéken élő 
parasztok és szegényebb nemesek álltak be keresztesnek. 

A török sereg körülzárta a várat, arra számítva, hogy ha 
elfogy a védők élelme, akkor feladják majd a várat. Ám Hu-
nyadi keresztesekkel megerősített seregére nem számítottak. 

Hunyadi és hadserege még időben ért Nándorfehérvárra. 
Előbb a Dunát elzáró török hajókat semmisítette meg, 
azután a várban lévők segítségére sietett. Hatalmas ágyúzás 
után indult meg a döntő támadás a vár ellen. A törökök a 
falakon ütött réseken keresztül és ostromlétrák segítségével 
igyekeztek bejutni a várba. A  védők azonban hősies harc 
árán visszaverték a rohamot. 

A török sereg visszavonult, hogy másnap folytassa az ost-
romot. Az éjszaka leple alatt azonban a keresztesek rátámad-
tak a törökökre. Hunyadi ezt látva seregével a segítségükre 
sietett. A vár alatt kemény harc bontakozott ki. A magyarok 
elfoglalták a török ágyúkat, és saját fegyvereiket fordították 
a törökök ellen. Reggelre az egész szultáni sereg elmenekült. 

Hunyadi nem élvezhette sokáig a győzelem dicsőségét. 
A  táborban pestisjárvány tört ki, amelynek ő is áldozatul 
esett.

Nándorfehérvár emlékezete

A nándorfehérvári győzelem több évtizedre megállította a 
törökök európai terjeszkedését. A pápa még a török táma
dás hírére minden napra imát rendelt el Nándorfehérvár 
és a keresztény Európa megmeneküléséért. Hogy a nép 
erről ne feledkezzen meg, minden délben háromszor meg
húzatta a harangokat. Amikor hírét vette a nándorfehérvári 
diadalnak, pápai utasítását módosította: ünnepnapnak jelöl-
te ki a diadal napját, és átváltoztatta a harangszó értelmét. 
Ami korábban a könyörgésre hívott, az onnantól hálaadásra 
szólított fel. A mai napig ennek emlékét őrzi a déli harang
szó az egész keresztény világban.
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1. Miért került Anjou-házi uralko-
dó a magyar trónra? Hogyan 
lett magyar király I. Károly?

2. Miért választották Hunyadi Já-
nost kormányzónak? 

3. Milyen külső fenyegetéssel né-
zett szembe az ország ebben az 
időben?

A nándorfehérvári diadal után a Hunyadi család neve még fényesebben ragyogott. Hunyadi 
János fiatalabb fiát, Mátyást királlyá koronázták. Uralkodása alatt élte fénykorát a középkori 
 Magyarország.

13. Hunyadi Mátyás uralkodása 

Hunyadi Mátyás királlyá választása

Hunyadi János két fia – László és Mátyás – örökölte apjuk 
katonai tehetségét és a királyi adományokból származó va-
gyonát. Az ekkor uralkodó V. László azonban visszakövetelte 
a vagyon egy részét, például a Hunyadiak kezén levő királyi 
várakat. Hunyadi Lászlót perbe fogta, majd kivégeztette. 
A  fiatal Mátyást túszként magával hurcolta Prágába, ahol 
börtönbe záratta. 

n	Olvasd el Arany János: Mátyás anyja című versét! Ki volt 
M átyás édesanyja? Miért kellett levelet írnia a fiának? Mitől 
félti a fiát az édesanya? Hogyan jutott el a levél Mátyáshoz?

A Duna jegén? 

Egy monda szerint a 15 éves if-
jút a befagyott Duna jegén válasz-
tották királlyá. Valójában az ese-
mény a budai várban történt, a 
jégen csak átkelt a Mátyást támo-
gató tömeg.

Apja halála után Hunyadi László lett a Hunyadi család feje. 
Nándorfehérvár várában tartózkodott, amikor a király katonák-
kal érkezett a várhoz, hogy kikényszerítse a vár átadását. Hunya-
di László azonban csak a királyt és a kíséretében levő urakat en-
gedte be a várba, a katonákat nem. A vita során Hunyadi László 
hívei megölték az egyik urat, a Hunyadi család régi ellenségét. 
A király büntetlenséget ígért Hunyadi Lászlónak, nem sokkal ez-
után azonban Budán elfogatta, majd kivégeztette.

Prágában V. László váratlanul meghalt. A magyar neme
sek 1458ban a még fogságban levő ifjabb Hunyadi fiút, Má
tyást megválasztották a magyarok királyának. Azt remél-
ték, hogy Mátyás folytatja a török elleni háborúkat, a főurak 
pedig úgy gondolták, könnyen irányíthatják majd a fiatal ural-
ko dót. Mátyás trónra lépése után azonban egészen más  történt. 

n	Játsszátok el, hogy a királyi tanácsban vitatkoztok arról, ki 
legyen Magyarország új királya! Az egyik csoport érveljen 
amellett, hogy a 15 éves Hunyadi Mátyás a megfelelő ural-
kodó, a másik csoport pedig amellett, hogy ez hátrányos az 
országnak!
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 Mátyás király ábrázolása fehér-
márvány dom borművön. „Közepes 
magasságú, szőke, piros arcú, nagy 
orrú, ívelt szemöldökű, széles vállú, 
kissé görbe lábú férfi volt” – írta a ki-
rályról egy 19. századi történész. 

Mátyás, az igazságos

Mátyás szigorította az adózást, a nép mégis igazságos király-
ként emlegette. Hogyan lehetséges ez? Ennek az a magyarázata, 
hogy Mátyás a nemeseket és a hivatalnokokat szigorúan ellen-
őrizte, hogy hatalmukkal ne élhessenek vissza. Ezért érezték ma-
gukat biztonságban a jobbágyok, ezért szerették Mátyást.

Mátyás gazdasági intézkedései

Mátyás pénzügyi bevételeinek növelése érdekében új 
adókat vetett ki. Évente egyszer hadiadót szedett, ha az or-
szág hadban állt. Emellett megjelent a füstpénz, amelyet a 
korábbi kapuadó helyett vezettek be. A jobbágycsaládok szá-
mára ez nagyobb terhet jelentett. Eddig telkenként (azaz ka-
punként) fizették az adót, most házanként (azaz kéményen-
ként) kellett fizetni. Egy telken pedig több ház is állt. Így 
növekedett az állam bevétele. Az adók beszedését a kincstár 
felügyelte. Az uralkodó képzett embereket nevezett ki hiva-
talnoknak, akiket szigorúan ellenőriztek.

 Páncélos katona Mátyás fekete 
seregéből

A kincstár a befolyt adókból fizette a zsoldoshadsereget, 
amelyet „fekete seregnek” neveztek. Létszáma húszezer főre 
rúgott. A zsoldos katonák jól képzettek voltak, a katonai szol-
gálatért fizetést – azaz zsoldot – kaptak, ebből tartották fenn 
magukat és családjukat. Híres katona volt Kinizsi Pál, aki a 
néphagyomány szerint egyszerű molnárlegényből lett az or-
szág legjobb hadvezére.

n	Milyen mondákat ismertek Mátyás királyról és Kinizsi Pál-
ról? Válasszatok ki egyet, és játsszátok el!

Mátyás, a hadvezér

Mátyás először megszilárdította az ország gazdaságát. Ezt 
követően a megnövekedett bevételei lehetővé tették, hogy 
belefogjon további nagy céljai megvalósításába. 

Az ország biztonságának megőrzése érdekében a török fe-
nyegetést csökkenteni kellett. A Magyarországnál erősebb 
Oszmán (Török) Birodalommal szemben csak a védeke
zésre törekedett. A déli végvárrendszer korábban megkez-
dett kiépítését folytatta. A török elleni hadjáratainak az volt 
a célja, hogy az ellenséget távol tartsa a magyar határoktól. 
Igyekezett megakadályozni, hogy a török hadak betörjenek 
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Magyarországra. A kenyérmezei csatában (1479) hadvezére, 
Kinizsi Pál aratott fényes győzelmet egy Erdélyben pusztító 
nagyobb török sereg felett.

Mátyás hódító céllal is indított hadjáratokat. Első felesége 
cseh királylány volt, ennek alapján igényt tartott a cseh 
trónra. Elfoglalt cseh területeket (pl. Sziléziát), de cseh kirá-
lyi címét csak a cseh nemesek egy kisebb része ismerte el. 

Még ennél is nagyobb vágya volt, hogy németrómai csá
szár legyen. Ennek érdekében elfoglalta Ausztria keleti ré
szét, 1485-ben Bécs városát is. Ez volt élete legnagyobb ka-
tonai sikere, de az áhított császári korona az akkor uralkodó 
Habsburg-család birtokában maradt.

Mátyás a rendelkezésére álló bevételeket (adókat), kato-
nai szaktudását és jól képzett hadseregét felhasználva tudta 
elképzeléseit megvalósítani. Erősen támaszkodott a hozzá hű 
nemesekre és hivatalnokokra. Így építette ki erős királyi ha
talmát. Kora egyik legjelentősebb európai uralkodója volt. 
1490-ben halt meg, viszonylag fiatalon (47 évesen).

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel, hogy milyen intézkedéseket tett Mátyás hatal-
ma megerősítése érdekében! Csoportosítsd ezeket az in-
tézkedéseket (pl. gazdasági, pénzügyi, politikai, katonai). 

2. Milyen háborúkat viselt Mátyás király? Ezek közül melyek 
szolgálták az ország védelmét? Melyeket vívott hódító cél-
lal?

3. Beszéljétek meg, hogy miért mondhatjuk: Mátyás uralko-
dása a középkori Magyarország virágkora volt! 

 A Mátyás fennhatósága alá tar-
tozó területek

 Mátyás király bevonulása Bécs-
be. A kép egy kódexből való, és kö-
zéppontjában, egy emelvényen, 
nem a király áll, hanem a fia, Corvin 
János! A képen látható a fekete se-
reg katonáinak páncélzata és a sereg 
zászlója. n Nézz utána egy lexikon-
ban vagy az interneten, hogy Corvin 
János miért nem követhette Mátyást 
a magyar trónon!

Duna
Tisza

Dráva

Száva

NÉM
ET-RÓ

M
AI BIRODALOM

LENGYEL KIRÁLYSÁG

MOLDVA

HAVAS ALFÖLD

     OSZMÁN BIRODALOM

MAGYAR KIRÁLYSÁG

HO
RVÁTO.

ERD ÉLY

V E LENCEI KÖZTÁRSASÁG

PÁPAI ÁLLAM ARAGÓNIAI KIR.

MORVAO.

SZILÉZIA

Kolozsvár
Buda

Nándorfehérvár

Bécs
1485

Krakkó

Isztambul

Pozsony

Róma

Nápoly

Kenyérmező
1479

Mátyás által meghódított 
területek
Várostrom
Győztes csataCSEH

KIRÁLYSÁG

SZLAVÓNIA
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1. Óbuda már az ókorban is lakott 
volt. Hogy nevezték a rómaiak?

2. Ki kezdte el építtetni a budai vá-
rat? Melyik esemény után került 
sor erre?

Modern eszmék a magyar királyságban

Mátyás kora a tudományok és a művészetek újjászületésé-
nek, a reneszánsznak a virágkora Itáliában. Az ifjú Hunyadit 
tanítója, Vitéz János már humanista szellemben nevelte. 
Mátyás tudományszeretete közismert volt. Udvarában gyüle-
keztek a 15. század második felének híres külföldi és magyar 
művészei, tudósai: írók, költők, építészek, szobrászok, csilla-
gászok, történetírók. A külföldiek főleg Itáliából érkeztek, 
különösen 1476-tól, amikor Mátyás feleségül vette Beatrixet, 
a nápolyi király leányát. Antonio Bonfini, a király humanis
ta történetírója szintén itáliai származású volt.

A művészet és tudomány támogatása sok pénzbe került. 
Szerencsére az ország gazdag volt: termékeny földekkel és 
sok nemesfémbányával rendelkezett. Külföldön Mátyás so-
kat háborúzott, de belföldön az ország lakossága alapvetően 
békében élt. Az adókból sok pénz befolyt, és ezt Mátyás oko-
san használta fel. Uralkodása alatt Buda és Visegrád fény
űző reneszánsz központtá vált. 

A budai várban és a visegrádi palotában is jelentős építke-
zések folytak. A királyi palotákat szobrokkal, festményekkel 
díszítették. Budán a várkerület tisztaságát a korabeli utazók 
külön megjegyezték.

Budán a király létrehozta híres könyvtárát, amelyben 
helyet kaptak a corvinák* [korvinák]. Ezek voltak az uralko-
dó híres kódexei, amelyek ókori szerzők írásait és középkori 
egyházi munkákat is tartalmaztak. A király támogatta a kó-
dexmásoló műhelyek létrehozását. 

Hunyadi Mátyás királyi udvara méltán volt híres Európában. Mátyás igazi reneszánsz uralkodó-
ként és humanista emberként nyitott volt más országok kultúrájának megismerésére és megho-
nosítására. A kor híres tudósai és művészei szinte egymásnak adták a kilincset Budán. A budai vár 
virágkora is Mátyás uralkodása idejére tehető.

14. Mátyás király udvarában

 A híres oroszlános kút a visegrá-
di palotában. A  vörös márványból 
épített kutat különböző címerek dí-
szítik: Mátyás címere, azoknak az 
országoknak a címerei, ahol a király 
uralkodott, és az udvar legelőkelőbb 
nemeseinek a címerei. A víz orosz-
lánfej alakú vízköpőkből tört elő, és 
a díszes építmény oszlopait is orosz-
lánok szobrai tartják. 

 A visegrádi palota belső udvara 
nMilyen fontos diplomáciai esemény 
kapcsán tanultál már Visegrádról? Ki 
volt akkor a magyar király? 
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A corvinák

A Bibliotheca Corviniana [bib-
liotéka korviniána, azaz Corvin 
Könyvtár] Mátyás Európa-szerte 
híres könyvtára volt. Mintegy 2500 
kötetével a Vatikáni Könyvtár után 
a második volt Európában – ami 
igazán nagy szó! A  bőrkötéses 
könyveket a hollós címer díszítet-
te. A latin corvus szó magyarul hol-
lót jelent – innen származik a cor-
vina elnevezés. A könyvek két te-
remben voltak elhelyezve. Mátyás 
az akkoriban fontosnak tartott tu-
dományos munkák összegyűjtésé-
re törekedett. Történeti és hittudo-
mánnyal foglalkozó munkák mel-
lett más tudományok kézikönyvei 
is helyet kaptak a könyvtárban. 
A  könyvek egy részét budai mű-
helyben másolták, de Mátyás kül-
földön is másoltatott, többnyire 
Firenzében. A történelem viharai 
miatt a corvináknak csupán a tize-
de maradt fenn napjainkra.

Mátyás uralkodása alatt készültek hazánkban az első 
nyomtatott könyvek is, Hess András [hessz] budai műhelyé-
ben. 

A reneszánsz uralkodó

Említettük, hogy Mátyás nagy támogatója volt a tudomá-
nyoknak és a művészeteknek. Ez nem csak a kultúra anyagi 
támogatását jelentette – hozzátartozott, hogy a király baráti 
viszonyban volt a tudósokkal és a művészekkel. A tudósok 
társaságában érlelődött meg benne az elhatározás arra, hogy 
egyetemet alapítson. Akkoriban új egyetemet alapítani csak 
pápai engedéllyel lehetett. A pápai felhatalmazás birtokában 
1467ben Pozsonyban nyitották meg az egyetem kapuit. 
A tanárok fizetéséről, a könyvekről a király gondoskodott.

A Mátyás-kori Budáról terjedt el a reneszánsz művészet az 
ország más részein, sőt egész Közép-Európában. 

 Egy oldal az egyik corvinából. 
A nagy kép azt ábrázolja, amikor Má-
tyás követeket fogad. n Figyeld meg 
a díszes lapot! Hol említettünk már 
hasonlót?

Mátyás király alkancellárja Budára hívta a Hess András nevű 
nyomdászt, aki akkoriban Rómában dolgozott. A történészek ku-
tatásai szerint 1472-ben, 2000 ezüstforint támogatással állította fel 
nyomdáját Budán. Ez volt hazánkban a legelső nyomda. Fontos 
említeni, hogy ekkor még a legtöbb európai országban sem mű-
ködött nyomda. Az első Magyarországon nyomtatott könyv címe 
Chronica Hungarorum [krónika hungaró rum], azaz A magyarok 
krónikája volt.

 Az első Magyarországon nyomtatott könyv, A magyarok króni-
kája 1473-ban jelent meg. A nagyobb, piros kezdőbetűket még kéz-
zel rajzolták be a könyvbe. 
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért mondjuk Mátyást reneszánsz uralkodónak?
2. Milyen királyi bevételek biztosították, hogy a király sokat tudott költeni a művészetek és a tu-

dományok fejlesztésére?
3. Miről kapták nevüket a corvinák?
4. Ha teheted, hallgass meg reneszánsz muzsikát Mátyás korából! Fülelj, hogy milyen hangszereket 

ismersz fel!

Mátyás király palotájában rendszeresek voltak a pompás lakomák. Mindenki egy nagy tálról evett. Ko-
rábban kézzel vették el a falatokat, mivel mindenki csak egyetlen evőeszközt, kést használt. Beatrix király-
né udvartartása azonban meghonosította a villa és a kanál használatát is.

A magyar szakácskultúra különlegessége volt, hogy mindenféle húst mártásokkal ettek. A történetírók 
megjegyezték, hogy emiatt sokan tetőtől talpig összekenték magukat az étkezés során. Kivételnek Mátyás 
számított, a király ruhája mindig tiszta maradt.

A húsválaszték minden igényt bőségesen kielégített. A szárnyasok közül leggyakrabban libát, kacsát, 
foglyot, fácánt és seregélyt ettek. Borjúhúsból, bárányhúsból és disznóhúsból is hatalmas volt a választék. 
A nemesek a vadhúst szerették a legjobban, különösen a vaddisznó, a szarvas és a vadkecske ízéért rajong-
tak. A halat is kedvelték a vendégek, a hazai fajták közül a csuka, a külföldi halak közül pedig az angolna és 
a hering fogyott el a leggyorsabban. Különleges alkalmakkor olyan ételek is kerültek az asztalra, mint a 
tintahal, a polip, az osztriga vagy a kaviár.

A húsokat kenyerekkel ették, amelyek mindig kovásszal készültek. Mátyás király udvarában nem szeret-
ték a zsemleszerű itáliai péksüteményeket.

A lakomán zöldségeket és sajtokat is felszolgáltak. A fő fogá-
sokat általában sáfránnyal, borssal, szegfűszeggel, fahéjjal és 
gyömbérrel fűszerezték. Levest mint első fogást a középkor vé-
gén még nem ettek, édesség azonban létezett.

A süteményeket mindig mézzel készítették, ez volt akkori-
ban az egyetlen édesítőszer. A mézből sört is erjesztettek, de a 
borok és a víz édesítésére is felhasználták.

A nápolyi születésű Beatrix királyné közbenjárásával a ma-
gyar ízek mellett meghonosodott az itáliai konyha is az ország-
ban. Mátyás király lakodalmában összesen huszonnégy fogást 
tálaltak fel a vendégeknek. Négyzet alakú asztalokon ettek az 
emberek. Evés közben zenészek, elsősorban lantosok játszot-
tak. Az éneklésbe a vendégek is bekapcsolódhattak. Általában 
hős lovagok tetteiről szóltak a dalok. A beszélgetés, anekdotá-
zás is kedvelt elfoglaltság volt az asztalnál.

n	Sorolj fel a lakomákhoz használt fűszereket és ételízesítő sze-
reket! Gyűjtsétek ki a szövegből, miben mutatkoztak meg a 
reneszánsz udvartartás új vonásai! Beszéljétek meg, miben 
tértek el a korszak étkezési szokásai napjaink szokásaitól! 
 Miért hiányzott számos zöldség és gyümölcs, amelyeket ma-
napság előszeretettel fogyasztunk? Képzeld el, hogy krónikás 
vagy Mátyás király udvarában! Írj rövid felsorolást arról, hogy 
mi mindent ettél Mátyás király lakomáján!

Látogatóban Mátyás királynál  Olvasmány

 Ez a díszes kötésű könyv Beatrix ki-
rályné tulajdona volt. A borító közepén 
Mátyás címere.
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A Jagelló-kor. A középkori 
Magyarország hanyatlása

Mátyás királynak csak egyetlen fia született, ő azonban törvénytelen gyermek volt, nem örö-
kölhette a trónt. Beatrix, Mátyás felesége II. Ulászló megkoronázását támogatta, így Ulászló lett 
az új király. A gyengekezű uralkodó idején azonban hamar megmutatkoztak az ország legsúlyo-
sabb gondjai.

1. Ulászló néven már uralkodott egy király Magyarországon. 
Emlékszel, mi lett a sorsa?

2. Sorolj fel válságos időszakokat a magyar történelemből!

Dobzse László

Hunyadi Mátyás halála után a Jagelló-családból származó 
II. Ulászló cseh király úgy szerezte meg a magyar trónt, hogy 
feleségül vette Mátyás király özvegyét, Beatrixet. Ígéretet tett 
a főuraknak, hogy Mátyás újításait eltörli, a rendkívüli adó-
kat pedig nem szedi be. 

Országgyűlések a középkor 
végén

Magyarországon a 15. század 
közepétől rendszeressé váltak 
azok az országgyűlések, amelye-
ken az összehívottak a királyság 
legfőbb ügyeit vitatták meg. A po-
litikai közéletben évszázadokon 
keresztül a társadalomnak csak 
egy szűk rétege vehetett részt. 
A királyi tanácsba csak a főneme-
sek és a főpapok (például az esz-
tergomi és a kalocsai érsek, illetve 
a püspökök) kaptak személyes 
meghívót. A nemesség kezdetben 
nagyon nagy számban jelent meg 
a Pest közelében lévő Rákos-me-
zőn, ahol a középkori országgyűlé-
seket tartották. Később azonban 
korlátozták a személyes megjele-
nést, és vármegyénként a neme-
sek két-két követet választottak a 
tanácskozásokra. A  Rákos-mezei 
országgyűléseken a szabad királyi 
városok polgárságának a követei is 
részt vehettek, de alig volt beleszó-
lásuk a közügyekbe. Az országgyű-
lésen részt vevő társadalmi cso-
portokat rendeknek nevezzük. 

n Jegyezd fel, kik vehettek részt az or-
szággyűlésben! Melyik társadalmi 
réteg nem képviseltette magát a poli-
tikai életben? Melyik király megvá-
lasztásánál volt fontos szerepe az or-
szággyűlésnek? (Ha nem emlékszel, 
lapozz vissza a 14. leckéhez!)

A csellel hatalomra került király

II. Ulászló valójában nem akarta feleségül venni Beatrixet. 
Ezért cselt eszelt ki. A házasságkötés során a pap szándékosan hi-
bát vétett. Mivel az esküvői szertartás nem volt szabályos, Ulászló 
később a pápával érvényteleníttette a házasságot. Nem sokkal ez-
után Ulászló újból megnősült, egy francia hercegnő lett a felesége. 

Mivel a kincstár hamar kiürült, és adókkal nem töltötték 
fel, az uralkodó nem tudta fizetni a fekete sereg zsoldját. 
A  szélnek eresztett katonák rabolni, fosztogatni kezdtek. 
A sereg maradványait Kinizsi Pál verte szét.

II. Ulászló kénytelen volt feladni Mátyás hódításait is,
visszaadta Bécset, és megalázó módon kártérítést is fizetett 
ellenfelének.

A törökök hamar rájöttek, hogy a végvárak fenntartására 
és a katonák zsoldjára nincs pénz, és kihasználták az alkal-
mat: egyre gyakrabban törtek be az ország területére.

A főurak hatalma megnőtt, mivel az adó jórészt az ő zse-
bükbe vándorolt. (A főurak ugyanis jogot szereztek sok olyan 
adó beszedésére, ami korábban a királyt illette.) Az uralkodó 
gúnyneve Dobzse László lett. Bármit is akartak tőle az urak, 
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válasza anyanyelvén ez volt: „dobzse”, azaz jól van. A lengyel 
származású királyt a nemesek nem kedvelték meg. Egy or-
szággyűlésen határozatot fogadtak el, hogy külföldről szár-
mazó személyt többé nem választanak meg magyar uralko-
dónak.

n	Miben tért el II. Ulászló uralkodása Hunyadi Mátyás uralko-
dásától? 

A Dózsa György vezette parasztháború

1514ben a pápa keresztes hadjáratot hirdetett a török 
ellen. A harcban részt vevő személyeknek bűnbocsánatot 
ígért. A  parasztok nagy számban csatlakoztak a keresztes 
hadhoz. Összesen körülbelül negyvenezer ember gyűlt ösz
sze. A jobbágyok mellett elszegényedett kisnemesek, papok 
is beálltak a török ellen készülődő seregbe. A vezér egy szé
kely kisnemes, Dózsa György lett.

A gyülekező parasztsereg láttán megrémültek a földes
urak. Mivel megkezdődtek a tavaszi–nyári munkák a földe-
ken, a nemesek megtiltották jobbágyaiknak, hogy keresztes-
nek álljanak. Emiatt az emberek zúgolódni kezdtek.

A parasztok dühét tovább fokozta, hogy a földesurak egy-
általán nem gondoskodtak a sereg ellátásáról. A keresztes 
had élelmet rabolt magának. Hamarosan nyílt összecsapá-
sokra is sor került a parasztsereg és a nemesek között. 

Az első ütközetekben Dózsa György katonái győzedel
meskedtek. Az elfogott földesurakat karóba húzták. A pa-
rasztfelkelés* hamarosan több vármegyére átterjedt. Az er-

Dózsa György végvári vitéz ab-
ban az évben párviadalt vívott egy 
törökkel a Nándorfehérvár alatti 
mezőn. A párbajban Dózsa György 
levágta a török karját, amit később 
bemutatott II. Ulászló királynak. 
A király a magyar vitéznek kétszáz 
forint jutalmat ítélt meg, a pénzt 
azonban Dózsa nem kapta meg. 
Amikor Dózsa panaszt tett Bakócz 
Tamásnál, az esztergomi érseknél, 
az érsek azt ajánlotta neki, álljon 
be a török ellen toborzott keresz-
tes hadba.

 Dózsa keresztese egy korabeli 
ábrázoláson n Korábban melyik vár 
védelmében volt nagy szerepük a ke-
reszteseknek? 

 A parasztok fegyverei. Az általuk használt mezőgazdasági esz-
közöket alakították át fegyverré. nMilyen mezőgazdasági eszközö-
ket ismersz fel a fegyverekben? 
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délyi vajda, Szapolyai János sereget gyűjtött, és Dózsa György 
ellen vonult. Dózsa hadai Temesvárt ostromolták, ám a pa
rasztok nem voltak képzett katonák, és kezdetleges fegy-
vereket használtak.

n	Nézz utána az interneten, és keress képeket arról, hogyan 
történt a középkor egyik legkegyetlenebb kivégzési módja, 
a karóba húzás! 

A Temesvár alatt vívott csatából Szapolyai János erdélyi 
vajda serege került ki győztesen. Az elfogott parasztvezért 
kegyetlenül kivégezték.

Megbüntették a parasztokat is: megtiltották nekik, hogy 
uraik birtokát elhagyják, így kiszolgáltatottá váltak földes-
uruk önkényének. Ezt a tilalmat nevezzük röghöz kötésnek. 
Ezen túlmenően még kártérítést is fizettettek velük.

n	Hogyan kezdődött a parasztfelkelés? Keresd meg a törté-
nelmi atlaszodban Temesvárt! Melyik mai ország területén 
található? Korábban már tanultunk az erdélyi vajdáról. 
Ki viselte ezt a címet? (Ha nem emlékszel, lapozz vissza a 
15. leckéhez!) 

A történelmi hűség kedvéért

Egyes történészek ma már vitatják II. Ulászló gyengeke
zűségét. Kiemelik, hogy nagyon gyorsan rendet teremtett 
trónra lépése után, felszámolta a fekete sereg fosztogató ma-
radékait, és mindig a törvények szellemében uralkodott. Úgy 
gondolják, hogy elfogultak azok a források, amelyek nega-
tív képet festenek Dobzse Lászlóról.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan szerezte meg a trónt II. Ulászló király?
2. Miért kezdődött meg a parasztok fegyverkezése 1514-ben?
3. Ki volt a parasztsereg vezére? Mi lett a sorsa?
4. Milyen állapotok jellemezték az országot II. Ulászló halá-

lakor?

Törvény a parasztfelkelés 
leverése után

„3. § Mégis, hogy árulásuk em-
léke fennmaradjon és tartós bün-
tetése maradékaikra [utódaikra] 
átszálljon, s tudják meg minden 
nemzedékek, mily nagy bűn föl-
kelni az urak ellen, ezért azután az 
országban bárhol lakó összes pa-
rasztok hűtlenségük vétke miatt 
veszítsék el arra való szabadságu-
kat, hogy egy helyről másra köl-
tözzenek, legyenek uraiknak fel-
tétlen és örök szolgaságába vetve, 
kivéve a szabad és fallal kerített 
városokat, melyek a királyi felség-
hez hívek maradtak, és kivéve azo-
kat is, amelyek uraik és az ország 
szent koronája mellett hűségük-
ben kitartottak, és más bűnös pa-
rasztokkal ebben a lázadásban 
részt nem vettek.” (Részlet az 1514-
es törvényekből)

n Hogyan gondolkodtak a törvény 
megfogalmazói a parasztfelkelésről? 
Mi volt a törvény lényege? Milyen jo-
guktól fosztották meg a jobbágysá-
got? Kikre nem vonatkozott a rendel-
kezés? Miért?

 Dózsa György kivégzése. Egy 
székhez kötötték, és fejére parázson 
felhevített koronát tettek. Akkoriban 
szokás volt így kivégezni a király el-
len lázadókat. 
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1. Melyik uralkodónk vívott csatát 
a törökkel Nikápolynál? Ki győ-
zött?

2. Mikor volt a nándorfehérvári 
diadal? Hogy hívták a török-
verőt?

Duna Tisza

Dráva

Száva
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Nándorfehérvár

Temesvár

Pozsony

Jajca

Szabács
1521

Déli végvárvonal
Végvár

Esztergom

Kalocsa
Kolozsvár

Gyulafehérvár

Nándorfehérvár török kézre kerül

Az Oszmán (Török) Birodalom a nándorfehérvári csata 
után (1456) hosszú ideig nem indított nagyobb hadjáratot 
Magyarország ellen, hanem keleten hadakozott. I. (Nagy) 
Szulejmán azonban trónra lépése után (1520) elhatározta, 
hogy ismét Európa felé támad. A  meghódított területek 
adójából hatalmas bevételei voltak, és korszerűen fölsze
relt, nagy létszámú hadseregnek parancsolt. Szulejmán 
Bécs városát szerette volna elfoglalni, de oda az út Magyar-
országon keresztül vezetett. Első lépésként az ország déli 
kapuját, Nándorfehérvárat ostromolta meg. 

n	Miért Nándorfehérvárt tartjuk a középkori Magyarország 
kapujának? Indokold válaszodat a térkép alapján!

A krónikások szerint az ostromló török sereg hatvanezer 
fős volt. Velük szemben mindössze hétszáz magyar katona
védte a falakat, amelyeket gyorsan megrongáltak a török 

II. Ulászló halála után fia, II. Lajos került a magyar trónra, aki ekkor még csak tízéves volt. A fia-
tal uralkodó nem lehetett komoly ellenfele annak az oszmán uralkodónak, aki ismét nyugat felé, 
Európa felé akart terjeszkedni. I. (Nagy) Szulejmán hatalmas seregnek parancsolt, kincstára pedig 
szinte kimeríthetetlen volt. Az Oszmán (Török) Birodalom első lépésként újra Magyarország meg-
hódítására készült. Mohács ennek a nyitánya volt. 

15. A mohácsi csata

 Magyarország a mohácsi csata előtt

 II. Lajos magyar király. Trónra 
kerülésekor még nem töltötte be a 
tizedik életévét, Nándorfehérvár 
ostroma idején tizenöt éves volt.
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ágyúk. Hiába harcoltak derekasan a vitézek, tehetetlenek 
voltak a túlerővel szemben. Nándorfehérvár török kézre 
került. Ezt követően Szulejmán csapatai más végvárakat is 
elfoglaltak.

n	Miért volt szükség Nándorfehérvár elfoglalására egy Bécs 
elleni sikeres hadjárathoz? Hányszoros túlerőben volt a tö-
rök sereg?

A „mohácsi vész”

II. Lajos nem tudott megfelelő sereget kiállítani Szulejmán 
ellen. Erre nem volt elég pénz a kincstárban. Azok a főurak, 
akiknek módjában lett volna komoly ellenállást megszervez-
ni, inkább egymással versengtek. Nándorfehérvár török kéz-
re kerülése után az ország gyakorlatilag védtelen volt.

A védelem megszervezése helyett a magyar főurak két 
táborra szakadva azon igyekeztek, hogy a fiatal királyt a ma-
guk oldalára állítsák. II. Lajos az európai uralkodóktól és a 
pápától kért segítséget. Ám ígéreteken kívül egyebet nem na-
gyon kapott.

1526 nyarán Szulejmán szultán serege a Duna mentén 
vonult Buda ellen. A magyar haderő lassan gyülekezett. 
Ennek több oka volt. Egyrészt aratás és betakarítás előtt a 
több tízezres magyar sereget nem tudták volna hosszú ideig 
élelmezni. Másrészt a magyar urak csak akkor akartak csat-
lakozni a királyi sereghez, amikor már a király is a meghirde-
tett gyülekezőhelyre érkezett. Így a magyarok elszalasztották 
azt a lehetőséget, hogy a szultán seregét a Száva vagy a Dráva 
folyónál állítsák meg. 

n	Keresd meg a Száva és a Dráva folyót a történelmi atlaszod 
térképén! Mit gondolsz, miért könnyű megállítani egy had-
sereget egy folyónál? 

A magyar hadsereg a csata előtt körülbelül huszonöt
ezer főből állt. Voltak benne végvári vitézek, kardforgató 
nemesek, még külföldi zsoldosok is. Az országra törő török 
hadsereg létszámát a források alapján körülbelül hatvan
ezer főre tehetjük. A  törököknek több ágyújuk volt, és 
ágyúik jobbak voltak, mint a magyarok ágyúi. 

n	Szulejmán szultán az Oszmán (Török) Birodalom egyik leg-
nagyobb uralkodója volt. Nézd meg a történelmi atlaszod-
ban, milyen területeket hódított meg Magyarországon kí-
vül!

 I. (Nagy) Szulejmán török szul-
tán. Huszonöt évesen került trónra, 
Nándorfehérvár ostromakor huszon-
hat éves volt. 

 Török ágyú szállítása tevével 
(korabeli rajz). Ebben az időben a 
török szultán seregének sokkal több 
és korszerűbb ágyúja volt, mint bár-
melyik európai uralkodó hadseregé-
nek. 
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A magyar sereg vezérei nem vártak sem Szapolyai János 
erdélyi vajda tízezres seregére, sem a többi, még meg nem 
érkezett kisegítő hadra. Annak ellenére, hogy az összecsapás 
halogatása lett volna célszerű, a haditanács a támadás mel
lett döntött. Nagyon alábecsülték a török katonák képzett-
ségét. Az is igaz, hogy a visszavonulás is lehetetlen lett volna, 
mert a magyarok mögött nem volt olyan vár, ami védelmet 
nyújthatott volna. Az pedig szóba sem jöhetett, hogy a déli 
országrészt átengedjék a törököknek.

A török és a magyar sereg Mohácstól hét kilométerre 
találkozott egymással. A tapasztalatlan II. Lajos király he-
lyett Tomori Pált (és Szapolyai János öccsét, Györgyöt) bíz
ták meg a fővezéri tisztséggel. 1526. augusztus 29én ke-
rült sor a mohácsi csatára, amelyben a magyar had súlyos 
vereséget szenvedett. Alig másfél óra hosszat tartott a küz-
delem.

A mohácsi csatában meghalt Tomori Pál, öt püspök és ti-
zenhat főúr is – közülük sokan töltöttek be fontos országos 
tisztséget. A fiatal király a csatatérről még el tudott mene
külni, de menekülés közben életét vesztette. A megáradt 
Csele-pataknál lovával felbukott, és valószínű, hogy az isza-
pos vízbe fulladt.

n	Újabban néhány régész és történész azt állítja, hogy II. La-
jos nem a Csele-patakba fulladt. Keressetek az interneten 
erről szóló híreket! 

 A mohácsi csata korabeli török 
festményen n Keresd meg a képen 
II. Lajost és Szulejmán szultánt! 

Török ágyúk a mohácsi 
csatában

„…a menekülő törökök éppen 
saját ágyúik elé csalták őket [a ma-
gyar sereg katonáit]. Itt aztán a tö-
rökök először is felsorakoztatták 
ágyúikat, amelyek olyan irgalmat-
lanul hatalmasak voltak, hogy a 
leg főbb ágyújuk legalább 500-600 
fontot [kb. 250-300 kilogrammot] 
nyomott […]. Ezekkel az ágyúkkal 
aztán a király seregébe lőttek. Mi-
csoda zűrzavar támadt, itt egy fej 
repült, ott egy kar, amott egy ketté-
tépett ló! Akkora károkat okoztak, 
hogy a [keresztényeknek] mene-
kül niük kellett.” (Részlet egy cseh 
nemes mohácsi csatáról írt be szá  mo-
ló  jából) 

n Milyen cselt alkalmaztak a törökök 
a mohácsi csatában? Meséld el a for-
rás alapján! 
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Tanulmányozd a térképet az atlaszban! Melyik végvár volt 
a legfontosabb a magyar végvárrendszerben?

2. Milyen okok vezettek a mohácsi katasztrófához?
3. Mi történt az ütközet után a magyar királlyal?
4. Milyen következményekkel járt a csatavesztés?

A győri várkapitány beszámolója II. Lajos holttestének megtalálásáról

„Odasiettünk, s megláttuk egy ló tetemét a mocsárban, s mert Czettrich [cetrih] azt hitte, hogy a királyi 
felség holtteste is ott van, nem törődve a mocsárral, beugrott az iszapba, s ez alatt kereste a királyi hullát 
kísérőivel együtt. De nem találta meg, csak a király fegyvereire akadt itt rá. […] Nem messze ettől a mo-
csártól végre egy friss sírdombot pillantottunk meg, s az alatt – mintegy isteni útmutatásra – a királyi felség 
el hantolt holttestét találtuk meg. Odasiettünk valamennyien, s Czettrich rögtön elkezdte a földet kezével 
kaparni, mi is követtük példáját 
mind nyájan: először a lábak feletti 
részét bontottuk ki a sírnak. Czettrich 
megragadta a holttest jobb lábát, 
gon dosan lemosta kétkalapnyi vízzel, 
s ekkor felfedezte azt a jegyet, mely 
őfelsége jobb lábán volt. Erre hango-
san fel kiáltott: »Ez itten a király őfel-
sége, az én mindig legkegyelmesebb 
uram holtteste, ez egészen bizo-
nyos!«, s térdre borulva, sírva meg-
csókolta […]. Sohasem láttam emberi 
holttestet, mely ennyire épen meg-
maradt volna.”

nMire utal az, hogy a király testén nem 
volt sérülés? Hogyan és milyen körülmé-
nyek között találták meg II. Lajos holt-
testét?

A török sereg előtt nyitva állt az út az ország szíve felé. 
A főváros, Buda felé menet dúltak, raboltak, rabként hurcol-
tak el több ezer embert. Budát kifosztották.

1526ot tartjuk a magyar középkor végének. Mohács
nál a katonai vereség mellett a magyar állam is összeom
lott. A királynak nem volt kijelölt utódja, viszont akadt két 
jelölt is: Habsburg Ferdinánd és Szapolyai János. Ők később 
több mint egy évtizeden át harcoltak egymással a magyar 
trónért, kiszolgáltatva ezzel az országot a szultánnak.

 II. Lajos holttestének megtalálása. Székely Bertalan 19. száza-
di magyar festő műve.
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1. Miért volt végzetes Nándor-
fehérvár elvesztése Magyar-
ország számára?

2. Milyen következményekkel járt 
a mohácsi csatavesztés?

Két király – egy ország?

II. Lajos halála után a főurak ismét nem tudtak megegyez-
ni arról, hogy ki legyen a király. A keleti országrész főneme-
sei Szapolyai János erdélyi vajdát támogatták, mivel az 
országgyűlés korábban úgy határozott, hogy csak magyar 
származású ember kerülhet a magyar trónra. Meg is koronáz-
ták. Ezzel szemben a nyugaton élő főnemesek Habsburg 
Ferdinándot választották királlyá, akinek Bécsben volt a 
székhelye. Úgy vélték, ő képes megvédeni birtokaikat a török 
pusztítástól. A Habsburg-család ugyanis Európa több orszá-
gában uralkodott (Spanyolország, Német-római Birodalom, 
Csehország), így azt remélték, hogy nagy európai sereget tud-
nak toborozni a török ellen. 

A két király között hamarosan belháború tört ki a trónért. 
Szapolyai János – aki az első összecsapás után vesztésre 
állt – a szultánhoz fordult támogatásért. A szultánnak ked-
vezett a két király harca, mert így a belső viszálykodásra, és 
nem az ország védelmére figyeltek. Emellett érdekében állt, 
hogy Ferdinánd – mögötte az európai keresztény államok tá-
mogatásával – ne győzzön a küzdelemben. Ezért biztosította 
Szapolyait a támogatásáról, de ennek ára volt: ő és országa 
a török szultán alárendeltje, kiszolgáltatottja, idegen szóval 
vazallusa* lett. A szultán segítségével Szapolyai elfoglalta 
Budát.

Buda török kézre kerül

A török szultán fő célja Bécs elfoglalása volt. A magyar 
főurak pedig tudták, hogy csak összefogással védhetik meg az 
országot a török uralomtól. Váradon (ma Nagyvárad) békét 
kötöttek. Megállapodtak abban, hogy Szapolyai halála után a 
korona Habsburg Ferdinándé lesz. Ám ez a békekötés nem 
bizonyult hosszú életűnek. Szapolyai Jánosnak fia született, 
akit apja halála után Szapolyai hívei királlyá választottak. 

A mohácsi győzelem után a török hadsereg számára szabad volt az út Buda felé. A Duna mentén 
északnak vonuló törökök az útjukba eső területeket feldúlták: portyázásaik során a falvakat fel-
égették, a lakosságot halomra öldösték vagy elhurcolták. A szultán hamarosan elfoglalta Budát, 
és a várost a törökök kirabolták. A tél közeledtével a szultán hada kivonult az országból, amely 
feldúlva, kirabolva, király nélkül maradt. 

16. Az ország három részre szakadása

A Habsburg-dinasztia

A  Habsburg-család birtokai 
elein te Svájcban, majd német te-
rületeken, végül Ausztriában vol-
tak. Az ügyes házasodási politika 
révén Európa-szerte rokoni kap-
csolatokat – ezzel birtokokat és 
 hatalmat – szereztek. III. Frigyes 
német-római császár lett (ő volt 
Hunyadi Mátyás ellenfele néhány 
évtizeddel korábban). Több ma-
gyar királyunk is rokonságba ke-
rült a dinasztiával. II. Lajos felesé-
ge például Habsburg-lány volt, a 
magyar király nővérét pedig Habs-
burg Ferdinánd vette feleségül. Ez 
is hoz zájárult, hogy Lajos halála 
után Ferdinánd igényt tartott a ma-
gyar trónra. 

n Tanárotok segítségével rajzoljátok 
le II. Lajos és a Habsburgok rokoni 
kapcsolatait!
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Emiatt újra kitört a belháború. Ferdinánd megtámadta Budát. 
A gyermek király, II. János (más néven János Zsigmond) hí-
vei ismét a szultánhoz fordultak segítségért. Ez végzetes kö-
vetkezménnyel járt: 1541ben a szultán csellel elfoglalta 
Budát. Hogyan? A seregével Buda alá érkező szultán szétverte 
Ferdinánd seregét. Majd magához rendelte a csecsemő királyt 
és a főurakat, eközben a török gyalogos katonák (a janicsárok), 
kisebb csoportokban bementek a várba, mintha csak nézelőd-
nének. Mikor már elég sokan voltak, egy jelre elfoglalták a ka-
pukat és kitűzték a bástyákra a lófarkas török zászlókat. 

n	Hogyan került Buda török kézre? Képzeljétek és játsszátok 
el! Ezután olvassátok el, hogyan ír Buda elfoglalásáról Gár-
donyi Géza az Egri csillagok című regényében! 

Az ország három részre szakadása
 Szapolyai János özvegye, Izabel-
la királyné és a csecsemő János 
Zsigmond a szultán előtt n Kik kísér-
ték el a királynét a szultánhoz? Mi tör-
tént ez alatt a budai várban?

 Az ország három részre szakadása

Buda elfoglalásával három részre szakadt az ország. 
Az ország középső része az Oszmán Birodalom tartománya 
lett, I. Szulejmán szultán fennhatósága alá került. Központja 
Buda volt. Ezt a területet hódoltság* néven szokás emlegetni.

Nyugaton és északon Habsburg Ferdinánd uralkodott. Ez 
maradt a Magyar Királyság, amelynek központja Pozsony lett. 

Az ország keleti fele Szapolyai gyermekéé, II. János (János 
Zsigmond) királyé lett. Később ebből az országrészből alakult 
ki az Erdélyi Fejedelemség. (Erről majd a 30. leckében tanu-
lunk.) Központja Gyulafehérvár volt.

n	Keresd meg az értelmező szótárban a hódolat kifejezést!
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ERDÉLYI
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Hódoltság

FővárosokÖSSZEFOGLALÓ 
KÉRDÉSEK,  
FELADATOK

1. Kit és milyen indokkal válasz-
tottak királlyá az ország keleti 
részében? 

2. Miért támogattak más uralko-
dót az ország nyugati felében?

3. Mi lett ennek a következmé-
nye?

4. Hogyan foglalta el a török Bu-
dát?

5. Hogyan nevezték 1541-től az 
ország három részét, és kik 
voltak az uralkodóik?
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graf.szerk.:

Világtérkép a 16. század második feléből. 
Németalföldi mester munkája

IV. fejezet
A világ és Európa az 
újkor első szakaszában
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A 15–16. században az európai tengerészek 
addig számukra ismeretlen, távoli vidékekre ju-
tottak el. A földrajzi felfedezések új lehetősége-
ket nyitottak az európai hódítóknak és a keres-
kedőknek. Óriási területek váltak az európai 
hatalmak távoli tartományaivá, amelyeket 
gyarmatoknak nevezünk. A földrészek között 
kialakult a világkereskedelem. Mindez hatal-
mas változásokat hozott az élet minden terüle-
tén, jelentős mértékben átalakította a világot. 
Kolumbusz első útja Amerikába történelmi kor-
szakhatárrá vált. Ezért is tekintjük az 1492-es 
évet, Amerika felfedezését a középkor végének 
és az újkor kezdetének.

A gazdaság átalakulása társadalmi változá-
sokat is elindított. A polgárság egyre jelentő-
sebb szerephez jutott. A nemesség is átalakuló-
ban volt. Többnyire erősödött a királyi hatalom. 
A vallási változások is erősen hatottak a min-
dennapi életre. Az addig egységes nyugati (ka-
tolikus) kereszténységen belül új vallási irány-
zatok és egyházak alakultak ki. A tudományos 
gondolkodás hatására már nem feltétlenül is-
teni beavatkozásnak véltek minden jelenséget. 

Ez a korszak is bővelkedett eseményekben. 
Segítenek a leckék, hogy ebben eligazodj.

 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
n milyen tévedés vezetett Amerika felfede-

zéséhez.
n miért nevezik indiánoknak Amerika ős-

lakóit.
n hogyan lett újra rabszolgaság a világban.
n mi a búcsúcédula.
n miért törtek ki vallásháborúk.
n ki nevezte magát Napkirálynak.
n milyen volt a divat a francia udvarban.
n hogyan született meg az Amerikai Egye-

sült Államok.
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Kolumbusz első útja, 1492
Kolumbusz további útjai
Vasco da Gama, 1497–1498 
Magellán, 1519–1522

CSENDES-ÓCEÁN

17. A nagy földrajzi felfedezések
A mesés Kelet – fűszerek, illatszerek és drága kelmék hazája. A 15. században hajósok és felfe-

dezők indultak útnak ezekért a kincsekért, addig ismeretlen útvonalakon. Az új hajózási útvonalak 
és területek felfedezése nagy hasznot ígért az európai uralkodóknak és kereskedőknek. A hajózást 
új technikai eszközök segítették. Nem is sejthették, hogy a felfedezések hamarosan gyökeresen 
megváltoztatják Európa életét.

1. Melyik tengeren keresztül szál-
lították a legtöbb árut a közép-
korban?

2. Melyek voltak a legfontosabb 
kereskedelmi útvonalak a kö-
zépkorban? Gondolj az árumeg-
állító jogra is!

Hív az ismeretlen!

A keresztes hadjáratok idején az európaiak megismer
ték és megkedvelték a mesés Kelet számos fűszerét és lu
xuscikkét. Mivel a gazdagok erről nem akartak lemondani, 
az értékes áruért arannyal és ezüsttel fizettek. A fűszere-
ket és luxuscikkeket hosszú és viszontagságos útvonalakon 
kereskedők szállították Európába, a jelentős haszon re
ményében. Az európai gazdagok annyi pénzt költöttek erre 
az évek során, hogy egyszer csak már nem volt elég nemes-
fém a pénz előállításához.

Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése szintén 
akadályozta a kereskedelmet, mert a szultán nagy vámokat 
követelt a birodalmán áthaladó kereskedőktől. Olyan útvo-
nalat kellett keresni, amelyen ennek elkerülésével juthatnak 
a hajók a mesésen gazdag Indiába. A tengerészek és felfede-
zők minden veszélyt vállaltak, hogy felderítsék az ismeretlen 
vizeket, tájakat, ahonnan kincsekkel megrakodva térnek 
majd haza.

 A helymeghatározás korabeli 
eszközei. A hajósoknak fontos volt 
tudni, hogy hol járnak, merre halad-
janak a nyílt tengereken, óceáno-
kon. A csillagászat fejlődése lehető-
vé tette újabb eszközök használatát. 
Ezek még nem voltak kellően ponto-
sak, így továbbra is nagy kockázattal 
járt a nyílt tengereken hajózni. 

 A leghíresebb felfedezők útjai n Kinek sikerült eljutni Indiába? 
Mit bizonyított be Magellán útja? Miért volt szükség nagy mennyisé-
gű élelem és ivóvíz tárolására a hajókon?
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Kolumbusz első útja, 1492
Kolumbusz további útjai
Vasco da Gama, 1497–1498 
Magellán, 1519–1522

CSENDES-ÓCEÁN

Az egyre jobb felépítésű vitorlás hajókkal jóval hosszabb 
utakat tudtak megtenni egyre rövidebb idő alatt. A tengeren 
minden nap számít! Ahogy új műszereket és pontosabb tér
képeket használtak a tájékozódáshoz, pontosabban tudtak 
tájékozódni a nyílt tengeren. Ám a hosszú hajóutak a kiszá-
míthatatlan széljárás és az ismeretlen áramlatok miatt to-
vábbra is sok veszélyt rejtettek. Nem véletlenül keletkezett 
annyi tengerészlegenda óriási polipokról, hajókat is elnyelő 
cethalakról. 

n	Képzeld el, hogy korabeli kereskedő vagy! Tervezd meg – ta-
národ segítségével –, milyen költségei lehetnek egy tengeri 
útnak! Azt is mondd el, mi történik, ha a hajó útközben el-
süllyed, és mi történik akkor, ha a hajó a drága árukkal si-
keresen hazatér! 

Kolumbusz Indiába készült…

Az új utak kutatása során egyre igazabbnak tűnt az ókori 
tudósoktól származó nézet: a Föld gömb alakú. Ezért Kolum
busz Kristóf – a spanyol király támogatásával – 1492 augusz-
tusában azzal a céllal indult útnak, hogy folyamatosan 
nyugati irányba hajózva érje el Indiát. A felfedező azonban 
tévedett. Indiától több ezer kilométerre ért szárazföldet. Egy 
addig teljesen ismeretlen, új földrészt fedezett fel.

Bár az Újvilágot Kolumbusz fe-
dezte fel, azt mégsem róla, hanem 
egy fi renzei utazóról és felfedező-
ről, Amerigo Vespucciról [vesz-
puccsi] nevezték el Amerikának. 
Amerigo Vespucci volt az, aki uta-
zásai során először jött rá, hogy a 
Kolumbusz által felfedezett terüle-
teket korábban nem ismerték. Ko-
lumbusz neve sem merült azon-
ban feledésbe. Nevét mai napig 
őrzi egy dél-amerikai ország.

n Keresd meg a térképen, melyik mai 
ország őrzi Kolumbusz nevét!

A hihetetlenül hosszúnak tűnő út több mint két hónapig tar-
tott. 1492. október közepén aztán az árbóc csúcsán ülő őrszem 
jelezte, hogy madarakat, majd földet lát. A legénység néhány óra 
múlva partra szállt. Kolumbusz meg volt győződve arról, hogy 
 India földjére lépett, a szigetek őslakóit* ezért nevezte el indiá-
noknak. Naplójában leírást is készített a bennszülöttekről: „Papa-
gájokat hoztak nekünk, és gyapotfonalat gombolyagban, hajító-
dárdákat és sok más holmit, s mindezt elcserélték más tárgyakra, 
amelyeket mi adtunk nekik. De nekem úgy tűnt, hogy ezek az 
emberek szegények. Mind meztelenül jártak, ahogy az anyjuk 
megszülte őket. […] Minden ember, akit én láttam, fi atal volt 
még, és jó testalkatú. […] Néhányan kifestik magukat fekete fes-
tékkel, mások vörös festékkel. […] Nem viselnek és nem ismer-
nek vasfegyvereket: amikor megmutattam nekik kardjainkat, 
megragadták az élénél és tudatlanságukban megvágták ujjaikat.” 

n Milyennek írja le Kolumbusz a találkozást az európaiak és az Új-
világ lakói között? Miért lehetett ez különleges élmény mind a két fél 
számára?

 Tengeri szörnyek. Egy újkor kez-
detén készített térkép részlete.
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A Föld első körülhajózása

A portugálok hosszú éveken át próbálták Afrikát megke
rülni, mert úgy gondolták, akkor eljutnak Indiába. Vasco 
da Gama [vászkó dá gámá] volt az első hajós, akinek ez sike-
rült is, bár az út nagyon hosszúnak bizonyult.

Ezután az ugyancsak portugál Fernando Magellán a spa-
nyol király támogatásával azzal a céllal indult útnak, hogy 
folyamatosan nyugat felé hajózva, Amerikát megkerülve jus-
son el Indiába. Kísérletet tett a Föld körülhajózására.

Magellán 1519-ben, öt hajóval vágott neki a tengernek. 
1520. november 1-jén megtalálták a Csendes-óceán felé ve-
zető átjárót. A szoroson (szűk tengeri átjárón – ma: Magellán-
szoros) áthaladva az éjszakánként fellobogó tüzek jelezték, 
hogy a két parton emberek élnek. (Ezért kapta ez a terület a 
„Tűzföld” elnevezést.) Közben az egyik hajójuk sziklának csa-
pódott és elsüllyedt, egy másik hajó pedig visszaszökött Spa-
nyolországba. A Csendes-óceán egyik szigetén az őslakókkal* 
vívott harcban Magellán életét vesztette (1521. április). A le-
génység maradéka – mindössze 19 ember – egyetlen hajóval, 
1522 szeptemberében elérte Európa partjait. Ezzel bebizo-
nyosodott, hogy a Föld valóban gömb alakú.

A portugál és a spanyol hajósoknak hamarosan további 
vetélytársai jelentkeztek. Angol, holland és francia felségjel-
zés alatt újabb felfedezők vágtak neki az ismeretlennek.

 Kolumbusz Kristóf (A), Amerigo 
Vespucci (B), Vasco da Gama (C) és 
Fer nando Ma gellán (D) portréja n
Mondd el, melyik felfedező miről hí-
res!

 Kolumbusz partra száll Amerikában n Kik a kép szereplői? Mit 
csinálnak? Figyeld meg a háttérben a vitorlás hajókat!

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Kik és miért támogatták a fel-
fedezőutakat?

2. Milyen útvonalakat kerestek a 
hajósok?

3. Milyen felfedezések és talál-
mányok segítették elő a felfe-
dezőutak sikerét?

4. Hasonlítsátok össze Kolum-
busz, Vasco da Gama és Ma-
gellán útját! Mi volt a céljuk? 
Mi volt az útvonaluk? Mi volt 
útjaik jelentősége?

5. Képzeljétek el, hogy Magellán 
hajósai vagytok! Beszéljétek 
meg, mi mindent írnátok a 
naplótokba a hosszú tengeri 
út során!

A

C

B

D
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Egy-egy történelmi esemény, jelenség sok más eseményhez, 
jelenséghez kapcsolódik. Azt tudjátok már, miért volt szükség arra, 
hogy a felfedezők új tengeri útvonalakat keressenek. A felfedezé-
sek sikeréhez azonban a tudományok fejlődése is kellett. Sok tu-
dós, kereskedő, tengerész együttes erőfeszítésére volt szükség 
ahhoz, hogy az ismeretlen feltérképezésére indított felfedezőutak 
(expedíciók) egyre sikeresebbek legyenek. 

Az ókorban és a középkorban a tengeri hajózás eleinte csak a 
partok menti és a közeli szigetek közötti utazást jelentette. Ez is 
rendkívül veszélyes volt: a Római Birodalom egyik hadvezére állí-
tólag azt mondta hajósainak, akik nem akartak nekivágni a viharos 
tengernek: „Hajózni szükséges, élni nem feltétlenül szükséges.” 

A hajók jobb felszerelése és a csillagászati ismeretek fejlődése 
segítette az embereket a Földközi-tenger megismerésében. (A csil-
lagászati ismeretek tették lehetővé a tájékozódást a nyílt tenge-
ren.) De ezekkel a hajókkal szinte esélytelen volt az akár több hó-
napig is tartó vitorlázás az Atlanti-óceán ismeretlen, veszélyes 
vizein. Szükség volt új, gyors és nem túl nagy számú legénységgel 
is jól irányítható hajókra.

Ez a hajótípus volt a karavella, amely a 15. század elején szüle-
tett, portugál hajóácsok jól őrzött műhelyeiben. Építése roppant 
költséges volt. Olyan titokban tartották, hogy az ácsoknak még be-
szélniük is tilos volt róla idegenekkel.

Mi volt ennek az új hajónak a különlegessége? Két-, három- és négyárbócos változatban is készültek. 
Mintegy húsz-harminc méter hosszúak voltak. Nem alakítottak ki rajtuk nagyobb rakteret, mivel nem áru-
szállításra, hanem felfedezőutakra épültek. A hajótestet kátránnyal kenték be, hogy a víz ne szivárogjon a 
belsejébe. A vitorlái olyan könnyen kezelhetők voltak, hogy egy hajóhoz elegendő volt 20-25 fős legénység 
is. A sekély merülésű hajók legfontosabb tulajdonsága az volt, hogy nagyon gyenge széllel, sőt még ellen-
szélben is jól tudtak haladni. Akkoriban más hajók erre nem voltak képesek. A hosszú tengeri utakon a 
gyorsaság nagyon fontos volt.

A megfelelő hajók és a tájékozódást segítő műszerek mellett a biztonságos hajózáshoz jó térképek is 
kellettek. 

A középkor végi, újkor eleji hajózási térképekre jellemző volt, hogy csak a partvidékeket ábrázolták ap-
rólékosan, a szárazföld belső részei kidolgozatlanok. Ezeken a térképeken még nem észak a kitüntetett 
irány. A városneveket kisbetűvel, a kikötők neveit piros betűvel írták.

Hiányosságaik ellenére a térképek megfeleltek az akkori követelményeknek – sokkal valósabb képet 
adtak például a Földközi-tenger partvidékéről, mint ókori vagy kora középkori elődeik.

Navigare necesse est – Hajózni szükséges   Olvasmány

 Térkép a földrajzi felfedezések 
korából. Ez a részlet a Földközi-ten-
gert és az Atlanti-óceán európai 
partvidékét ábrázolja. A térképen 
látható kör alakú rajzok szélrózsák, 
amelyek a főbb égtájakat tüntetik 
fel (színes nyilakkal). A vékony vona-
lak hajózási irányokat jelölnek.

 Karavella Kolumbusz idejéből. 
Az alacsony merülésű hajón a négy-
szögletes vitorlákkal csak arra lehe-
tett haladni, amerre a szél fújt. A há-
romszög alakú vitorlák szolgáltak 
arra, hogy a hajó széliránnyal szem-
ben is haladhasson. Ez a hajótípus 
volt akkoriban a leggyorsabb. 
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18. A földrajzi felfedezések következményei: 
a gyarmatosítás és a világkereskedelem

Az új földrészek felfedezésével új világot és kultúrákat ismertek meg az európai emberek. 
Ez  alaposan felforgatta mind a hódítók, mind a meghódítottak életét. Megkezdődött az ott élő 
őslakosok keresztény hitre térítése – nem éppen békés módszerekkel – és földjeik birtokbavétele. 
Ugyanakkor az új világok kincseit – nemesfémeket, addig ismeretlen növényeket – tömegével szál-
lították Európába. Megélénkült a kereskedelem.

1. A világ mely részeit kötötték össze kereskedelmi útvonalak 
az ókorban és a középkorban? Milyen szállítási eszközöket 
igényeltek?

2. Kik voltak a leghíresebb felfedezők? Sorold fel, mi volt felfe-
dezőútjaik célja?

A gyarmatosítás

Kolumbusz beszámolója alapján a spanyol uralkodó öröm-
mel adott pénzt újabb utazásokra. A spanyolok a közép
amerikai partvidéket hódították meg először. Főleg az itte-
ni értékes aranyat és ezüstöt akarták megkaparintani, s 
eközben nem kímélték az itt élő őslakosokat, az indiánokat. 
Területüket a magukénak tekintették, értékeiket zsákmány-
nak, az ott élőket pedig fogolynak, sőt rabszolgának. A meg
hódított, függetlenségétől megfosztott és a hódító által 
kihasznált területeket gyarmatnak* nevezzük. A gyarma-
tok lakóit a gyarmatosítók* elnyomták, értékeiket elvették. 

n	Mire emlékeztet mindez? Melyik kultúra kapcsán tanultál, 
hallottál hasonló eseményekről?

A gyarmatokon hamarosan megjelentek a keresztény hit
térítő papok, akik akár kényszerrel is, de megkeresztelték az 
őslakókat. Aki ellenállt, azt kegyetlenül legyilkolták.

A világkereskedelem kialakulása

A gyarmatokon a hódítók bányákat nyitottak, a nemes-
fém-kitermelésnél pedig az őslakosokat dolgoztatták. 
Az embertelen bánásmód, a nehéz munka és az európaiak 
által behurcolt betegségek miatt az indiánok száma roha
mosan csökkent. A munkaerő pótlására Afrikából fekete 
rabszolgákat szállítottak az amerikai kontinensre. 

 A mexikói indiánok számának 
csökkenése nOlvasd le a grafikonról, 
hány millió ember élt Mexikóban 
1520-ban! Hányan maradtak 1600-
ra? 

 Korabeli rajz a spanyol hódítók 
kegyetlenségéről
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Amerika őslakói

Bizonyára hallottál már a maja, az azték és az inka kultúráról vagy az apacsokról és a sziú indiánokról. 
Ők mind amerikai őslakosok voltak. 

A maják Közép-Amerikában éltek, fejlett kultúrát hoztak létre. Városokban éltek, birodalmat építettek. 
Templomaikban háború idején még emberáldozatot is bemutattak. Sokáig legyőzhetetlennek bizonyult 
birodalmuk, mígnem az azték indián törzseknek sikerült megtörni erejüket. Az azték harcos törzsek ugyan-
is jól működő katonaállamot alkottak. Mindkét birodalomban nagyon gazdag nemesfémlelőhelyek voltak. 
Kiváló kézműveseik arany- és ezüsttárgyakat, ékszereket és -szobrokat készítettek. A spanyol hódítóknak 
ezekre fájt a foguk – szinte teljesen kiirtották az őslakókat a kincsek megszerzéséért.

Az inkák birodalma tőlük délre, Dél-Amerika hatalmas 
hegyei között, az Andok-hegységben terült el. Csodálatra 
méltó kultúrát hoztak létre. A magas hegyekben építették 
városaikat, amelyeket kikövezett utak kötöttek össze. Úgy 
gazdálkodtak, hogy a hegyoldalban teraszokat – azaz lép-
csőzetes, nagyobb vízszintes földterületeket – alakítottak 
ki, melyeket vízvezetékrendszer is összekötött. Az ő biro-
dalmuk is a gyarmatosítás áldozata lett.

Az észak-amerikai indiánok – mint az apacsok vagy a 
 sziúk – törzsekben éltek. A prérin (az amerikai füves pusz-
tákon) hatalmas területeket bejárva vadásztak. Egyszerű 
településeik sátrakból álltak, melyeket az elejtett állatok 
bőrével, prémjével burkoltak. A fehér gyarmatosítók az 
ásványkincsek és a gazdálkodásra alkalmas területek meg-
szerzése érdekében tömegével mészárolták le őket. 

n Melyik ókori városállamokat juttatja eszedbe a három biro-
dalom? Milyen életmódot ismersz fel az észak-amerikai indiá-
nokról olvasva?

A rabszolga-kereskedelem

A rabszolgatartás az ókorban általános, sőt elfo-
gadott volt. Az újkor kezdetén ismét igény volt az 
olcsó munkaerőre, amit az afrikai kontinens benn-
szülött lakosságának megvásárlásával elégítettek 
ki. A törzsfőnökök egyszerűen eladták foglyaikat – 
néha még saját népüket is – a rabszolga-kereske-
dőknek. Hajóra rakták a megbilincselt szerencsét-
leneket, akik aztán a hetekig tartó hajóutat a hajó 
gyomrában összezsúfolódva töltötték. Az emberte-
len körülmények (zsúfoltság, levegőtlenség, hőség, 
napi egyszeri élelem) miatt gyakran a „rakomány” 
fele sem ért célba. Akik túlélték az utazást, azok 
sem számíthattak semmi jóra: a családokat szétsza-
kították, eladták őket földműveseknek, bányatulaj-
donosoknak, ahol egész nap – korbáccsal „biztatva” 
– dolgoztatták őket. Ritkaságszámba ment, ha meg-
öregedett közülük valaki (hamar meghaltak).

 Afrikai bennszülöttek szállítása hajón Afrikából 
Amerikába. Szerencsétlen emberek olyan szűk hely-
re voltak bezsúfolva, hogy csak szorosan egymás 
mellett fekve fértek el. Felállni sem lehetett, mert 
olyan alacsony volt a helyiség a hajó gyomrában.

 A spanyolok megtámadnak egy azték 
templomot n Magyarázd meg a kép alapján, 
hogy miért mészárolták le a templomot védel-
mező aztékokat! Milyen fegyverekkel harcol-
tak a spanyolok, és milyenekkel az indiánok? 

OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   99OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   99 2022. 05. 09.   15:01:122022. 05. 09.   15:01:12



100

ATLANTI-ÓCEÁN

INDIAI-ÓCEÁN

CS
EN

DE
S-

ÓC
EÁ

N

rabszolgák

nemesfémek, kávé, dohány

rabszolgák

fűszer, tea, kávé, selye m

AFRIKA

ÉSZAK-
AMERIKA

DÉL-
AMERIKA

EURÓPA
ÁZSIA

AUSZTRÁLIA
(MÉG NEM ISMERT)

S p a n y o l  h ó d í t á s

portugál hódítás CSENDES-ÓCEÁN

Kereskedelmi útvonalak Amerika felfedezése előtt

A gyarmatokról származó arany és ezüst az anyaorszá
got* – azaz a hódítót – gazdagította. Az új világ (vagy ahogyan 
Amerikát ma is gyakran emlegetjük: az Újvilág) addig isme
retlen növényekkel és állatokkal árasztotta el Európát. 
Gondoltad volna, hogy a burgonya, a kukorica, a paprika, a 
paradicsom őshazája Amerika? A kakaóbab (amiből a csoko-
ládé készül), a vanília, az ananász, de még a dohány is ame-
rikai eredetű növény. A nagy testű pulykát is így ismerhette 
meg az európai lakosság. 

A gyarmatosítás az új földrész gazdaságára is hatással 
volt. A hódítók felismerték, hogy ezeken a területeken nagy 
mennyiségben lehet olyan növényeket termeszteni, ame
lyekre az anyaországban nagy a kereslet, de Európában 
nem teremnek meg. Ilyen növény volt például a gyapot, a 
kávé vagy a cukornád. A cukornádból egyrészt a cukrot, más-
részt egy alkoholtartalmú italt, a rumot lehet előállítani. 
Emellett a gyarmatosítók számos addig ismeretlen állatot is 
elterjesztettek az Újvilágban, például a lovat, a szarvasmar-
hát, a sertést és a juhot.

Már nemcsak a gyarmat és az anyaország között, hanem a 
különböző földrészeken lévő gyarmatok között is kialakult 
kereskedelmi kapcsolat. Így kapcsolódtak össze a földrészek 
gazdasági szempontból. Ezt nevezzük világkereskedelem
nek*. A világkereskedelem középpontja Európa lett, útvona-
lai pedig óceánokon keresztül húzódtak.

n Mit adott Amerika Európának, és 
mit Európa Amerikának? 

 A világkereskedelem kialakulása nKövessétek a térképvázlaton 
a főbb világkereskedelmi útvonalakat! Melyiken milyen árut szállí-
tottak?
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mit nevezünk gyarmatnak? 
2. Mi volt a hódítók célja a felfedezett területeken? Hogyan 

valósították meg?
3. Hogyan kerültek fekete rabszolgák az amerikai kontinens-

re?
4. Milyen fontos élelmiszereket köszönhetünk a felfedezé-

seknek?
5. Hogyan alakult ki a világkereskedelem?

Miután Kolumbusz visszatért első útjáról, a spanyol királyi pár máris egy újabb expedíció vezetésével 
bízta meg. 1493-ban a korábbinál sokkal több (összesen 17) hajó vágott neki az útnak, több hónapra ele-
gendő élelmiszerkészlettel és szerszámokkal. A flottán közel 1500 ember – matrózok, katonák, parasztok, 
lovagok, hivatalnokok és kalandorok – tartott az Újvilág felé. Mindannyian a meggazdagodásról álmodoz-
tak. Húsz nap alatt sikerült átszelniük az Atlanti-óceánt. Vittek magukkal Európából háziállatokat. Érdekes-
ség, hogy a hajókon utazó nyolc anyakoca utódai hozták létre Közép-Amerika sertésállományát.

Az első út során hátrahagyott spanyolokat megérkezésükkor már hiába keresték. Valószínű, hogy az 
arany utáni mohóságukban erőszakosan viselkedtek a bennszülöttekkel, akik lemészárolták őket. 

Ekkor alapították meg az első európai települést, amelyet Izabella spanyol királynőről neveztek el. Innen 
indultak újabb kincskereső utakra, amelyek akkor nem sok sikerrel jártak. A kalandorok, akik csak a kincse-
kért vállalkoztak az útra, egyre elégedetlenebbek voltak: az élelemhiány, a hajók megrongálódása, az 
 európaiakat is sújtó ismeretlen betegségek (a mocsári szúnyogok által terjesztett malária) súlyosbították a 
helyzetet. A kalandorok szétszóródtak, és egyre kegyetlenebb módszerekkel kínozták az őslakókat, hogy 
kincseikhez hozzájuthassanak. 

Az indiánok eleinte a csillogó páncélban, lóháton vágtató és tüzet okádó fegyverekkel (puskákkal, ágyúk-
kal) megjelenő európaiak láttán azt hitték, hogy istenek szálltak a földjükre. Nem csoda, ha már a látványuk 
is rémületet keltett bennük! Kezdetleges fegyvereikkel (lándzsa, 
íj és nyíl) védtelenek voltak a spanyol tűzfegyverekkel szemben.

Kolumbusz még két alkalommal hajózott az Újvilágba, de útjai 
szomorú következményeit látva (mivel mélyen vallásos ember 
volt) megkeseredetten és magányosan halt meg 1506-ban.

A kalandorok azonban továbbra is elárasztották az amerikai 
kontinenst. Szinte évente indultak újabb expedíciók. Az egyik leg-
híresebb kalandor a spanyol Francisco Pizarro [fransziszko pizarró] 
volt. Az Inka Birodalom meghódítására érkezett. Ügyesen kihasz-
nálta az inka uralkodó testvérpár viszálykodását. Egyiküket el-
fogta. Ő felajánlotta, hogy annyi aranyat és ezüstöt ad a szabadsá-
gáért cserébe, amennyivel a börtönét meg lehet tölteni. Pizarro 
belement az alkuba. Mire majdnem összegyűlt a tömérdek kincs, 
Pizarro az uralkodót kivégeztette. Nemcsak a kincseket kaparintot-
ta meg, de az Inka Birodalmat is behódolásra kényszerítette. 

n	Mit gondolsz Pizarro tettéről? Mennyire volt ez a módszer keresz-
tény emberhez méltó? Beszéljétek meg! 

Kalandorok az Újvilágban   Olvasmány

 Egy inka város romjai a magas 
hegyek között
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Bűnbocsánatot nem lehet 
pénzért venni

Az 1400-as években a katolikus egyház vezetői fényűző 
életmódot folytattak. Ugyanakkor sok volt a képzetlen pap, 
akik a hívek vallással kapcsolatos kérdéseire nem mindig 
tudtak válaszolni. 

Az egyház, hogy a bevételeit növelje, búcsúcédulákat kez-
dett árusítani. Azt ígérték az embereknek, hogy a cédulákért 
cserébe a földi bűneikért járó túlvilági szenvedésüket elen
gedi Isten. Ez nagyon felháborította az embereket.

A búcsúcédulák körül kialakuló vitában mondták ki, hogy 
a katolikus egyháznak meg kell változnia. A törekvést az 
egyház megváltoztatására, megújítására reformációnak*
nevezzük.

1. Milyen egyházak működtek a 
középkori Európában?

2. Hol volt a katolikus egyház köz-
pontja?

3. Ismételj! Kik voltak az eretne-
kek?

A 16. században a katolikus vallású államokban hitviták alakultak ki. Ennek oka az volt, hogy 
egyre többen elutasították a pápa és a katolikus egyház mindenekfelett álló tekintélyét és ha-
talmát.

19. A reformáció: Luther és Kálvin

Luther gondolatai gyorsan ter-
jedtek. A katolikus egyházat támo-
gatók károsnak tartották ezeket az 
eszméket. Amikor Luther a pápa 
követelésére sem volt hajlandó 
visszavonni a tételeit, a német- 
római birodalom egyházi bírósága 
elítélte őt. A határozat ellen a 
 Luthert támogató fejedelmek tilta-
koztak, azaz protestáltak. Később 
ezért nevezték el a reformáció hí-
veit protestánsoknak. Pártfogói 
azonban egyre többen lettek. Volt 
olyan német fejedelem, aki hajlan-
dó volt védelmébe venni és a várá-
ban bújtatni Luthert.

n Miért támogatták a német fejedel-
mek Luther törekvéseit? Miért tart-
hatta az egyház veszélyesnek Luther 
tanait?

Egy korabeli prédikátor így buzdított a búcsúcédulák vásárlá-
sára: „Nemesek és kereskedők, asszonyok és kisasszonyok, ifjak 
és vének! Tudjátok meg, aki meggyónt, megbánta bűneit, és be-
tette a pénzét a ládikába, minden bűne alól bocsánatot nyer. Nem 
halljátok a halottaitok hangját? Így kiáltanak: könyörüljetek raj-
tunk, mert súlyos büntetéseket […] szenvedünk, amelyektől egy 
kicsiny adománnyal kiválthattok bennünket.”

n Szerinted miért háborított fel sok hívő embert a búcsúcédulák árusí-
tása?

Luther Márton 

1517 októberében Luther Márton (aki szerzetes és a Né-
met-római Birodalomban levő Wittenberg város egyetemé-
nek tanára volt) egy iratban foglalta össze elképzeléseit a 
változásról.
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Azt hirdette, hogy a bűnt kizárólag Isten bocsáthatja 
meg. A mennyországba jutni csak hit által lehet. A hitben 
mindenki egyenlő, és az emberek közvetlenül is fordulhatnak 
Istenhez. Ehhez nincs szükség az egyház közvetítésére.
Nem ismerte el a pápa és a főpapok hatalmát sem. Fontos-
nak tartotta, hogy mindenki az anyanyelvén tudja olvasni 
a Bibliát – így lefordította német nyelvre. Ahhoz pedig, hogy 
az egyház hitelesen tudja közvetíteni Jézus tanításait, újra 
szegénynek kell lennie. 

A pápa megharagudott Lutherre, és kiközösítette az egy-
házból.

A reformáció híveit protestánsoknak* nevezik. Luther ta-
nait követve pedig létrejött az evangélikus egyház.

Kálvin János egyháza

Luther tanításának hatására a reformációnak további 
irányzatai jöttek létre. Kálvin János francia tudós volt. A re
formáció tanításait elfogadta és tovább is fejlesztette. 
Amikor hazájában a protestánsokat üldözni kezdték, elme-
nekült. Svájcban, Genf városában mintaértékű egyházkö
zösséget hozott létre. Követőit takarékosságra, szorgos 
munkára és egyszerű életre buzdította. Senki sem hord-
hatott világos, hivalkodó ruhákat, és nem játszhattak sze-
rencsejátékokat sem. A szabályok megszegőire büntetés 
várt. Kálvin a templomi fényűzést is megszüntette. A temp-
lomok falát lemeszelték, eltüntették az aranyozott szobro-
kat, hogy a hívek figyelmét semmi ne vonja el a pap (akit a 
protestánsok lelkipásztornak, lelkésznek neveznek) beszé-
détől. 

Kálvin azt mondta, hogy a népet elnyomó zsarnok elza
varása vagy megölése nem bűn. A gyülekezetek maguk 
választhatták meg lelkipásztoraikat. Kálvin tevékenységé-
nek köszönhetően jött létre a református egyház.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mit nevezünk reformációnak?
2. Mik voltak a reformációhoz vezető okok?
3. Mik lettek a reformáció következményei?
4. Milyen irányzatai alakultak ki a reformációnak?

 Kálvin János portréja. Már a ru-
hája is takarékos, a fényűzést eluta-
sító embert mutat.

 Luther bibliafordítás közben (19. 
századi festmény) n Nézz utána, hol 
fordította le Luther német nyelvre a 
Bibliát! 
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A katolikus megújulás

A protestáns egyházakhoz egyre többen csatlakoztak, és 
ezt a folyamatot a katolikus egyház meg akarta állítani. Har-
cot hirdetett az új tanok ellen. Ugyanakkor szükség volt 
a katolikus egyház megújulására is. Az egyház ellenőrizte, 
hogy a papok erényes életet élnek-e. Előírták, hogy a templo-
mokban a misézés mellett oktatni is kell a híveket a vallás, a 
hit dolgairól. Aki pap szeretett volna lenni, annak egyetemen 
kellett tanulnia. Megszüntették a búcsúcédulák árusítását. 

A 16. század közepén a pápa jóváhagyta egy új szerze
tesi közösség, a jezsuita rend létrehozását, amely hamaro-
san a katolikus megújulás élére állt. A jezsuita rend megala-
pítója Loyolai Ignác spanyol nemes volt. A jezsuiták Európa
szerte iskolákat alapítottak. Tudós tanáraik színvonalas 
oktatást biztosítottak. A jezsuita szerzetesek igyekeztek meg-
nyerni az emberek bizalmát, foglalkoztak a problémáikkal. 
Nagy volt a befolyásuk a katolikus uralkodók udvarában. 
A változások és a jezsuiták tevékenysége miatt a katolikus 
egyház számos országban újra megerősödött. 

A nyugati keresztény egyház szétszakadása meghatározta 
Európa elkövetkezendő évszázadait. A katolikus egyház meg-
erősítése nem mindig békés úton történt. A katolikusok és a 
protestánsok között gyakran annyira elfajultak a viták, 

1. Miért állt ellentétben a keresz-
tény tanítással a főpapok fény-
űző életmódja?

2. Szerinted miért tetszett az em-
bereknek Luther és Kálvin taní-
tása?

A katolikus egyház felvette a harcot a reformációval. Hogy továbbra is megőrizze hatalmát és 
befolyását, sok változásra volt szükség. Ez majd száz éven át tartott. Nagy hangsúlyt kapott az 
oktatás, ami a tudományok fejlődésének kedvezett. A barokk stílus is ekkor született.

20. A katolikus megújulás

 A jezsuiták jelvénye. A sugárzó 
napkorongban Jézus nevének rövi-
dítése (IHS), a kereszt és a kereszt-
re feszítésre utaló szögek láthatók. 
A jezsui ta rend hivatalos neve: Jézus 
Társaság.

A pápai cenzúra

A 15. század végére Európa nagyvárosaiban elterjedt Guten-
berg újítása, a könyvnyomtatás. Az egyház hamar felismerte az 
ebben rejlő lehetőségeket, de a veszélyeket is. A pápa úgy rendel-
kezett, ellenőrizni kell a nyomdákat, hogy ne nyomtassanak ki a 
keresztény hittel ellentétes iratokat. Listát állítottak össze azokról 
a művekről, amelyeket a katolikus híveknek tilos volt olvasni. En-
nek ellenére Luther írásait három év alatt több százezer példány-
ban nyomtatták ki, segítve ezzel az új eszmék elterjedését.

nMilyen hatással volt a könyvnyomtatás az eseményekre?
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hogy ezek miatt sokszor vallásüldözés vagy vallásháború 
alakult ki. Ártatlan emberek tömegeit üldözték, kínozták 
meg vagy gyilkolták le a hit védelmének nevében.

A katolikus egyház törvényszéke, az inkvizíció a pápa fenn-
hatósága alatt működött: felkutatta a katolikus egyház hitel-
veivel ellentétes nézeteket hirdetőket, és fellépett ellenük.

A hitviták következményei

A reformációnak számos következménye lett, ami aztán 
további változásokat indított el. Az, hogy a Bibliát sok nyelvre 
lefordították, segítette az olvasás elterjedését. A nemzeti 
nyelvű irodalom is virágzásnak indult. Sok új iskola létesült, 
mert felébredt a tudás iránti igény: egyre többen váltak 
írástudóvá.

A tudás terjedése a katolikus egyház egyeduralmát és te-
kintélyét is csökkentette. Az emberek már nem feltétlenül 
hittek el mindent, amit a papok mondtak nekik. A kétkedés 
a gondolkodás és a tudományok fejlődését is erősítette.

A katolikus egyház a hívőket a művészet eszközeivel is 
igyekezett megnyerni. Ennek következtében a katolikus 
templomok külseje és belseje sokkal díszesebbé vált. Az új 
építészeti stílus neve: barokk*. Rövidesen nagyon népszerű 
és divatos lett, a kastélyok és más egyéb épületek jellemző-
jévé is vált.

 A Luther által németre lefordí-
tott Biblia címlapja n Keresd meg, 
mikor jelent meg a könyv! Milyen 
nyelveken lehetett korábban olvasni 
a Bibliát?

 Protestáns és katolikus vallású 
területek Európában a 16. század vé-
gén

Genf

London Wittenberg

Róma
Katolikus vallás 
Protestáns vallások

 Egy protestáns és egy katolikus 
templom belseje n Írj össze a füze-
tedbe minél több különbséget a két 
templom között! Mi lehet a magyará-
zata a különbségeknek?

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Hogyan igyekezett megállítani 
a protestáns vallások terjedé-
sét a katolikus egyház?

2. Milyen hatást gyakorolt a re-
formáció a művelődésre?

3. Hogyan nyilvánul meg a külső-
ségekben a katolikus és a re-
formátus egyház közötti kü-
lönbség?

4. Milyen következményekkel 
járt a katolikus–protestáns el-
lentét?
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A katolikus megújulás a művészetekben: az építészetben, a fes-
tészetben és a zenében is éreztette hatását. Mivel is lehetett volna 
jobban lenyűgözni és visszaszerezni a híveket, mint a gazdagon dí-
szített templomokkal? Így született meg a barokk művészeti stílus. 

A 14–15. században virágkorát élő reneszánsz a harmóniát, a 
szabályosságot, a szimmetriát, a tökéletességet akarta megmutat-
ni, megalkotni. Ezzel szemben a barokk legfőbb jellemzője a moz-
galmasság, a szabálytalanság és a túldíszítettség. 

A barokk szó jelentése: szokatlan, szabálytalan, nyakatekert. De 
mit akart kifejezni a barokk művész? A művészet mindig a saját 
korában élő emberek érzelmeit és gondolkodásmódját tükrözi. 
A 16–18. század embere zaklatott, feszültségekkel teli világban élt, 
amely tele volt ellentmondásokkal, ellentétekkel. Gondolj csak 
bele, milyen változásokat hozott a világban a gyarmatosítás, az új-
fajta növények, a reformáció, a világkereskedelem kialakulása, a 
gazdaság átalakulása (erről a 25. leckében lesz szó), a háborúk! 
A művészek a mindennapi, nehézségekkel teli élet mozgalmasságát, 
a túlvilág nyugalmára való vágyakozást fejezték ki alkotásaikban. 

A barokk alkotások titokzatosak, sejtelmesek – ezt a fény és az 
árnyék megjelenítésével érte el a művész.

n	A változékonyság, mozgalmasság a barokk zeneművekben is 
megjelenik. Hallgassátok meg Bach h-moll szvitjének a Badinerie 
című tételét!

A túldíszítettség a formákra és a színekre is vonatkozik. Az ara-
nyozás a barokk kedvelt technikája volt. A képkereteket, az épüle-
tek belső fafaragványait, az oszlopfőket, gyakran még egész szob-
rokat is nagyon vékony aranylemezzel borítottak be. Ezt nevezték 
aranyfüstnek.

Az építészetben a hatalmas kupolák, a tágas terek voltak jellem-
zőek, amelyeket változatos és mozgalmas részletek (oszlopok, pár-
kányok, szobrok, tükrök, csillárok) egészítettek ki. Fényűző palotá-
kat építettek, amelyeket parkkal vettek körül.

A barokk  Olvasmány

 Bűnbánó Magdolna. Caravaggio 
[ka ra vadzsó], a 16–17. század for du-
lóján élt itáliai festő alkotása. n Fi-
gyeld meg a képen, hogy a sötét hát-
térbe beleolvad a női alak hajkoro-
nája, az arca, nyaka és az ing fehér-
sége pedig kiviláglik, ezzel vonzza 
magára a tekintetet!

 Egy Berlin mellett található barokk kastély. A barokk célja: el-
kápráztatni a szemlélőt.

 Barokk templom díszes belső 
tere n Figyeld meg a képen a barokk-
ra jellemző gazdag aranyozást, a 
kacskaringós formákat, az apróléko-
san kidolgozott részleteket! Milyen 
ellentétet fedezel fel a képen? 
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A kalózok

A kalózhajók megtévesztő módon, például spanyol zászlóval közelítették meg kiszemelt áldozatukat. 
Az utolsó pillanatban húzták fel a fekete, halálfejes lobogót. Ekkor indult a támadás. Azért, hogy a megtá-
madott hajó teste ne sérüljön meg, ne süllyedjen el (hiszen azzal a zsákmány is elveszne), mindig az árbóc-
ra és a vitorlákra céloztak. Mikor a hajó mozgásképtelen lett, a kalózok átugráltak a fedélzetére, és közel-
harcban győzték le az ellenfelet. Foglyaikkal kegyetlenül bántak. Ha a spanyoloknak sikerült foglyul ejteni 
a kalózokat, tárgyalás nélkül akasztófára küldték őket.

A gyarmatosítás nagy gazdasági előnyöket jelentett. Az európai államok versengésbe kezdtek a 
gyarmatok kincseiért. Ez gyakran háborúkhoz vezetett. Az Atlanti-óceán partján fekvő országok 
előnyben voltak, hiszen könnyen bekapcsolódhattak a világkereskedelembe. Mindez hatással volt 
Európa gazdaságára és társadalmára is.

1. Hogyan alakult ki a világkeres-
kedelem?

2. Milyen gazdasági hatásairól 
tanultál eddig?

Küzdelem a tengerekért

Közép- és Dél-Amerika meghódítása után Spanyolország
ba dőlt az arany és az ezüst a gyarmatokról, így Európa leg
gazdagabb államává vált. 

Franciaország és Anglia sem akart kimaradni a gyarma-
tosításból, ezért felfedezőutakat indítottak. Amellett, hogy 
ÉszakAmerikában gyarmatokat szereztek, hajóik gyakran 
vívtak tengeri csatákat. Egymással is, de főleg a spanyol ha-
jókkal. Ha tehették, kirabolták a kincsekkel megrakott spa-
nyol hajókat. A rablás céljából végrehajtott támadást kalóz
kodásnak, a tengeri rablókat kalózoknak nevezzük. 

A kalózkodást az angol uralkodók és a bankárok is támo-
gatták. A leghíresebb kalóz Francis Drake [frenszisz drék] 
kapitány volt, aki egy útjáról hazatérve negyvenhétszer annyi 
pénzt fizetett vissza a befektetőknek (akik az útjához pénzt 
adtak), mint amennyit kapott. Az angol királynő lovaggá 
ütötte, sőt kinevezte az angol tengeri flotta főparancsno
kává. Ezzel elismerte, hogy a kalózkodás az ő tudtával és en-
gedélyével történik. Elkerülhetetlenné vált a háború Anglia 
és Spanyolország között.

Anglia meggazdagodásában a megszerzett spanyol arany 
mellett a mezőgazdaságnak is nagy szerepe volt. Az újkor-
ban megnőtt a kereslet a gyapjú iránt. A földbirtokosok nagy 
számban tértek át a jövedelmező juhtenyésztésre. A gyapjút 
feldolgozó ipar is fellendült, a kész posztót, szövetet pedig 
külföldre szállították. 

 I. Erzsébet királynő, akinek ural-
kodása idején Anglia tengeri nagy-
hatalom lett. Anglia kihasználta a 
reformációt, és kinyilvánította, hogy 
az angol egyház elszakad a pápától. 
A független angol egyház vezetője az 
angol uralkodó lett. A spanyol király 
azzal is indokolta Anglia megtáma-
dását, hogy az angolokat vissza kell 
téríteni a katolikus hitre. 

21. Gazdasági és társadalmi változások 
az újkorban 
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A spanyolok elleni háború angol győzelemmel vég-
ződött. Drake kapitány legyőzte a több száz hajóból álló 
 spanyol flottát, amit Legyőzhetetlen Armadának neveztek. 
Ezzel Anglia tengeri nagyhatalommá vált, „a tengerek ki-
rálynője” lett.

A spanyol birodalom a vereség után már nem tudott talp-
ra állni. Leggazdagabb tartománya Németalföld volt, amely
Európában a legfejlettebb mezőgazdasággal rendelkezett, és 
a világkereskedelem egyik központja volt. A németalföldiek 
meg akartak szabadulni a spanyol adóktól és elnyomástól. 
Több évtizedes küzdelem után szabadságharcuk sikerrel 
járt: megalakult az új önálló állam, Hollandia.

Az ipari termelés fellendülése. 
A manufaktúrák 

Anglia és Németalföld gazdasága az iparra és a kereskede-
lemre támaszkodott. A gyarmatokról származó aranyhoz és 
ezüsthöz – a kalózkodás mellett – úgy is hozzájutottak, hogy 
saját termékeiket eladták a spanyoloknak és a portugálok-
nak. Spanyolország és Portugália kikötőibe szállították a 
posztót és más ipari és mezőgazdasági termékeiket. A céhek 
már nem tudtak annyi ipari terméket előállítani, ameny
nyit a kereskedők igényeltek. Ezért változtatni kellett a 
termelésen.

A bátrabb és tehetősebb iparosok nagy műhelyeket 
 nyitottak, ahol sok ember dolgozhatott. A cél a gyorsabb 
munka, ezáltal több termék előállítása volt. A tulajdonos 
– gyakran a kereskedőktől kölcsönkapott pénzből – rendezte 
be a műhelyt, vásárolta meg a nyersanyagot, és munkásokat 
alkalmazott, akik a terméket elkészítették. Továbbra is kézi 

Németalföld mezőgazdasága

A németalföldi parasztok állan-
dó küzdelemben álltak a tengerrel. 
Németalföld területének egy része 
ugyanis a tenger szintjénél alacso-
nyabban fekszik. Azért, hogy eze-
ken a területeken is termelni le-
hessen, gátakat építettek. Mögöt-
 tük csatornákat ástak, amelyek a 
kiáradó tengervizet összegyűjtöt-
ték. Ezt aztán szélmalmok segítsé-
gével visszaemelték a tengerbe. 
Így hódítottak el földterületeket a 
tengertől. Németalföldön alkal-
maz ták először a vetésforgót. Ez a 
háromnyomásos gazdálkodásnál is 
fejlettebb földművelési mód volt. 
Itt nem hagytak ugart, hanem úgy 
vál to gatták a szántóföld egyes ré-
szeibe (parcelláiba) vetett növé-
nye ket, hogy a talaj ne merüljön 
ki. Már a 15–16. században híressé 
váltak virágkertészetükről. Né-
hány különleges tulipánhagymá-
ért egész vagyonokat fizettek a 
kirá lyi udvarok. A legelőkön szar-
vasmarhát tenyésztettek, sajtjaik 
pedig még ma is világhírűek.

A Legyőzhetetlen Armada pusztulása

A hatalmas hajók nehezen birkóztak meg az Atlanti-
óceán hullámaival. Az ütközetben a viharos szél is 
Drake kapitánynak kedvezett. A könnyű angol hajókat 
nem zavarta, de a spanyol gályák irányíthatatlanná vál-
tak, egymásnak ütköztek, elsüllyedtek. Az angolok lő-
porral megrakott hajókat is közéjük kormányoztak, 
amelyek felrobbanva egyszerre több spanyol hajót is 
megsemmisítettek. A megfogyatkozott és szétzilált ma-
radékkal aztán már könnyű volt elbánni.  A Legyőzhetetlen Armada

n Már az ókornál is tanultunk olyanról, hogy a tengeri vihar megsemmisített egy támadó hajóhadat. Emlékszel, 
melyik háborúban volt ez? Ha nem, nézd meg az ötödikes tankönyv 16. leckéjét!
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erővel dolgoztak, munkájukért pedig fizetést, azaz bért kap-
tak. Ezért bérmunkásnak nevezzük őket. A tulajdonos a 
késztermék eladásából remélt nagy hasznot. Az volt a célja, 
hogy minél kevesebb összeg befektetésével minél nagyobb 
nyereséghez jusson. Az ilyen módon működő műhelyeknek 
manufaktúra* a neve.

A manufaktúrákban a munkafolyamatot kisebb részek
re bontották. Egy-egy munkás csak egyféle részmunkát 
 végzett, majd továbbadta a munkadarabot a következőnek. 
A munkamegosztással gyorsabban haladtak, többet tudtak 
termelni. Mivel a részfeladat nem igényelt túl nagy mester-
ségbeli tudást, már az sem volt fontos, hogy szakember (azaz 
mester vagy céhlegény) dolgozzon a manufaktúrában. Így az-
tán műremekek helyett silányabb áru hagyta el a műhelyt. 

A bérmunkások gyakran 14-15 órát is dolgoztak naponta. 
A tulajdonos a saját haszna érdekében sokszor még vasárnap 
is dolgoztatta őket. A fizetés csekély volt, de tiltakozni nem 
mertek, hiszen könnyen az utcán találták volna magukat. Mi-
vel nem volt szükség nagy képzettségre, könnyen találtak 
helyettük másokat.

A manufaktúrák berendezéséhez és a nyersanyag megvá-
sárlásához sok pénzre volt szükség. A bankok foglalkoztak 
azzal, hogy az ilyen induló vállalkozásoknak – a busás ha-
szon reményében – kölcsönt, más szóval hitelt adjanak. 
A kölcsönkért összeget megadott határidőre vissza kellett fi-
zetni a banknak. Ezenfelül a bank a hitelezésért bizonyos ösz-
szeget kért – ennek kamat a neve. Minél több pénzt kért köl-
csön a vállalkozó, annál több kamatot kellett fizetnie. Ez volt 
a bank haszna. Tehát a vállalkozó több pénzt fizetett vissza, 
mint amennyit kapott. Nem csoda, hogy a bankárok gyorsan 
gazdagodtak. Lassan a városi polgárság leggazdagabb ré
tegét alkották.

Társadalmi változások

A gazdaság – főleg az ipar – átalakulása a társadalomra is 
hatással volt. A céhek mesterei elvesztették a polgárságon 
belüli vezető szerepüket. Ezt a manufaktúrák meggazdago
dott tulajdonosai és a bankárok vették át. Megjelent egy 
újabb társadalmi réteg: a bérmunkásoké. Ők a munkaere-
jüket adták bérbe. De Angliában a mezőgazdaságban is nagy 
változások következtek be: a földbirtokosok gyakran elűzték 
jobbágyaikat, mert a juhtenyésztés jövedelmezőbb volt a nö-
vénytermesztésnél. A nincstelen jobbágyok előtt két út állt: 
vagy városi bérmunkássá váltak, vagy (és gyakran így történt) 
hajóra szálltak, hogy szerencsét próbáljanak az Újvilágban. 
Belőlük lettek az amerikai telepesek.

A munkafolyamat részekre 
bontása

A posztógyártó manufaktúrá-
ban például az első munkás fonta 
a fonalat. A második szőtt, a har-
madik pedig kallózott. Ez azt je-
lenti, hogy a szövetet meleg szap-
panos vízbe áztatják, majd sokszor 
összenyomkodják. Így tömöröd-
nek az elszabadult szálvégek. Ez-
után következett az anyag festése, 
amit a negyedik munkás végzett. 
Végül az ötödik feltekerte és be-
csomagolta a kész posztót.

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Milyen hatással volt Spanyol-
ország meggazdagodása Ang-
liára és más európai országok-
ra?

2. Hogyan vált Anglia a „tengerek 
királynőjévé”?

3. Ki volt Drake kapitány? Mesélj 
róla! A tankönyvből szerzett 
ismereteidet kiegészítheted az 
internet segítségével.

4. Miért alakult át az ipar? Mi volt 
az oka a manufaktúrák létre-
jöttének? 

5. Hogyan működtek a manufak-
túrák? Mit jelentett a munka-
megosztás? Keress példát erre 
saját életedből!

6. Miért volt jövedelmező a banki 
szolgáltatás? Milyen hatással 
volt ez a társadalomra?
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Fényes uralkodói udvarok
A 16–17. században az Újvilágból származó arany és ezüst gazdaggá tett egyes európai országo-

kat. Uralkodóik hivalkodó életmóddal hirdették gazdagságukat. A többi ország királyi udvara őket 
tekintette példaképnek. Ilyen irigyelt uralkodó volt a francia XIV. Lajos és I. (Nagy) Péter cár, Orosz-
ország ura.

1. Hogyan vált Spanyolország 
 Európa leggazdagabb orszá-
gává?

2. Miért nevezték Angliát a „ten-
gerek királynőjének”?

3. Kik voltak a protestánsok?

A harmincéves háború

Spanyolországban II. Fülöp király hatalmas barokk palotát 
építtetett, amelynek neve Escorial [eszkoriál] volt. Udvara 
diktálta az európai divatot, a főúri szokásokat. A spanyol 
 világbirodalom azonban gazdasági hanyatlásnak indult. 
Ennek oka az volt, hogy az ipar fejlődésére nem fordítottak 
figyelmet. Az Amerikából érkező sok kincsből csak költöttek, 
például külföldről vásároltak ipari termékeket. Így a sok 
arany kiáramlott az országból, az utánpótlás pedig megcsap-
pant (az angol kalózok ténykedésének köszönhetően).

n	Melyik két országba áramlott az arany Spanyolországból? 
(Ha nem emlékszel, nézd meg a 25. leckét!) 

Anglia, a „tengerek királynője” uralta a tengeri kereske-
delmet, gyarmatokat szerzett, és fejlett iparának köszönhe-
tően egyre gazdagodott.

Európa közepén a Habsburgház tagjai – gyakran az elő-
nyös házasságkötéseknek köszönhetően – egyre több állam 
trónját szerezték meg. Hatalmuk fenyegetővé vált.

A protestánsok üldözése is sok politikai feszültséget oko-
zott. Elkerülhetetlenné vált a háborús összecsapás. Az 1618-
tól 1648-ig terjedő időszakban Európa számos országa év-
tizedeken át harcban állt egymással. Ezt a háborút nevezzük 
harmincéves háborúnak.

Franciaország is hadban állt a harmincéves háborúban. 
Akkoriban a Német-római Császárság és a Spanyol Királyság 
uralkodója is Habsburg volt. A franciák az ő hatalmuk ellen 
léptek fel. A francia hadsereg fényes győzelmeket aratott. 

Franciaország: XIV. Lajos, a Napkirály

Ebben az időszakban került a trónra a gyermek XIV. Lajos
király (1643–1715). Nagykorúvá válásáig édesanyja és főmi-
nisztere irányította az országot. Ekkoriban a francia főurak 

 Zsoldosok kegyetlenkedése a 
harmincéves háborúban. Ez a hábo-
rú hatalmas pusztítást okozott Euró-
pában, főleg a német területeken. 
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csoportjai folyamatosan viszálykodtak, hogy hatalmat sze-
rezhessenek. 

Amikor Lajos nagykorú lett, és átvette a kormányzást, ha-
tározott lépéseket tett a viszálykodó főurak ellen. Összehívta 
a minisztereket, és kinyilvánította, hogy ettől kezdve minden 
országos ügyben ő hoz döntéseket. A nemeseket kizárta a ki-
rályi tanácsból. Kezébe vette tehát a törvényhozást, az álla
mi hivatalok irányítását és a bíráskodást is. Korlátlan ki
rályi hatalmat épített ki. Ezt az államformát nevezzük 
abszolutizmusnak*. A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy a 
legfontosabb törvényeket ő hozta. Az ő felügyelete alatt dol-
gozott az állami hivatalnokok ötvenezer fős serege. Felada-
tuk az adók begyűjtése és az igazságszolgáltatás működteté-
se volt. A legfőbb hivatalok, a tartományok és a települések 
élén a király által kinevezett hű tisztviselők álltak. Erős 
hadseregének is ő volt a főparancsnoka. Államára Európa 
többi országa mintaként tekintett.

XIV. Lajos gyermekkora

A tízéves Lajosnak a királyi ha-
talom ellen lázadó francia neme-
sek felkelése miatt el kellett hagy-
nia Párizst. Ekkoriban, mivel még 
túl fiatal volt az uralkodáshoz, 
Franciaországot nevelője irányí-
totta, főminiszteri rangban. A lá-
zadást végül sikerült leverni. A 
kiskorú Lajos azonban megfogad-
ta, székhelyét Párizson kívül fogja 
felépíteni, és olyan erős lesz, hogy 
a nemesek soha többé ne legyenek 
képesek veszélyeztetni a hatalmát. 

 XIV. Lajos, a Napkirály n Figyeld 
meg a képen Lajos testtartását! Miről 
árulkodik? Milyen ember lehetett? 

 Az abszolutizmusban a hatalmi ágak a király kezében összpon-
tosulnak. Az állam törvényeket hoz, intézkedik különböző ügyek-
ben (kormányoz) és bíráskodik. Ezt a három területet nevezik hatal-
mi ágaknak, mert az állam ezeken keresztül érvényesíti a hatalmát.

 XIV. Lajos jelképe a Nap volt. 
Ahogy akkoriban a Napot a világ kö-
zéppontjának tekintették, úgy tekin-
tette a király fényes udvarát Francia-
ország központjának. 

A Napkirály kastélya

Ahogyan ezt gyermekként megfogadta, nem a fővárosban, 
hanem a közeli Versaillesban [verszáj] építtetett hatalmas, 
fényűző barokk kastélyt. A több épületből álló palotát gon-
dosan ápolt park vette körül, benne szökőkutak, szobrok dí-
szítették a sétányokat. Kapuja és kerítése is aranyozott volt. 
Az épületek belseje a barokk stílusnak megfelelően pompá-
zott. A termeket márványoszlopok, aranyfüsttel bevont fal-
burkolat, bútorok és szobrok ékesítették. A falakon aranyke-
retbe foglalt, kincset érő velencei tükrök szórták a fényt, 
amiről nappal a nagy ablakok, este a mennyezetről lógó ha-
talmas kristálycsillárok gondoskodtak. A Napkirály valóban 
fényes kastélyt építtetett! Az egész világ tudtára adta vele, 
hogy ő a leghatalmasabb uralkodó.

irányítja az
államszervezetet

(végrehajtó
hatalom)

KIRÁLY

tőle függ 
az igazság-
szolgáltatás

(bírói hatalom)

törvényeket hoz
(törvényhozás)
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A kincstár

A fényűző udvartartás hatalmas összegeket emésztett fel. 
Ezt XIV. Lajos új területek meghódításával és az ország gaz
daságának fejlesztésével teremtette elő.

A háborúskodás, egy korszerű hadsereg fenntartása sokba 
kerül, de a sikeres területszerző hadjáratok következtében 
az adókból befolyó bevételek is megnőnek. Ennek tudatában 
Lajos állandó hadsereget szervezett, amely békeidőben is 
mindig rendelkezésre állt. Hadiflottáját több nagy méretű 
hadihajóval egészítette ki. Béke pedig ritkán volt, és Lajos 
szinte valamennyi európai háborúban részt vett. Több ország 
területéből sikerült is jó darabot kihasítania (például a Né-
met-római Birodalomból). Emellett jelentős területű gyar
matokat is szerzett ÉszakAmerikában és Indiában. Az or-
szág védelmére is gondot fordított: korszerű erődöket is 
épített.

A kincstár feltöltésének másik módja az okos gazdálkodás. 
Ennek érdekében egy tehetséges (még csak nem is nemes) 
embert nevezett ki pénzügyminiszternek. A pénzügyminisz-
ter tudta, hogy Spanyolország a külföldi áruk megvásárlására 
költötte el a gyarmatokról származó aranyat. Azt is tudta, 
hogy iparukat nem fejlesztették, saját árut nem állítottak elő, 
ezért nem voltak elegendő számban iparosok, akik adóztak 
volna az aranykészletek kimerülése után. Ebből okulva olyan 
rendelkezéseket hozott, amelyekkel a francia ipar fejlődé
sét ösztönözte: megtiltotta az olyan áruk behozatalát, ame-
lyeket Franciaországban is elő lehet állítani. 

A fényűzés azonban hosszú távon nem volt fenntartható. 
A háborúk egyre többször kudarccal végződtek, kimerítet
ték a kincstárat, a népnek pedig szenvedést és nélkülözést 
hoztak. 

 A versailles-i kastély. A kastély-
hoz tartozó erdőben a főúri vendé-
gek vadászattal szórakozhattak. 

 A kastély lenyűgöző tükörterme. 
Itt tartották a nagy állami ünnepsé-
geket, itt fogadta a király a fontos 
külföldi vendégeket. Minden reggel 
nyitva állt ajtaja a palotába látoga-
tók számára, hiszen ezt látva vihet-
ték hírét az uralkodó dicsőségének 
és gazdagságának.

Hogyan ösztönzi a gazdaságot 
az ipar fejlődése?

Vegyük példának a textíliát. Az 
alapanyagot (a gyapjút, a lent vagy 
a kendert) a mezőgazdaság ter meli 
meg. Ezek eladásából sok adófi ze-
tő jut bevételhez, több adóra szá-
míthat a kincstár. A nyersanyagot 
a manufaktúrák dolgozzák fel, el-
készül a textília. Az iparból is több 
adóra számíthat a kincstár. Azok a 
manufaktúrák, amelyek ruháza tot 
készítenek, a francia kelméből 
szab nak, varrnak. Ezekből a ma-
nu faktúrákból is több adóbevétel-
re lehet számítani. A készruhát a 
ke reskedők árusítják, akik a város-
ban laknak, így a várostól besze-
dett adóhoz járulnak hozzá. 
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Oroszország: Nagy Péter cár

A középkorban az orosz nép kisebb fejedelemségekben 
élt, a Mongol Birodalom fennhatósága alatt. A legjelentő-
sebb közülük az a fejedelemség volt, amelynek Moszkva volt 
a központja. A 15. században a moszkvai fejedelmek seregei 
több csatában legyőzték a tatárokat, és egyre több területet 
csatoltak államukhoz. A 16. század közepén a moszkvai feje-
delem császárnak – oroszul cárnak – nevezte ki magát. A nép 
elsősorban földművelésből élt, sokkal kiszolgáltatottabb 
helyzetben, mint más európai országok jobbágyai. 

n	Keresd meg a történelmi atlaszban Moszkvát! Idézd fel, mit 
tanultál eddig a tatárokról! 

Ahogyan ez gyakran történt már, I. (Nagy) Péter cárt
(1682–1725) is gyermekként koronázták meg. Érdeklődő, ta-
nulni vágyó fiatalember volt. Gyakran járt ki a városba álru-
hában, hogy a kézművesek műhelyeiben megfigyelhesse a 
mesterségek fogásait. Tizenhat évesen Nyugat-Európába 
utazott, és szintén álruhában beállt tüzérnek, hajóácsnak, 
hogy maga is kitanulja ezeket a szakmákat. Mikor hazatért, 
és átvette az állam irányítását, egyetlen célja volt: Orosz
országot olyan országgá tenni, mint amilyeneket nyugat
európai útján látott.

Hozzákezdett az ország átalakításához. Az állam élére 
egy tanácsot állított, amelynek tagjait ő nevezte ki, munká-
jukat ő felügyelte. Külföldről hozatott tudósokat, szakem
bereket, művészeket és képzett katonatiszteket, hogy ők 
terjesszék népe számára az új ismereteket. Alattvalóinak elő-
írta az európai viseletet és életmódot, a korszerű technikák
használatát, de kedvezményekkel támogatta is ezek elterje-
dését. A gazdaság fejlődését a tengeri kereskedelem fejlesz-
tésével is igyekezett ösztönözni. A Balti-tenger mellett kikötőt 
létesített, hatalmas tengeri flottát építtetett. A kikötő mel-
lett új várost alapított, amelyet Szentpétervárnak neveztek, 
és amely mindenben a francia mintát követte. Fényes paloták 
épültek itt, és megélénkült a kereskedelem. A cár Szentpéter-
várt tette meg új fővárossá. Az ország átalakult I. Péter cár ural-
kodása alatt, ezért joggal nevezték már életében „Nagynak”.

Nagy Péter cár megtiltotta az 
orosz főnemeseknek (a bojárok-
nak), hogy szakállt viseljenek. Aki 
nem nyíratta le a szakállát, az 
 emiatt adót fi zetett. A nemesek és 
a hivatalnokok gyerekei kötelesek 
voltak tanulni. Az orosz nemesifja-
kat matematikavizsgára kötelezte. 

n Mit gondoltok, hogyan fogadták az 
orosz főnemesek és nemesek Nagy Pé-
ter intézkedéseit? Beszéljétek meg!

 I. (Nagy) Péter cár

 A cári palota Szentpétervárott. 
nNézz utána az interneten, mit neve-
zünk palotának, és mit kastélynak!
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért tört ki a harmincéves háború? Sorold fel az okait!
2. Hogyan épült fel a francia állam szervezete az abszolutiz-

mus idején? Mit nevezünk abszolutizmusnak?
3. Hogyan biztosította XIV. Lajos a gazdaság fejlődését, a 

kincstár bevételeit?
4. Mesélj a Napkirály udvartartásáról!
5. Mi volt Nagy Péter cár legfőbb célja, és milyen intézkedé-

sekkel érte el?

Mi volt az oka, hogy XIV. Lajos a leghatalmasabb és legfényesebb uralkodó akart lenni? Hogyan érte ezt 
el? Ez az olvasmány erre ad magyarázatot.

XIV. Lajos gyermekkorában vesztette el édesapját. A trónt ugyan megörökölte, de eleinte édesanyja, 
Anna királyné, és az olasz származású Mazarin [mazaren] bíboros (mint főminiszter) irányította az országot. 
Nem tűrték, hogy a nemesség beleszóljon a politikai életbe – korlátlan királyi hatalmat gyakoroltak. 

Lajos tízéves volt, amikor a főnemesek polgárháborút robbantottak ki az országban az idegen szárma-
zású anyakirályné és Mazarin bíboros korlátlan hatalma ellen. A felkelést úgy tudták leverni, hogy Lajost idő 
előtt nagykorúsították, majd megkoronázták. 

A gyermek Lajost Mazarin bíboros felkészítette az uralkodás minden csínjára-bínjára, és fokozatosan 
bevonta a döntésekbe. Az ifjú király történelmet, jogtudományt, gazdasági ismereteket, államigazgatást, 
hadvezetést, sőt nyelveket is tanult. Művelt emberként képessé vált arra, hogy valóban egyedül irányítson 
egy birodalmat. De folyamatosan félt attól, hogy a hatalmat bármikor megkísérelhetik elvenni tőle. Ezt nem 
engedhette! 

A nagy hatalmú bíboros halála után vette teljes mértékben a saját kezébe az irányítást. Bejelentette, 
hogy ezután nem nevez ki főminisztert, saját maga irányítja majd az állami hivatalokat. A legenda szerint 
így fogalmazott: „Az állam én vagyok!” (Valójában a mondás nem tőle származik.)

Uralkodása kezdetén az államkincstár szinte üres volt. Egy alkalommal pénzügyminisztere meghívta a 
kastélyába, ahol Lajos elámult a fényűzés és pompa láttán. Azonnal leváltotta a minisztert az állami bevé-
telek elsikkasztásáért. Olyan pénzügyi szakembert választott a helyére, aki gyökeresen átalakította az állam 
gazdálkodását. 

A sikeres gazdaságpolitika és a dicsőséges hadjáratok Franciaországot gazdaggá tették. De Lajos szemé-
lyes hatalmát és gazdagságát is meg akarta mutatni a világnak. Ezért építtette a versailles-i kastélyt, ahol 
többnapos udvari ünnepségek sorozatát szervezte meg. Az első ünnepség Az elvarázsolt sziget örömei nevet 
kapta. A kor legmodernebb technikáival kápráztatta el a főúri közönséget. Volt ott tűzijáték, színpadi gépe-
zetek, vízzel hajtott szerkezetek, és még sorolhatnánk. Az európai uralkodók elámultak az ilyen események 
fényűzésén, és utánozni kezdték a francia udvar stílusát. Ekkor kapta Lajos a Napkirály elnevezést. 

A hatalomból kizárt nemesség számára Versailles lett az a hely, ahol Lajos közelébe férkőzhettek. Ver-
sengtek a király kegyeiért, hogy földbirtokot, hivatalokat és címeket kaphassanak. Állandó cselszövések, 
besúgás jellemezte az udvart. Lajos különös módszert választott, hogy felügyelje a főnemeseket: beköltöz-
tette őket a királyi palotába. Volt, amikor tízezer ember élt a hatalmas palotában. Az udvari etikett (viselke-
dési szabályok együttese) megszabta, hogy ki milyen eseményen jelenhet meg, ki ülhet le a király jelenlé-
tében, ki foglalhat helyet az asztalánál, vagy segítheti fel rá a ruháját (ami a legnagyobb dicsőségnek 
számított). Elegendő volt egyetlen rosszindulatú pletyka, hogy kikerüljön valaki a király kegyeiből, s ezzel 
együtt a palotából is. A korábban lázadozó, a királlyal is szembeszálló francia nemesekből hajbókoló, enge-
delmes kegyencek lettek. 

A Napkirály udvarában    Olvasmány
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1. Hogyan lett valakiből király a 
középkorban?

2. Melyek voltak a kiváltságos ré-
tegek a középkori Európában?

3. Mit mondott Kálvin János a né-
pet elnyomó zsarnokokról?

Angliában a király a parlament véleményének megkérdezése nélkül akart kormányozni, ezért a 
képviselők fellázadtak ellene. Polgárháború tört ki, amelynek végén I. Károly angol királyt az angol 
parlament halálra ítélte, és kivégezték. Ez volt az első eset, amikor egy király felett a népe  ítélkezett.

22. Polgárháború és az alkotmányos 
királyság kialakulása Angliában

Anglia megerősödése

A 16. században a földrajzi felfedezések miatt az Atlanti
óceán vált a legfontosabb tengeri útvonallá. ÉszakAmeri
kában angol gyarmatok létesültek. A gazdaság fejlődött, 
emiatt a vállalkozó nemesek, a kereskedők és az iparosok 
egyre gazdagabbak lettek. A városokban szép házak, vidéken 
sok kastély épült. Színházak, iskolák nyíltak, egyre többen 
tudtak írni-olvasni.

I. Károly korlátlan királyi hatalma

Angliában az uralkodók évszázadokon át úgy vetették ki 
az adókat és úgy hozták a törvényeket, hogy a király előzete-
sen megkérdezte a nemesek és a polgárok képviselőinek vé-
leményét. Ezt a gyűlést hívták parlamentnek.

I. Károly (1625–1649) azonban úgy gondolta, hogy Isten
től kapott királyi hatalmát senki nem korlátozhatja. Ezért 
a parlament mellőzésével, kizárólag az általa kedvelt ta-
nácsadóira támaszkodva irányította az országot. Ez volt a 
királyi egyeduralom, ami sem a nemeseknek, sem a polgá-
roknak nem tetszett.

Amikor azonban a királynak egy háborúhoz pénzre volt 
szüksége, mégis kénytelen volt összehívni a parlamentet. Új
adókat ugyanis csak a parlament egyetértésével lehetett 
kivetni. A képviselők azonban erre csak akkor lettek volna 
hajlandók, ha a király megígéri, hogy rendszeresen összehív-
ja a parlamentet.

I. Károly ezt nem fogadta el. Le akarta tartóztatni az aka-
ratával szembeszegülő képviselőket. London népe azonban 
ezt megakadályozta. Az uralkodó elmenekült a fővárosból.

n	Miért romlott meg a királyi hatalom és a parlament kapcso-
lata?

 London népességének növeke-
dése n Mit gondolsz, mi az összefüg-
gés a gazdasági fejlődés és a népes-
ségnövekedés között? 
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A polgárháború

A király az ország északi részén erős sereget szervezett az 
őt támogató nemesekből. A parlament is fegyverbe hívta hí-
veit. Megkezdődött az évekig tartó polgárháború.

Kezdetben a királypártiak értek el katonai sikereket. Ha-
marosan azonban egy parlamenti képviselő, Oliver Cromwell 
[kromvel] újjászervezte a parlament hadseregét. Jelmon-
datát még ma is emlegetjük: „Bízzál Istenben, és tartsd szá-
razon a puskaport!”

Cromwell lovascsapatai élén legyőzte ellenfeleit. Elfogta a 
királyt is. Felajánlották neki: ha enged a parlament követelé-
seinek, visszatérhet a trónra. A büszke I. Károly ezt visszauta-
sította, ezért halálra ítélték és kivégezték. A parlament eltö
rölte a királyságot. Létrejött a köztársaság.

n	Mit követelt a parlament I. Károlytól? Mi a különbség a ki-
rályság és a köztársaság között? 

Cromwell egyeduralma

Cromwell nem engedte meg senkinek, hogy beleszól
jon a politikába. Tehát valójában ez diktatúra volt. Az egy-
szerű életmódot követő vezér (aki Kálvin tanításaival össz-
hangban élt) betiltotta a szerencsejátékokat, az ünnepeket, 
bezáratta a színházakat és a kocsmákat. Amikor meghalt, a 
nép már nagyon elégedetlen volt uralmával. Ezt követően 
nem is volt ellenvetés, mikor a kivégzett I. Károly fia hazatért 
Franciaországból, és visszavette a hatalmat.

Alkotmányos királyság

Néhány évtizedig a királyság újra a régi módon működött. 
De I. Károly utódai nem okultak a történelmi előzmények-
ből: vissza akarták állítani a korlátlan királyi hatalmat. 
Ismét megpróbálták a parlamentet mellőzve vezetni az or-
szágot.

Emiatt a parlament 1689-ben egy nagyon fontos törvényt 
alkotott, amit Jognyilatkozatnak neveztek el. Ebben leszö-
gezték az alábbiakat:

A törvények meghozatala nem a király, hanem a válasz
tott parlament feladata.

A parlament az ország lakossága által megválasztott
képviselőkből áll. 

Oliver Cromwell köznemesi 
családból származott. A parlamen-
ti seregek első vereségei után azt 
hangoztatta, hogy át kell alakítani 
a hadsereget. Erre 1645-ben enge-
délyt kapott a parlamenttől. Nagy 
gondot fordított arra, hogy kato-
náit ellássák megfelelő fegyverzet-
tel, és jó kiképzést kapjanak.

 Ilyenek voltak a sisakkal és mell-
vérttel felszerelt „vasbordájú” lova-
sok Cromwell seregében. A képen az 
angol polgárháború katonáinak be-
öltözött hagyományőrzők láthatók. 
Több országban szokás a régi csaták 
korhű felszerelésekkel való újraját-
szása. Természetesen ezek a fegyve-
rek nem tudnak sebeket okozni.
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan változott meg Anglia hatalmi helyzete a 17. szá-
zadra? Mi volt ennek az oka?

2. Kikkel és miért került ellentétbe I. Károly?
3. Hogyan mérgesedett el a küzdelem a király és a parlament 

között?
4. Mit gondolsz, hogyan fogadhatták az emberek a király ki-

végzésének hírét a korabeli Angliában? És az európai kirá-
lyi udvarokban?

5. Miért állították vissza Cromwell halála után a királyságot? 
Keressetek több okot is!

6. Miért volt a Jognyilatkozat fordulópont Anglia történeté-
ben? Milyen változások történtek?

7. Fogalmazd meg röviden, mi az alkotmányos királyság lé-
nyege!

Részletek a Jognyilatkozatból

„A felső- és alsóháznak […] tag-
jai […] nyilatkozatot adtak ki […]

8. Hogy a parlamenti választá-
sok szabadok.

9. Hogy a szólás, vitatkozás és 
tárgyalás szabadságát, a parla-
menten kívül semminemű ható-
ság, semmiféle helyen kérdés tár-
gyává nem teheti. […]

12. Hogy minden pénzbírság 
törvénytelen és érvénytelen, mie-
lőtt a vádlottra a bűnt rá nem bizo-
nyították.

13. És, hogy a sérelmek orvos-
lására és a törvények kijavítására, 
megerősítésére és megtartására a 
parlamentet össze kell hívni.” 

(A felső- és az alsóház a parla-
ment két része volt.) 

n Milyen jogokat adtak a polgárok-
nak? Mitől védték meg őket?

Az országot irányító kormányt* a király nevezi ki, de nem 
a királynak, hanem a parlamentnek tartozik felelősséggel.

A törvényeket a királynak is be kell tartania!
A törvények betartását pedig a bíróságok felügyelik, ame-

lyeket sem a kormány, sem a parlament, sem a király nem 
befolyásolhat – tehát függetlenek a törvényhozó hatalomtól.

Ezt az államrendet nevezzük alkotmányos királyságnak.

 Az alkotmányos királyság működése n Elemezzétek a tábláza-
tot! Figyeljétek meg a három hatalmi ág elkülönülését!

Anglia politikai rendszere mintául szolgált a többi or
szág számára is. A 18. és a 19. században azok az országok, 
amelyek a korlátlan királyi hatalmat elutasították, hasonló 
államrend és a szabadságjogok kiharcolását tűzték ki célul.

• Kiválasztja a minisztereket.
• Dönthet a külpolitikai ügyekről.
• Megvétózhatja a parlament által hozott törvényeket.
• Összehívhatja és feloszlathatja a parlamentet.

• Megvitatja az ország ügyeit és a törvény-
javaslatokat.

• Törvényeket alkot és fogad el.
• Dönt az adókról és arról, hogy ezeket mire 

használják fel.
• Ellenőrzi a kormány tevékenységét.

• Döntéseket hoz a fontos ügyekről.
• Törvényjavaslatokat terjeszt elő 

a parlamentnek.
• Végrehajtatja a törvényekben előírtakat.
• Működteti az állami hivatalokat 

és intézményeket.

• Ellenőrzi a törvények betartását.
• Bünteti a törvények 

megszegését.

Parlament
(törvényhozó hatalom)
A megválasztott képviselők

Kormány
(végrehajtó hatalom)
A miniszterelnök* és a miniszterek

Igazságszolgáltatás
(bírói hatalom)
Független bírók és bíróságok

Az angol király
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A felvilágosodás
A földrajzi felfedezések, a kereskedelem és az ipar fejlődése, valamint a reformáció tanai körül 

folyó hitviták hatottak az emberek gondolkodására. Új nézetek kezdtek elterjedni a tudományról, 
a vallásról, az uralkodói hatalomról és az embereket megillető jogokról. Ez a folyamat vezetett el 
a felvilágosodáshoz, amely a gondolkodás szabadságát hirdette.

1. Milyen tudományos ismeretet bi-
zonyított be Magellán utazása?

2. Vajon hogyan változtatta meg 
az emberek gondolkodását a 
kereskedelem világméretűvé 
bővülése? Ötleteljetek! Vitassá-
tok is meg gondolataitokat!

3. Milyen gondolatokat ébreszt 
bennetek a világosság szó? En-
gedjétek szabadon a fantáziá-
tokat, és beszélgessetek róla 
közösen!

A világ megismerése

A nagy földrajzi felfedezések – pl. Magellán föld körüli 
utazása – bebizonyították, hogy a Föld gömb alakú. A gyar-
matosítás következtében kialakult a világkereskedelem, és 
ezáltal Európa új kultúrákat ismert meg. A technika és a 
 tudomány fejlődését a sorra nyíló egyetemek segítették. 
A könyvnyomtatásnak köszönhetően az emberiség múltjá-
ról, a különböző korok társadalmáról egyre több olvasni tudó 
emberhez jutottak el az ismeretek. A hitvitákról tudomást 
szerezhettek az egyszerű emberek is. Mindezek olyan gondo-
latokat ébresztettek az emberekben, hogy harcolhatnak a 
hatalom ellen hitük és nézeteik elfogadásáért. Jó példa volt 
erre az angol alkotmányos monarchia megalakulása. A világ 
megismerése új gondolkodásmódot szült a 17. században. 
A szabad gondolkodás eszméjét. Egy tudományos nézet  

története

Kopernikusz lengyel csillagász 
számításaival és logikus érveléssel 
igazolta azt az ókori nézetet, hogy a 
világegyetem központja a Nap, 
nem pedig a Föld. Művét csak idős 
korában nyomtattatta ki, és azt 
kevesen olvasták. Giordano Bruno
[dzsor  dánó brúnó] olasz szerzetes 
azonban nyíltan hirdette Koperni-
kusz nézetét. Az egyház nem tűr-
hette ezt, mert ellentétes volt a Bib-
lia tanításaival. Brunót az inkvizíció 
máglyahalálra ítélte, tudományos 
nézeteiért kivégezték. Galileo Gali-
lei olasz fi zikus szintén ezt a nézetet 
vallotta. Az inkvizíció bebörtönöz-
te, a máglyahalált pedig csak úgy 
tudta elkerülni, hogy nyilvánosan 
megtagadta a napközpontú (helio-
centrikus) világról vallott nézeteit. Galilei az inkvizíció előtt n Vajon melyik könyvre mutat rá az 

inkvizíciós bíróságot vezető szerzetes? Mit válaszolhat neki Galilei? 
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Egy újfajta gondolkodásmód kialakulása

A fizikus Galilei egy új tudományos módszert vezetett be, 
amelyet ma is alkalmazunk. Míg a középkorban a régi, nagy 
tekintélyű tudósok műveinek tanulmányozásával és elmél-
kedéssel (elméletek kitalálásával) jutottak új ismeretekhez, 
Galilei kísérletezett, méréseket végzett, és ezek tapasztala-
tait összegezte. Például általánosan elfogadott nézet volt, 
hogy a nagyobb tömegű, nehezebb tárgyak hamarabb érnek 
földet, mint a könnyűek. Galilei a pisai ferde torony tetejéről 
egy nehéz és egy könnyű golyót dobott le, amelyek egyszerre 
értek földet. Így kísérletével cáfolta meg, hogy a zuhanás 
gyorsasága függ a testek tömegétől.

A legenda szerint Isaac Newton [ájszek nyúton] angol fi zikus az 
almafáról lepottyanó almát megfi gyelve fogalmazta meg a tömeg-
vonzás (a gravitáció) törvényét. Ennek értelmében bármely két 
test (tömeg) vonzza egymást. Ezzel két dologra adott magyaráza-
tot. Az általunk is megtapasztalt tényre, hogy a tárgyak mindig a 
Föld középpontja irányába (azaz lefelé) zuhannak. De magyarázat 
arra is, hogy az égitestek mindig azonos pályán keringenek. 
A Föld és a Hold között is kölcsönös tömegvonzás érvényesül, ez 
az erő tartja szabályos pályán a Holdat a Föld körül.

Megkezdődött a tudományok látványos fejlődése: az 
elektromosság kutatása, az első hőmérő megjelenése, az 
emberi szervezet működésének megismerése, ezáltal a be-
tegségek okainak felfedezése ezekben az évtizedekben zaj-
lott. Feltérképezték és hasonlóságaik alapján rendszerezték 
a növény- és állatvilágot. Megszületett a kémia (a vegytan) 
tudománya. Hatalmas változás következett be: a középkori 
tekintélyes személyek (ókori tudósok, az egyház képviselői) 
nézetei helyett a tapasztalattal és kísérletekkel alátámasz
tott következtetések váltak a tudományos gondolkodás 
alapjává. Feltételezték, hogy a természetben tapasztaltakat 
olyan törvényszerűségek okozzák, amelyeket az ember képes 
megismerni. 

Középkori tudomány Újkori tudomány
A tudósok az ókor tekinté-
lyes tudósaira, az egyház 
 tanításaira és érvelésére 
 támaszkodva magyarázzák 
a természet törvényeit. 

A tudósok megfigyeléssel és 
 kísérletezéssel ismereteket 
 gyűjtenek, és ezekből a termé-
szet működésére vonatkozó 
 következtetéseket vonnak le.

 A tudományos gondolkodás változása 

 A pisai ferde torony, ahol Galilei 
a híres kísérletét végezte. A tornyot 
a 12. században kezdték el építeni, 
és a munkát csak 200 év múlva fe-
jezték be. Az 56 méter magas torony 
alatt az egyik oldalon megsüllyedt a 
talaj, ezért lett ferde. 

 Isaac Newton, a tömegvonzás 
(gravitáció) törvényének megfogal-
mazója
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Szükségessé vált az új ismeretek összefoglalása. A 18. szá-
zadban megjelent a francia Enciklopédia (az összes tudo-
mány eredményeit ismertető lexikon), ami több kötetben 
mutatta be az emberi gondolkodás által létrehozott hatal-
mas tudást. 

Változások a társadalomban

n	Idézzétek fel, hogyan alakult ki Angliában az alkotmányos 
királyság! Mi volt ennek a kiváltó oka?

A fejlődés a társadalomra is hatással volt. A megerősö
dött városi polgárság elégedetlen volt a középkori társa
dalom rendi, azaz születési előjogokon alapuló felépítésé
vel. Mivel adót fizetett, a polgárság is bele kívánt szólni a 
politikába. A feudális társadalom jogi egyenlőtlenségei (egyes 
csoportok kiváltságai) ugyanis akadályozták a gazdaság fej-
lődését. 

Ebben a korban hittek a folyamatos fejlődésben, ami az 
emberi értelemnek köszönhető. Úgy gondolkodtak, hogy 
minden ember egyenlőnek születik. Ezért egyenlő jogok 
illetnek meg mindenkit. Követelték az alapvető szabad
ságjogok biztosítását: az élethez, a szabadsághoz, a tulaj
donhoz való jogot és a törvény előtti egyenlőséget. Szó
lás és vallásszabadságot hirdettek. Ez volt a felvilágosodás* 
kora, az ész, az értelem százada.

A felvilágosodás angol és francia gondolkodói a korlátlan 
királyi hatalmat zsarnokságnak tartották. Példaképük az 
angol alkotmányos királyság volt, ahol a hatalmi ágak 
szétválasztása a gyakorlatban is megvalósult. Rousseau 
[russzó] francia filozófus (gondolkodó) úgy vélte, hogy a ki-
rály a hatalmat nem Istentől kapta, hanem a népétől. Ha visz-
szaél hatalmával, a népnek joga van attól megfosztani.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Melyik társadalmi csoport nézeteit tükrözik a felvilágoso-
dás eszméi?

2. Hasonlítsd össze a középkori és az újkori tudományos 
gondolkodást! Segítségül hívhatod a tankönyv táblázatát.

3. Melyek a politikai gondolkodás új elemei az újkorban?
4. Melyek az alapvető szabadságjogok?

 A francia Enciklopédia belső 
címoldala és egy képes oldala. Az 
Enciklopédia 28 kötetből állt, ame-
lyek több mint húsz év alatt jelentek 
meg. Később még hét pótkötetet is 
kiadtak.
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23. Az Amerikai Egyesült Államok 
 születése

A 18. században jelentős fordulat következett be Anglia amerikai gyarmatain: a telepesek füg-
getlenségi háborút indítottak az anyaország ellen. Ennek eredménye az lett, hogy létrejött az Ame-
rikai Egyesült Államok. Az új ország alkotmánya más nemzetek számára is példának számított.

1. Melyek voltak a felvilágosodás 
által hirdetett alapvető emberi 
jogok?

2. Hogyan változott meg Angliá-
ban a királyi hatalom?

Gyarmatok az Újvilágban

Az első angol telepesek a 17. században érkeztek Ame
rikába. Számuk gyorsan növekedett, hamarosan már tizen-
három angol gyarmat volt. Ezek élén Londonból irányított 
angol helytartók álltak.

A területek megszerzéséért és megtartásáért gyakran ke-
mény harcot kellett vívni az indiánokkal, de sok esetben a 
többi (spanyol és francia) gyarmatosítóval is. Az amerikai 
gyarmatokon állomásozó brit katonaságot élelmezni és 
elszállásolni a telepeseknek kellett, akik ezt egyre nagyobb 
tehernek érezték.

Nincs adózás képviselet nélkül

A gyarmatoknak nem voltak képviselőik az angol par
lamentben, hogy az érdekeiket meg tudják védeni. A telepe-
sek emiatt az angol parlament által kivetett adók befizetését 
is megtagadták. Ha nincs képviselet, adózás sincs – így ér-
veltek.

Az angol parlament a gyarmatokra kivetett adók egy ré-
szét elengedte. A teára kivetett vámot azonban érvényben 
hagyták. Tiltakozásul Boston [boszton] város feldühödött ke-

 A bostoni teadélután. Indiánnak 
öltözött telepesek a tengerbe szór-
ják az angol tearakományt. n Miért 
öltöztek indiánnak a telepesek?
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reskedői indiánnak öltözve a tengerbe szórták három angol 
hajó tearakományát. Ez volt a híres bostoni teadélután 
(1773), amely elindította a tizenhárom amerikai gyarmat 
függetlenségi háborúját.* 

A Függetlenségi nyilatkozat

A bostoni teadélután után egyre több helyen került sor 
összetűzésekre az angol katonák és a telepesek között. 1775
ben kitört a függetlenségi háború.

A háború kitörése után a gyarmatok képviselői gyűlést 
(kongresszust) tartottak, amelyen 1776. július 4én elfogad
ták a Függetlenségi nyilatkozatot. Ez kimondta, hogy min
den embert megilletnek az alapvető emberi szabadság
jogok. Mivel szerintük ezeket a jogokat a kormányzat nem 
engedi érvényesülni, kimondták a gyarmatok elszakadását 
Angliától.

A háború során kezdetben a jobban szervezett és ta-
pasztaltabb angol katonák álltak győzelemre. Hamarosan 
azonban a telepesek főparancsnoka, George Washington 
[dzsordzs vasington] erős hadsereget szervezett.

Alapjogok a Függetlenségi nyilatkozatban

„[…] minden ember egyenlőnek teremtetett, nekik a Teremtő 
bizonyos el nem idegeníthető jogokat adott, amelyek közé tarto-
zik egyebek között az élethez, a szabadsághoz való jog, a boldog-
ságra való törekvés. Ezen jogok biztosítására kormányzatok ala-
kulnak, amelyek jogos hatalma a kormányzottak beleegyezéséből 
ered. Valahányszor a kormányforma e célokat veszélyezteti, a 
népnek jogában áll azt megsemmisíteni, és újat felállítani.”

nMelyek az emberi alapjogok a forrás szerint? Írd le a füzetedbe! 

A győzelem kivívása

A telepesek 1781-ben jelentős győzelmet arattak az an
golok fölött. Ezért Anglia tárgyalásokra kényszerült, és 1783-
ban elismerte a tizenhárom amerikai gyarmat független
ségét.

A telepesek győzelmét sok dolog segítette. Elszántabbak 
voltak, hiszen a hazájukért, otthonaikért, a saját céljaikért 
harcoltak. A magabiztos angol hadvezérek sok hibát követ-
tek el. Az angol anyaország hatalmas távolsága is az ameri-
kaiaknak kedvezett. Az angolok utánpótlása (a hadsereg 

 Az amerikai (fent) és az angol 
(lent) hadsereg katonái
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élelemmel és fegyverekkel való ellátása) nehezen volt meg
oldható. A folyamatos harcok kimerítették a több ezer kilo-
méterre fekvő Anglia tartalékait.

Végezetül az amerikaiaknak volt egy jelentős szövetsé
gese, Franciaország. Bár a francia király nem értett egyet az 
amerikai felkelők által vallott elvekkel, Angliát mindenképp 
gyengíteni kívánta, ezért a gyarmatokat támogatta. A béke-
tárgyalásoknak is Versailles [verszáj] biztosított helyszínt.

n	Melyek voltak az amerikai sereg gyengéi és erősségei? Sorold 
fel, milyen okok vezettek a telepesek győzelméhez!

Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya

1787-ben ismét összeültek a tizenhárom egykori gyarmat 
képviselői. Megalkották az Egyesült Államok alkotmányát. 
Ez kimondta, hogy a törvényeket az amerikai parlament, a 
kongresszus választott képviselői hozzák. A törvények vég-
rehajtásáért az elnök felel, ő az amerikai kormány vezetője 
és a hadsereg főprancsnoka. Az elnököt négy évre választja
az ország választójoggal rendelkező lakossága. A bíróságok
munkájába nem szólhat bele sem az elnök, sem a kongresz-
szus. Az Amerikai Egyesült Államok létrejöttével megszü
letett az első modern kori köztársaság. 

n	Hogyan érvényesült az alkotmányban a hatalommegosztás 
elve? 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Meséld el, hogyan jöttek létre az angol gyarmatok Észak-
Amerikában!

2. Miért tudott győzedelmeskedni az amerikaiak hadserege?
3. Miért támogatta Franciaország a gyarmatokat? Mit szere-

tett volna elérni ezzel?
4. Mit tartalmaz az amerikai alkotmány? 

 Az Amerikai Egyesült Államok 
korabeli zászlója. A csillagok a 13 
tagállamot jelképezik. Az Egyesült 
Államok a 13 egykori angol gyarmat 
szövetségi köztársasága volt. n Nézz 
utána, ma hány csillag van az Ameri-
kai Egyesült Államok zászlójában! Mit 
gondolsz, miért ennyi? 

 Az amerikai Kongresszus épülete 
n Nézz utána, melyik városban talál-
ható a két épület! Melyik épület ad 
otthont a törvényhozó, és melyik a 
végrehajtó hatalomnak?

 A Fehér Ház épülete az amerikai 
elnök hivatala és lakóhelye

Részlet az Egyesült Államok alkotmányából

„A jelen Alkotmány és az annak alapján alkotott törvények […] 
az ország legfőbb törvényei. E törvények minden államban (azaz 
a tagállamokban) minden bíró számára kötelezőek.”

n A forrás alapján fogalmazd meg, milyen törvény az alkotmány! 
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Pozsony vára napjainkban 

V. fejezet
Magyarország 
az újkor első 
szakaszában 
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 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
n hogyan éltek együtt a magyarok és a tö-

rökök százötven éven keresztül. 
n milyen szerepe volt ebben az időszakban 

az Erdélyi Fejedelemségnek. 
n milyen hatása volt a reformációnak az 

ország életére, kultúrájára. 
n miért lázadtak fel többször is a magya-

rok a Habsburgok ellen. 
n mi volt a Szent Liga, és hogyan sikerült 

kiűzni a törököt az országból.
n milyen kalandos módon került a kurucok 

élére II. Rákóczi Ferenc.
n hogyan irányította birodalmát egy mű-

velt és határozott nő. 
n ki volt a kalapos király, és miért kavart 

nagy vihart az ország életében. 

A mohácsi csatában elszenvedett vereség 
megtörte az ország ellenállását az Oszmán Bi-
rodalommal szemben. Buda 1541-ben török 
kézre került, és Magyarország három részre 
szakadt. Körülbelül 150 éven át tartott ez az 
időszak. A török hódoltság területén a falvak 
jelentős része elpusztult, de voltak fejlődő vá-
rosok is. A Magyar Királyság – amelynek terüle-
tén a Habsburg-uralkodóház uralkodott – meg-
próbálta feltartóztatni a török terjeszkedést. Az 
Erdélyi Fejedelemség a szultán fennhatósága 
alatt viszonylag nagy önállóságot élvezett, és 
fejlődni tudott. 

A magyar nemesség többször is fellázadt a 
hatalmukat velük szemben megerősíteni akaró 
Habsburgok ellen. Az ellentétek a török kiűzé-
sét követően a II. Rákóczi Ferenc vezette sza-
badságharcba torkolltak. 

A szabadságharc elbukott. Magyarország a 
Habsburg Birodalom része maradt, de jelentős 
önállósággal. A harcok miatt elnéptelenedett 
területekre külföldről bevándorlókat telepítet-
tek, így a magyarok aránya jelentősen csök-
kent. A békés időszak azonban kedvezett a gaz-
dasági és a kulturális fejlődésnek – az ország 
néhány évtized alatt kiheverte a török uralom 
által okozott sebeket.
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24. Élet a három részre szakadt 
Magyarországon

1541-ben Buda török kézre került, s Magyarország egy jelentős része az Oszmán (Török) Biroda-
lom legnyugatibb tartományává vált. Vajon milyen volt az élete a hódoltságban a magyaroknak? 
A további török terjeszkedést a fennmaradt Magyar Királyság igyekezett megállítani. Mit tettek 
annak érdekében, hogy ez sikerüljön? Miért lehetett a béke szigete az Erdélyi Fejedelemség ebben 
a háborús időszakban? Mindezt megtudhatod ebből a leckéből.

1. Mi volt a célja a török szultán-
nak? Milyen lépésekkel érte el 
Buda bevételét? Idézd fel a tö-
rökkel folytatott küzdelmeink 
sorát!

2. Lapozz vissza a tankönyvben a 
20. leckéhez, és sorold fel a há-
rom országrész nevét, székhe-
lyeit és uralkodóit!

Élet a hódoltság területén

A török hódoltság határainak kialakulása hosszú időt vett 
igénybe. Buda bevétele után (1541) a törökök igyekeztek 
tovább terjeszkedni. A harcokban a végváraknak fontos sze-
repük volt. (Erről a következő leckében lesz szó.) 

A harcok mellett meg kellett szervezni az újonnan meghó-
dított tartomány életét. A szultán a birodalom államszerve-
zetének mintájára tartományokat hozott létre, melyeknek 
élére megbízható katonai parancsnokait nevezte ki. A török 
tartományok vezetőit pasának* nevezték. A legnagyobb ha-
talma a budai pasának volt. A pasa irányította a tartomány 
közigazgatását, rendelkezett az adók beszedéséről, biztosí-
totta a katonaság ellátását, de ő volt a legfőbb katonai veze-
tő is. Emellett a bíráskodás is az ő joga volt.

A tartomány fenntartását az állam számára beszedett 
adó biztosította. Ezt harácsnak* nevezték. (Ebből a szóból 

 Janicsárok. 
Jól képzett, 
 fegyelmezett 
katonák voltak. 
n Figyeld meg 
a fegyvereiket! 
Mi biztosította 
a megélheté-
süket?

 Szpáhik 
n Figyeld meg 
a fegyvereiket 
és az öltözetü-
ket! Mi biztosí-
totta a szpáhik 
megélhetését?
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ered a harácsolás kifejezésünk.) A magyar lakosság viselte 
ezt a terhet, az ide települt mohamedán (azaz iszlám hitű) 
vallásúak adómentességet élveztek. 

A harcok során rengeteg település pusztult el. Lakossá-
guk kihalt vagy elmenekült. Így szabad földterületek kínálták 
magukat letelepülésre. A legértékesebb földek a szultáné 
lettek, a többit a török lovas katonák, a szpáhik* kapták 
meg használatra. Mivel tudták, hogy bármikor visszavehetik 
tőlük a használatra kapott földet, kegyetlenül kizsákmányol-
ták a parasztokat. A gyalogos katonák, a janicsárok* nem 
kaptak földbirtokot, ők fizetésért (zsoldért) harcoltak.

A magyar lakosság nem fogadta el az idegen hatalmat. 
Gyakoriak voltak az összetűzések. Különösen a hódoltság 
és a Magyar Királyság határvidékén élő magyarok voltak 
nehéz helyzetben. A határok ugyanis folyamatosan elto
lódtak, attól függően, hogy egy-egy kisebb ütközet után me-
lyik hatalom vette birtokba a területet. Ezért ugyanazt a fa
lut sokszor a magyar és a török állam is megadóztatta. 

Az Oszmán Birodalom még egy kegyetlen adófajtával súj-
totta a keresztény lakosságot: a gyermekadóval.* A meghódí-
tott területen élő családoktól elszakították és a szultán szék-
helyére, Isztambulba hurcolták a gyerekeket. Ott hithű 
mu zulmánná nevelték őket, és kit janicsárrá, kit hivatalnokká 
képeztek ki. Így biztosították a képzett katonák utánpót
lását.

Városok a hódoltság területén 

A hódoltság területén voltak olyan mezővárosok (pl. 
Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd), amelyek kiváltságokat 
kaptak. Ezek voltak a szultán városai. Vezetőiket (pl. a város-
bírót) maguk választhatták, és belső ügyeikben önállóságot 
élveztek. Csak a szultánnak adóztak, az évente megállapított 
adót a lakosok közösen, egy összegben fizették meg. A pa-
rasztok gyakran menekültek ide, s elhagyott földjeik a mező-
városhoz kerültek. Emiatt a mezővárosok területe hatal
masra növekedett. A város határában marhacsordákat 
legeltettek, mert a marhákat jó pénzért lehetett eladni. 
A marhapásztorok, akiket hajdúknak* neveztek, az igényte-
len marhákat saját lábukon hajtották külföldi piacokra. A ma-
gyar szürke marha ekkor vált világhírűvé. 

A török kézre került városok (pl. Buda, Pécs) látképe is 
megváltozott. A templomokról eltűntek a keresztek, helyüket 
az arany félhold foglalta el. A keresztény templomokat mo-
hamedán imaházakká, dzsámikká* alakították át. A harang-
tornyok szerepét a dzsámi mellett magasba szökő minaret*

A törökök rabjainak sorsa

A törökök a rabul ejtett gazda-
gabb foglyokért váltságdíjat kértek. 
Egy-egy rabot szabadon engedtek 
azzal, hogy a társai családjától sze-
rezze meg a váltságdíjat. Ha időre 
nem teljesítette küldetését, rabtár-
sait kivégezték. A  leghírhedtebb 
börtön az isztambuli Héttorony 
volt, ahol a szultánnal szembesze-
gülő főurak raboskodtak. Innen 
nem volt szabadulás. A szegényebb 
rabok gyakran kerültek rabszolga-
kereskedők kezére. 

n Idézd fel Gárdonyi Géza Egri csilla-
gok című regényének Isztambulban 
játszódó jeleneteit! Melyik szereplők 
ismerősek történelmi tanulmányaid-
ból?

A hajdúk

A szürke marhákért sok pénzt 
lehetett kérni, mert a hatalmas ál-
latokból levágásuk után sok húst 
adhattak el. A könnyű pénzszerzés 
reményében gyakran támadtak 
tolvajok a csordákra, ezért védel-
mükre jó kardforgató férfi akat al-
kalmaztak. Ők voltak a hajdúk, 
akik a kívánt piacokig hajtották, és 
útközben meg is védték a marhá-
kat. A hajdúkról később is hallunk 
még, de akkor már nem a marha-
tolvajok ellen harcoltak.

 A magyar szürke marha. Ilyen 
állatokat hajtottak a hajdúk, sok-
szor külföldi piacokra.
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vette át. Ennek erkélyéről zengett az imára hívó ének. A mü
ezzin* (az imára énekével hívó muszlim egyházfi) naponta 
ötször szólította híveit Allah dicséretére. A keresztény temp-
lomok kincseit elrabolták, szent ereklyéit megsemmisítették.

Kultúrák találkozása

Ahogy mondani szokás: az éremnek két oldala van. A tár-
gyilagosság megkívánja, hogy arról is szót ejtsünk, hogy mit 
köszönhetünk a török kultúrának. Új növényekkel ismer-
kedtünk meg. Például a tulipán, a jácint vagy a mogyoró
ekkor honosodott meg hazánkban. A törökök ismertettek meg 
minket a kávézás szokásával. A török bőrdíszművesektől ta-
nultuk meg a papucs készítésének módját is. A hosszú török 
uralom alatt egymás nyelvére is hatással voltunk. Több ma is 
használt szót a török hódítóktól vettük át (pl. kávé, kanna). 

Fejlett fürdőkultúrájuk megkívánta, hogy hazánkban is 
építsenek fürdőket. Ezek egy részét még ma is használjuk. 
Ilyen például Budapesten a Rudas fürdő. 

A Magyar Királyság

Magyarország északi és nyugati felét Habsburg Ferdi
nánd birtokolta. Ezt tekintjük Magyar Királyságnak, amely
beolvadt a hatalmas Habsburg Birodalomba. Az államigaz-
gatás rendszere, tehát a vármegyék és a rendi országgyűlés 
szerepe megmaradt. Az uralkodó székhelye Bécsben volt, a 
magyar országgyűlést pedig Pozsonyban tartották. Az or-
szággyűlés legfontosabb feladata az adók megszavazása és a 
török elleni védelemhez szükséges katonák biztosítása volt.

n	Nézd meg a pozsonyi vár képét a fejezet elején (126–127. 
oldal)! Melyik folyó partján fekszik Pozsony? 

A Magyar Királyságban élő földbirtokos nemesség számá-
ra a bevételt az élelmiszer megtermelése és eladása jelen
tette. A törökök ellen vívott háborúk – a katonaság élelme-
zése – miatt ugyanis nagy volt a kereslet a gabonára. Így ezt 
jó pénzen lehetett értékesíteni akár a külföldi piacokon is. 
A földbirtokosok egyre több terményt követeltek jobbágyaik-
tól. Az elnéptelenedett földeket, de gyakran a közös haszná-
latú legelőket is majorságukhoz csatolták, amit aztán a job-
bágyoknak kellett művelni, robottal. Arról már szót ejtettünk, 
hogy a végvárak környékén lévő birtokok jobbágyai voltak a 
legnehezebb helyzetben. A bizonytalan határok miatt kettős 
adózással a török és a magyar földesúr is sanyargatta őket. 

 A Rudas fürdő kupolája és belső 
tere n Kérdezősködj vagy nézz utána 
az interneten, hogy mely fürdőink 
származnak a török korból! Emlék-
szel, melyik ókori kultúrában volt a 
társasági élet színtere a fürdő?

 Török dzsámi* (mecset*) és mi-
naret n Idézzétek fel, mit tanultatok 
az iszlám vallásról! Nézzétek meg az 
ötödik osztályos tankönyv 31. lecké-
jét! 
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A városok fejlődését nem segítette, hogy az ország a me-
zőgazdasági termelésre támaszkodott. Nem fejlődött az 
ipar, csak céhek üzemeltek, de a bécsi fejlett ipar számára ez 
nagyon is előnyös volt. Ez a gazdasági különbség aztán hosz-
szú évtizedekre meghatározta Magyarország alárendelt 
helyzetét. Erről a későbbiekben részletesen olvasol majd. 

Az Erdélyi Fejedelemség

A keleti országrész – a Tiszántúl és Erdély – volt a legsze-
rencsésebb helyzetben. Szapolyai János – azzal, hogy a szul-
tán vazallusa, azaz alárendeltje lett – az itt élők számára vi-
szonylag békés és kiszámítható életet biztosított. Halála után 
fiát II. János néven választották királlyá. A csecsemő helyett 
anyja, Izabella királyné, és a király nevelője, Fráter György 
uralkodott. Évek múltán, 1570-ben a már felnőtt király meg
egyezett a Habsburgokkal, lemondott a koronáról, és Já
nos Zsigmond néven Erdély fejedelme lett. Ettől kezdő-
dően nevezzük ezt a területet Erdélyi Fejedelemségnek. 
Ennek ára az volt, hogy a szultán jóváhagyása nélkül nem 
választhattak fejedelmet, és évente egyszer adót kellett fi
zetni a töröknek. A fejedelemség külpolitikájába a szultán 
beleszólt, de a belső ügyekben a fejedelmek döntöttek.

A viszonylagos békének köszönhetően fellendült a gazda-
ság: fejlődött az ipar, a bányák ontották a nemesfémet és a 
sót, ez a kereskedelemre is pezsdítő hatással volt. A városok 
fejlődése lehetővé tette a kultúra terjedését. Gyulafehérvár 
lett a szellemi élet központja. Sorra nyíltak az iskolák, egye-
temek, könyvtárak. Ekkor vált híressé a sárospataki és a deb-
receni kollégium is. (Lásd a 137. oldalt!)

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan változott a jobbágyok élete a hódoltság területén? 
Milyen adókat fizettek, hogyan éltek, milyen veszélyekkel 
kellett szembenézniük?

2. Milyen volt a török államigazgatás rendszere?
3. Hogyan éltek és adóztak a Magyar Királyság területén élő 

jobbágyok? Milyen különbségeket fedezel fel a korábbi 
életükkel összehasonlítva?

4. Miért az Erdélyi Fejedelemség területén élő jobbágy volt a 
legszerencsésebb helyzetben? 

5. Vitassátok meg, hogy jó döntést hozott-e János Zsigmond 
azzal, hogy alárendelt vazallusi szerepet vállalt! Milyen ér-
vek szólnak mellette (mit nyert ezzel Erdély), és milyenek 
ellene (mit veszített)?

 Egy 16. századi magyar főnemes 
páncélban. A főnemesek kivették ré-
szüket a török elleni védekezésből. 
Váraikat megerősítették, és saját ka-
tonaságot tartottak fenn.

 János Zsigmond arcképe n So-
rold fel időrendben, milyen uralkodói 
címeket viselt! 
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25. Végvári küzdelmek
Az Oszmán Birodalom fő célja még mindig Bécs elfoglalása volt. Ezért a Habsburgok számára 

lényeges volt, hogy a törökök esetleges támadását lelassítsák. Ebben fontos feladatuk volt a ma-
gyar végváraknak, melyek védelmében rengeteg ember vére hullott.

1. Hogyan veszett el az ország fővárosa, Buda?
2. Melyik királyunk kezdte el építeni az ország déli határait 

védő végvárrendszert?
3. Mi volt a célja a Magyarország ellen indított török hadjára-

toknak?

A végvárak szerepe

Miután az ország három részre szakadt, új védelmi rend
szert kellett kiépíteni. A Magyar Királyság és az Erdélyi Feje-
delemség a török elleni védelemre rendezkedett be.

Buda elfoglalása után a török újabb hadjáratokat indí
tott (1541–1546), és sorban foglalta el a magyar erőssége
ket (Siklós, Pécs, Simontornya, Fehérvár, Esztergom, Szeged, 
Vác). A törökök szintén egy várakból álló védelmi rendszert 
hoztak létre Buda körül, hogy a hódoltság fővárosát ne le-
hessen visszafoglalni. A szultán ekkorra már úgy tekintett 
Magyarországra, hogy ez lesz a kiindulópontja a nyugati ter-
jeszkedésnek. Jelentős török katonai erő állomásozott Esz-
tergom, Tata, Fehérvár, Visegrád és Vác váraiban. 

A szemben álló felek nagy költségekkel járó építkezésekbe 
kezdtek. Az új végvárrendszer a síkságok és a hegyek ha

A végvári vitézek zsoldot kap-
tak, de az udvar nem mindig tudta 
megadni a nekik járó pénzt és ru-
házatot. (Ezt idézi egy mondás: „Se 
pénz, se posztó.”) Anyagi helyze-
tük javítása érdekében a végvári 
katonák egyéb „munkákat” is el-
vállaltak a békésebb időszakok-
ban: gyakran jártak portyázni, 
gazdálkodtak vagy elszegődtek a 
marhakereskedők mellé a csordák 
fegyveres kíséreteként. Akkoriban 
megszokott volt az a sajátos pénz-
szerzési mód, hogy a török foglyo-
kért váltságdíjat kértek, és a pár-
viadalok során szerzett zsákmány 
is a győztest illette.

 A várháborúk kora nMelyik vára-
kat támadták meg a törökök?
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tárán épült ki. A várakat vizesárokkal vették körül. Ezeket 
hegyesre faragott cölöpökkel tették még veszélyesebbé. 
A  régebbi várakat átalakították. Mivel a vékony, magas falak 
és bástyák nem adtak megfelelő védelmet az ellenséges 
ágyúkkal szemben, a várfalakat alacsonyabbra és vasta
gabbra építették, hogy nehezebb legyen áttörni. 

A végvárakban szolgáló vitézek a magyar társadalom va-
lamennyi rétegéből kikerülhettek: főúri családokból éppúgy, 
mint nemesekből, parasztokból. A végvári vitézek élete ka-
landos és veszedelmes volt. A végvári élet mindennapjai
hoz tartoztak a kisebb-nagyobb csatározások, párviadalok 
és zsákmányszerző portyák. Ezekre azért is szükség volt, 
mert a katonák gyakran így pótolták elmaradt zsoldjukat. 
A végvárrendszer fenntartása hatalmas összegeket emésztett 
fel, amelyeket a Habsburg uralkodók kincstára csak ritkán 
volt képes fedezni.

Kőszeg ostroma

A török sereg 1532ben ismét megpróbálta elfoglalni 
Bécs városát. A Habsburgok székhelyének védelmére ezúttal 
nagy létszámú keresztény sereg gyülekezett Bécs előtt, 
ami óvatosságra kényszerítette Szulejmánt. A török sereg 
megállt Kőszeg váránál, és a szultán elrendelte Kőszeg el
foglalását. Nem akart a háta mögött egy magyar kézen levő 
várat hagyni.

A vár kapitánya Jurisics Miklós volt. Csupán ötven katona 
és a környékről a várba menekült jobbágyok élén hetekig fel-
tartóztatták a szultán seregét. A törökök felállították ágyúi-
kat. A várfalat lerombolták, de a védők nem adták föl. Végül 
a kapitány, hogy emberei életét mentse, a várat jelképesen 
átadta a töröknek. Az önfeláldozó védekezést tapasztalva 
a török hadvezetés még inkább elbizonytalanodott. Mivel a 
Bécs előtt várakozó keresztény had létszáma egyre nőtt, 
a szultán inkább visszavonult. Bécs megmenekült.

A várháborúk időszaka

n	Kövesd nyomon a történelmi atlaszban a török sereg útját! 

1552ben a törökök két nagy hadsereget is indítottak 
azért, hogy növeljék a hódoltság területét. Az egyik sereg 
fő célja Temesvár és Szolnok volt. A másik török haderő be-
vette Veszprémet, ezt követően pedig a Nógrád megyei Dré-
gely ellen vonult. 

Amit a korabeli hadviselésről 
tudni kell…

Sok apró részlet ismerete is 
szükséges az események okainak 
megértéséhez. Október 26-a az isz-
lám vallásban Kászim napja. Ez a 
nap fontos időpont volt a török 
hadviselés számára. Ugyanis Ká-
szim napja után a török hadsereg 
abbahagyta a hadakozást, és téli 
szállásra vonult. Bár volt rá példa, 
hogy az időpontot kitolták, de a 
hatalmas távolságok általában 
nem tették lehetővé a háború foly-
tatását. Ez a szokás többször segí-
tette az ostromlott várakat, így Bé-
cset és Egert is. 

nÁllapítsátok meg a térkép segítségé-
vel, mekkora távolság van Isztambul 
és Buda között! Ha úgy számolunk, 
hogy a menetelő csapatok átlagosan 
20 kilométert tettek meg naponta, 
mennyi idő alatt ért a szultáni sereg 
Magyarországra? Mindezek alapján 
szerinted mely hónapokban volt lehe-
tőség az aktív hadműveletekre? 

Megoldás:Kb. 1400 km. Ez úgy 70 nap, azaz 
nagyjából 2 és fél hónap. És ez csak az odaút, 
pihenés nélkül!

 Végvári vitéz nMiben tért el a kor 
harcosának öltözete és fegyverzete a 
korábbi évszázadok viseletétől?
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Drégely eleste

Drégely várát Szondi György védte a budai pasa serege 
ellen. Az ostrom heves ágyúzással kezdődött, amely hamar 
lerombolta a várfalakat. Szondi a pasa felszólítására sem 
hódolt be. Apródjait az ellenséges fővezérhez küldte, érté-
keit tűzre vetette, legszebb lovait sorra leölte, hogy ne jussa-
nak török kézre. Végül megmaradt katonáival rohamot indí-
tott. A  kapitány az utolsó leheletéig harcolt. A súlyosan 
sebesült Szondinak egy török golyó oltotta ki életét. Török 
ellenfele megadta a tiszteletet a hős várkapitánynak, és kéré-
sének megfelelően a várral szemközt temettette el őt.

n	Mit üzent a törököknek Szondi György azzal, hogy az érté-
keit elégette?

Temesvár és Szolnok elfoglalása

A törökök egyik célja Temesvár elfoglalása volt. A várat 
Losonczy István vitézein kívül több száz zsoldos katona véd-
te. A török ágyúk hamarosan nagy réseket ütöttek a várfala-
kon. A török fővezér megesküdött, hogy ha a védők meg
adják magukat, szabadon elvonulhatnak. Losonczyt a 
külföldi zsoldosok kényszerítették, hogy adja át a várat a tö-
rököknek. A várból kivonuló védőket azonban a törökök 
megtámadták és lemészárolták. 

Innen a török sereg Szolnok alá vonult, amelynek meg
szállásával fontos tiszai átkelőhelyhez jutott.

n	Mit gondolsz, miért tartotta fontosnak a szultán, hogy az 
Erdélyhez közel fekvő Temesvár török kézen legyen? 

Eger, a Felvidék kapuja

A két támadó török sereg ezután egyesült, és Eger ellen 
indult. Ha a várat elfoglalják, semmi nem akadályozta volna 
meg őket abban, hogy a gazdag felvidéki aranybányák is tö-
rök kézre kerüljenek. A török győzelem a Habsburgok által 
birtokolt területet (a Magyar Királyság területét) is kettésza-
kíthatta volna. Eger várában Dobó István parancsolt a kétezer 
fős védőseregnek. Az egri hősök 1552 kora őszén megvéd
ték a várat.

n	Mi volt a jelentősége annak, hogy Eger ellenállt az ostrom-
nak? 

A várvédőkkel szemben az el-
lenség rettenetes túlerőben volt: a 
török had létszáma meghaladta az 
ötvenezret. A vár népe egy ember-
ként küzdött. Bornemissza Ger-
gely furfangos tűzszerszámai meg-
rémítették a falakat többször 
megrohamozó törököket, és közü-
lük sokakat elpusztítottak. A har-
cokból az egri nők is kivették ré-
szüket. A  törökök több mint egy 
hónapig tartó ostrom után, októ-
ber első napjaiban elvonultak a 
vár alól. Az egri vár hős védői pél-
dát mutattak arra, hogy a félelme-
tes török sereg is legyőzhető.

n Miért vonult el a török a vár alól? 
(Gondolj az elvonulás időpontjára 
is!)

 Egri nők. Székely Bertalan 19. 
századi festő műve. nMeséld el a kép 
alapján, milyennek képzeled el Eger 
ostromát!
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Szigetvár ostroma

Az elkövetkező esztendők nyugalmasabban teltek. Ám 
1566ban Szulejmán úgy döntött, elfoglalja vagy a földdel 
teszi egyenlővé Szigetvárt, mely erősen veszélyeztette a 
Nándorfehérvár és Buda között húzódó hadi úton vonuló se-
regeket és a török kereskedőket is.

Nagy meglepetésre azonban Szigetvár kapitánya, Zrínyi 
Miklós alig pár száz fős védőseregével hetekig ellenállt a 
török rohamoknak. Zrínyi merész kirohanásokkal akadá-
lyozta a törökök felvonulását. A folytonos ágyúzás azonban 
javíthatatlan károkat okozott a várban. Ekkor Zrínyi maradék 
katonái élén kirohant a várból. Szigetvár védői hősi halált 
haltak. Zrínyi életét puskalövés oltotta ki. Az ostrom utolsó 
hetében Szulejmán szultán meghalt egy járványos beteg-
ségben. Halálát a török parancsnokok eltitkolták, nehogy 
megfogyatkozzon az ostromló török katonák harci kedve.

n	Nézz utána, milyen régészeti feltárások zajlanak napjaink-
ban Szigetvárnál!

Szulejmán szultán halála után a várháborúk kora lezá
rult. 1568-ban II. Miksa császár és II. Szelim szultán békét kö-
tött. Így tartóssá vált Magyarország három részre osztottsá-
ga. A béke ellenére a portyák, helyi csetepaték tovább 
gyengítették az ország erejét.

 Zrínyi Miklós kirohanása. 19. századi német festő műve. 

ÖSSZEFOGLALÓ 
KÉRDÉSEK,  
FELADATOK

1. Mi volt a török elsődleges ka-
tonai célja a mohácsi csata és 
Buda elfoglalása után?

2. Mely várakat ostromolták meg 
a törökök a várháborúk során?

3. Miért volt kulcsfontosságú 
Eger vára?

4. Ha teheted, hallgass meg né-
hány zeneszámot a Kecskés 
együttes Régi török zene Euró-
pában című albumáról!

 Szigetvár egy 16. századi rajzon 
n Figyeld meg a képet! Hány részből 
állt a vár? Milyen alakúak a vár bás-
tyái? Milyen természeti körülmények 
segítették a vár védelmét? 
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Dobó István neve mindenki számára ismerősen cseng, aki olvasta Gárdonyi Géza Egri csillagok című 
regényét, vagy látta a belőle készült filmet. A hős egri várkapitány élete bővelkedett fordulatokban.

A feljegyzések szerint 1502-ben született, nagybirtokos családban. Ennek megfelelő nevelésben része-
sült: katonai ismereteket sajátított el, és megtanulta, hogyan kell a birtokot irányítani. A mohácsi csata után 
Ferdinánd király mellé állt.

Az ország három részre szakadása után hamar nyilvánvalóvá vált, hogy Eger kiemelten fontos a végvá-
raink sorában. 1548-ban Ferdinánd király kinevezte az egri vár parancsnokává. Dobó tudta, hogy hamaro-
san szembe kell néznie egy török ostrommal. Így a vár megerősítésébe fogott: új védműveket építtetett, és 
igyekezett elegendő élelmet, lőport és fegyvert felhalmozni.

Időközben megnősült, és három gyermeke is született. A törvénnyel is összeütközésbe került, amikor a 
szomszéd földesúrral vitáztak egy birtokon. Fegyveres harc lett a vége, amiért a király nagyon megharagu-
dott. Büntetését azonban a török támadás miatt felfüggesztették. 

1552 őszén Ahmed pasa és Ali pasa egyesített serege Eger alá érkezett. Mintegy 2000 fős magyar csapat 
állomásozott a várban. Dobó megeskette a védőket, hogy a várat nem adják fel, és az utolsó csepp vérükig 
harcolnak. Elszántságukat azzal jelezték a támadóknak, hogy a várfalra egy koporsót akasztottak fel.

Az óriási túlerőben lévő török sereg több rohamot intézett a vár ellen, de mindegyiket sikeresen vissza-
verték. A törökök gyors sikerre számítottak, de bizony tévedtek. Meglepően nagy veszteségeket szenvedtek, 
és az egyre hűvösebbre forduló időjárás is megviselte őket. A sok katona élelmezése is egyre nagyobb gon-
dot okozott. Végül a törökök feladták a harcot, és elvonultak. Dobó az ostrom után lemondott a kapitány-
ságról, mert úgy gondolta, Ferdinánd király nem küldött megfelelő segítséget a védőknek.

n	Hallgasd meg Tinódi Lantos Sebestyén Eger vár viadaljáról való históriás énekét!

A győzelem után Dobó bárói rangot és újabb birtokokat kapott. Később az Erdélyt rövid időre elfoglaló 
Ferdinánd erdélyi vajdának nevezte ki, vagyis ő lett a Habsburg uralkodó helyettese. Amikor a Habsburgok 
seregei kivonultak Erdélyből, a visszatérő Izabella királynő börtönbe vetette, ahonnan kalandos körülmé-
nyek között sikerült megszöknie.

Erdélyi birtokaiért kárpótlásul megkapta Léva várát a királytól. Ezután az egri hős elsősorban birtokai 
igazgatásával volt elfoglalva. Az 1560-as évekre az ország egyik legnagyobb földbirtokosa lett.

Dobónak azonban voltak nem éppen jó tulajdonságai is. Fukar és pénzéhes ember volt. A gazdálkodás-
sal és kereskedelemmel foglalkozó Dobó testvérek kíméletlenül elbántak versenytársaikkal, ha arra volt 
szükség. Sokat tettek annak érdekében, hogy új birtokokat szerezzenek. A család egyes birtokai határosak 

Dobó István élete  Olvasmány

 Dobó István szobrát a 20. század 
elején állították fel Eger főterén

voltak a Lengyel Királysággal, így Dobó gyakran a királyi vámhe-
lyek megkerülésével szállította ki áruit.

1568-ban Dobó ismét fegyveres összetűzésbe keveredett 
szomszédaival. Az új uralkodó, Miksa emiatt bebörtönöztette. In-
nen sikerült megszöknie, és lévai várába menekült. Ezután a po-
zsonyi országgyűlésre csalták, ahol felségárulással vádolták meg. 
Ismét börtönbe került. 1572-ben kiderült, hogy a vád alaptalan 
volt. Szabadon engedték, de ekkor már beteg volt, és nem sokkal 
később meghalt. Az egyik családi birtokán, Ruszkán (későbbi neve 
Dobóruszka) temették el.

Amikor hazája védelméről volt szó, Dobó István hősiesen helyt-
állt. Eger védelmében tett szolgálataival örökre beírta nevét törté-
nelmünk kiemelkedő személyiségei közé. Emlékét Eger főterén a 
Stróbl Alajos által készített szoborcsoport őrzi.

n	Keresd meg az olvasmányban említett településeket az atla-
szodban!
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26.Hitviták Magyarországon
A reformáció Magyarországon is gyorsan elterjedt. Az új hit minden társadalmi réteg körében 

ismert lett. Az új egyházak anyanyelven tartott istentiszteletei, anyanyelven tanító iskolái hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a három részre szakadt ország nyelvi-kulturális egysége fennmaradjon.

1. Mik voltak a reformáció kiváltó 
okai?

2. Milyen protestáns egyházakról 
tanultál?

3. Hogyan segítette a reformáció 
az anyanyelv és a kultúra fejlő-
dését?

4. Milyen lépéseket tett a katoli-
kus egyház a reformáció ellen?

Az első magyar nyelven megjelent 
Biblia címoldala. Az Ószövetséget és 
az Újszövetséget is tartalmazza. 
A  könyv súlya kb. hat kilogramm 
volt, és kb. 800 példányt nyomtattak 
ki belőle. n El tudod olvasni a szöve-
get?

A protestáns vallások terjedése 
Magyarországon

Luther és Kálvin tanításai gyorsan terjedtek Magyarorszá-
gon is. A templomokban gyakran vitáztak a katolikus és a 
protestáns papok vallási kérdésekről. A hitviták* magyar 
nyelven zajlottak, így a hallgatóság latinul nem tudó tagjai 
is értették, miről beszélnek a vitázók.

A magyarországi hitvitákban előkerült, hogy a török pusztítás 
Isten büntetése. A protestánsok azt mondták, hogy a büntetés a 
katolikus papok harácsolása, bibliai tanításoktól való eltávolodá-
sa miatt van. A katolikusok azzal érveltek, hogy a reformáció je-
lentkezése előtt az ország képes volt ellenállni a töröknek, tehát a 
török pusztítás a reformáció miatti büntetés volt.

A reformáció elősegítette a magyar nyelv fejlődését és 
a könyvnyomtatás elterjedését. A prédikátorok ugyanis 
gondolataikat magyar nyelven fogalmazták meg, nyomtatták 
ki és terjesztették követőik körében. Már 1590-ben elkészült 
az első magyar nyelvű Biblia Károli Gáspár fordításában. 
A bibliát egy Vizsoly nevű faluban nyomtatták ki, ezért a 
neve: Vizsolyi Biblia. 

n	Eredetileg milyen nyelven lehetett olvasni a Bibliát?

A könyvnyomtatás és a könyvek terjedésével egyre 
nőtt azok száma, akik megtanultak olvasni. Az országot 
behálózták a protestáns egyházak által alapított iskolák, 
amelyek közül a leghíresebb a sárospataki kollégium és a 
debreceni kollégium volt. Így a protestáns hitújítás hozzájá-
rult a kultúra felvirágzásához is.

n	A kollégium abban az időben olyan protestáns iskola volt, 
amely alap-, közép- és felsőfokú oktatást és szállást is adott 
a diákoknak. Nézz utána, ma mit jelent ez a szó! 
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A reformáció terjedését segítette az is, hogy a magyarok 
jelentős része haragudott a Habsburg uralkodókra. Úgy gon-
dolták, a török megszállás ellen nem nyújtanak elegendő se-
gítséget. Ezért nagyon sokan a katolikus Habsburgok elle
nében a reformáció mellé álltak. A magyar nemesek és a 
jobbágyok főleg a református vallásra tértek át, míg a Felvi-
dék és Erdély városaiban, ahol sok német származású lakos 
volt, az evangélikus vallás terjedt el. 

Az ellenreformáció hazánkban

Lassan ugyan, de az 1600-as évek elején megerősödött a 
katolikus egyház Magyarországon is. Nem volt ez mindig bé-
kés folyamat: a katolikus Habsburg uralkodók erőszakkal is 
felléptek a protestánsok ellen: templomaikat bezárták, pap-
jaikat börtönbe vetették.

A magyar ellenreformáció* vezetője Pázmány Péter, ak
kori esztergomi érsek volt. Az esztergomi érsekség központ-
ja Nagyszombat volt, mivel Esztergomot elfoglalta a török.

Pázmány úgy gondolta, hogy a fegyveres fellépés nem ve-
zet jóra. Ezért viták során, érvekkel akarta meggyőzni a híve-
ket arról, hogy a katolikus egyháznak van igaza. Másik esz-
közt is bevetett: felismerte, hogy az oktatás még a vitánál is 
eredményesebb. Ezért Nagyszombaton egyetemet alapí
tott, ami mellett nyomda is működött. Erről az egyetemről 
sok jól képzett, művelt katolikus pap került ki.

Pázmány hosszas térítő munkája következtében sok ma-
gyar főúr visszatért a katolikus hitre, így a katolikus vallás 
hívei ismét többségbe kerültek Magyarországon. A rendel-
kezések értelmében ugyanis a földesurak vallását kellett kö-
vetniük a birtokaikon élő jobbágyoknak is.

A reformáció és ellenreformáció együttes hatására 
egyre többen megtanultak olvasni. Fejlődésnek indult az 
anyanyelvű irodalom is. A vallásos irodalom mellett verses-
kötetek, naplók („életírások”), magyarra fordított színdara-
bok is kerültek ki a nyomdákból. A könyv lassacskán már 
nem luxuscikk, hanem használati tárgy lett.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Szerinted miért terjedtek el gyorsan a protestáns vallások 
Magyarországon?

2. Ki és mikor fordította le magyar nyelvre a teljes Bibliát?
3. Mi volt Pázmány Péter módszere a reformáció ellenében?
4. Mi az, amit a reformáció és a katolikus megújulás egyaránt 

fejlesztett?

 Pázmány Péter

 A nagyszombati székesegyház 
n Felismered, hogy milyen stílusú az 
épület? 
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A tizenöt éves háború

A Habsburg uralkodó úgy gondolta, eljött az ideje an-
nak, hogy a törököt kiszorítsák Magyarországról. Újabb 
háborús időszak következett be. Ez a tizenöt éves háború
(1591–1606) rengeteg ember halálával járt. Váltakozó sike
rekkel folyt a küzdelem. A keresztény hadak több győzelmet 
is arattak, de a döntő csatában vereséget szenvedtek. 

Ebben a hosszú háborúban a Habsburgok kincstára ki
ürült. A király úgy gondolta, hogy legegyszerűbben a magyar 
főurak vagyonának megszerzésével tehet szert bevételre. 
Ezért többeket felségárulással vádoltak meg, vagyonukat pe-
dig elkobozták.

Ebben az időszakban érte el Magyarországot az ellenre
formáció. A protestánsokat üldözni kezdték, értékeiket, 
házaikat, templomaikat elvették. Ez a főnemeseket, a pol-
gárokat és a jobbágyságot is nagyon fölháborította. A ma
gyar rendek és a Habsburg uralkodó között egyre erősöd
tek az ellentétek.

n	Mely társadalmi rétegek alkották a rendeket? 

A három részre szakadt országban nem volt tartós a nyugalom. A várháborúkat lezáró békekötés 
után majdnem három évtizedig jobbára a végvárak körzetében voltak harcok. Aztán a tizenöt éves 
háború újra kimerítette az ország maradék erejét is.

27. Bocskai István Habsburg-ellenes 
mozgalma

A tizenöt éves háborúban a keresztények nem tudták megva-
lósítani fő céljukat, a török kiűzését Magyarországról. Sőt, a há-
ború eredményeként újabb magyar területek kerültek az Oszmán 
Birodalomhoz, a hódoltság területe nőtt. Ekkor foglalták el a tö-
rökök Kanizsát és Egert, amelyet 1552-ben hatalmas áldozatok 
árán a magyarok még megvédtek.

nKeresd meg a történelmi atlaszodban a 17. századi Magyarországot 
ábrázoló térképen Kanizsát és Egert! 

1. Mi történt Magyarországgal Buda elfoglalása után?
2. Keresd meg a történelmi atlaszban a korabeli Magyarorszá-

got, és nevezd meg a részeit! Ki uralkodott az egyes részek 
fölött?

 A két ellenséges birodalom ural-
kodója: Rudolf német-római császár, 
magyar király és III. Mohamed török 
szultán  
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 Bocskai István. Előbb a Habs-
burg uralkodók, majd az erdélyi feje-
delmek mellett töltött be fontos 
tisztségeket. A tizenöt éves háború 
kezdetén az egyik magyar sereg az ő 
vezetésével aratott fényes győzel-
met a török sereg felett. 

Bocskai István harca 
a Habsburgok ellen

1604-ben a Habsburg udvar Bocskai Istvánt is be akarta 
börtönözni. Bocskai fontos tisztségeket betöltő magyar fő-
nemes volt, aki a protestáns hitet követte. Hajdúsereget 
küldtek elfogására, akik azonban inkább átálltak a főúr 
oldalára, és a császári hadakat megfutamították. Ezzel kez-
dődött a Bocskaiféle felkelés.

A magyarok körében Bocskai nagy népszerűségre tett 
szert. A protestáns többségű felvidéki városok és várak 
egymás után álltak mellé. Hamarosan már Bécs körül por-
tyáztak a hajdúi. Néhány év alatt Erdély és a Magyar Királyság 
nagy része is az ellenőrzése alá került.

 Hajdúk. Mint már tudod, eredetileg fegyveres marhapásztorok 
voltak (30. lecke). Később fizetségért bárkihez elszegődtek kato-
náskodni, vagyis zsoldosok lettek. Bocskai mellett azonban kitar-
tottak. n Figyeld meg fegyvereiket: a puskát, a kardot, a buzogányt 
és a fokost (a rajzon a bal oldali alak a jobb kezében tartja)! 

Erdély és Magyarország fejedelme

Az 1605-ös esztendő fontos volt Bocskai életében: Erdély, 
majd nem sokkal ezután Magyarország fejedelmévé 
 választották. Hozzákezdhetett a béke újbóli megteremté-
séhez.

A hajdúkról

A hajdúknak abban az időben 
nagyon rossz hírük volt, különö-
sen a nemesek körében. Az ország-
gyűlések többször fogalmaztak 
meg ellenük különböző határoza-
tokat. „Mert, hogy az embereknek 
ez a fajtája, mindenütt mennyi 
kárt teszen, azt kimondani sem le-
het, és még a győzelmek alkalmá-
val is, magát a fosztogatásra adva, 
a győzedelmeknek a kiaknázását 
megakadályozza” – rögzítették 
1597- ben. A következő évben pe-
dig törvénybe foglalták: „És ezeket 
a bármily név alatt bujdokló haj-
dúkat, ha akárhol fogságba ejtet-
ték, minden embernek szabadsá-
gában álljon, úgy a magyar, mint a 
német területen büntetlenül meg-
ölnie.” Bocskai viszont fegyelme-
zett hadsereget szervezett a haj-
dúkból. 
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Ehhez – a pénzen kívül – megfelelő katonai erőre is szük-
sége volt. A hajdúkat letelepítette birtokain. Hogy további 
hűségüket is biztosítsa, nemességet adományozott nekik. 
Cserébe katonáskodniuk kellett, így jelentős haderő állt a 
fejedelem rendelkezésére. Fontos az is, hogy az így megbe-
csült katonák nem raboltak, fosztogattak, ami a lakosság 
számára nyugodtabb életet jelentett. 

Mindeközben még tartott a tizenöt éves háború. A török 
udvar örült, hogy korábbi ellenfelei egymás ellen fordulnak. 
A szultán felajánlotta segítségét Bocskainak, sőt koronát 
is küldött neki. A fejedelem emiatt nehéz helyzetbe került. 
Nem akarta magára haragítani a szultánt, de a hűbérese sem 
akart lenni, márpedig a szultán koronája ezt jelentette volna. 
Végül ravasz diplomáciai csellel elfogadta a koronát, de 
nem koronáztatta meg magát. 

A bécsi béke és békekötés a törökkel

Bocskai sikerei miatt a Habsburg uralkodó hajlott a meg-
egyezésre. A békét Bécsben kötötték meg, 1606ban. 
A Habsburgok elismerték Erdély különállását a Magyar Ki-
rályságtól. Bocskai Erdély fejedelme maradt, de lemondott a 
magyar fejedelmi címről. A Habsburg uralkodó megígérte, 
hogy ezután rendszeresen összehívja a magyar országgyű
lést, és az ország főbb tisztségeire csak magyarokat nevez 
ki. A nemesek és a városi polgárok szabadon gyakorolhat
ták vallásukat. (Tehát nem üldözték a protestáns vallások 
híveit.) 

Néhány hónappal később Bocskai közvetítésével békét 
kötöttek a Habsburgok és a törökök is. Véget ért a tizenöt 
éves háború. 1606 decemberében a fejedelem megbetege-
dett és kevéssel karácsony után meghalt.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért volt üres a Habsburgok kincstára?
2. Hogyan akarták a pénzt pótolni?
3. Mi robbantotta ki a Bocskai vezette felkelést?
4. Kikből állt Bocskai seregének nagyobbik része?
5. Milyen koronát utasított vissza Bocskai, és miért?
6. Sorold fel, milyen eredményeket ért el Bocskai!

 A korona, amit a szultán küldött 
Bocskainak. A fejedelem nem akart 
a török hűbérese lenni, ezért a ha-
gyomány szerint azt mondta a köve-
teknek, hogy nagyon örül a szultán 
ajándékának, és a kincstár díszeként 
fogja őrizni.

 Bocskai István alakja a reformá-
ció genfi emlékművén. Az emlékmű-
vet 1917-ben adták át, és azoknak a 
szobrai kaptak rajta helyet, akik so-
kat tettek a református egyházért. 
Az emlékművön egyetlen magyar 
szerepel: Bocskai István. n Mit gon-
dolsz, mivel érdemelte ki Bocskai, 
hogy felkerüljön a református egyház 
kiemelkedő személyei közé? 
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Erdély felemelkedése

A belső harcok felszámolása után, 1613-ban Bethlen Gá
bor lett Erdély fejedelme. Tisztában volt azzal, hogy a tö-
rökkel való szembenállás végzetes lenne népe számára. Ezért 
jó viszonyt épített ki az Oszmán Birodalommal, így biztosítot-
ta a fejedelemség békéjét.

Először belső nyugalmat kellett teremteni. Ezt a fejedel
mi hatalom megerősítésével érte el. Ezután Bethlen meg
emelte az adókat és visszavette az eladományozott feje
delmi birtokokat. Az ebből származó bevétellel a gazdaság 
fejlődését támogatta. Kiváló minőségű aranypénzt veretett. 
Külföldi bányászokat, iparosokat és kereskedőket hívott be 
az országba, akik itt telepedtek le. Ezzel biztosította az ipar 
fejlődését és fellendítette a külkereskedelmet. Azért, hogy 
az iparosoknak hosszú távon legyen megélhetésük, az Er
délyben előállított termékeket vámokkal védte. Ez azt je-
lentette, hogy a külföldről behozott áru után a kereskedőnek 
többletpénzt kellett fizetnie. Így ugyanolyan termék esetén a 
külföldi drágább volt, nem érte meg megvenni.

Megtiltotta, hogy az ország legértékesebb termékeit
(nemesfémek, vas, méz, só, szarvasmarha, szőrme stb.) kül-
földre vigyék. Ezekkel az árukkal csakis a fejedelem által 
megbízott emberek kereskedhettek. Ez a bevétel is a kincs-
tárba folyt be.

A bevételek nagyobb részét a fejedelem egy jól képzett és
korszerűen felszerelt hadsereg létrehozására és fenntartá-
sára fordította. Jutott azonban pénz az építkezésekre, a kul-
túra és a tudomány támogatására is. 

A fejedelmi udvar Gyulafehérvárott rendezkedett be.
A  pompás, reneszánsz fejedelmi palota és más épületek, 
templomok fényes fővárossá tették a várost. A fejedelem hí-
res művészeket, zenészeket, színészeket csábított udvarába. 
A korabeli tudósítások, melyeket az odalátogatók írtak, azt 
állították, hogy az erdélyi fejedelmi udvar bármely más euró-
pai uralkodó udvarának méltó párja.

1. Hogyan zárult le a tizenöt éves 
háború?

2. Miért volt az Erdélyi Fejedelem-
ség területén élőknek nyugod-
tabb élete?

3. Hogyan történt az erdélyi feje-
delmek megválasztása? 

Az Erdélyi Fejedelemség a szultán fennhatósága alatt állt, de belső ügyeiben szinte teljes önálló-
ságot élvezett: Bocskai fejedelem halála után azonban Erdélyben belső háborúk törtek ki. Ez ve-
szélyeztette a fejedelemség addigi kedvező helyzetét. Erőskezű, megfontoltan cselekvő vezetőre 
volt szükség. Bethlen Gábor mindkét tulajdonsággal rendelkezett. 

28. Erdély aranykora

 Bethlen Gábor fejedelem. Erdély 
békéjének megtartását, a törvények 
betartását és a gazdasági fejlődés 
ösztönzését vélte a legfontosabb-
nak. Ügyelt arra, hogy a Magyar Ki-
rályság területén se üldözzék a pro-
testánsokat, és a Habsburgok ne 
sértsék meg a rendek jogait. Emiatt 
többször háborút indított a Habs-
burgok ellen. n Milyen megállapo-
dásban vállalták a Habsburgok a 
vallásszabadság és a rendek jogai-
nak biztosítását? Kivel kötötték ezt a 
megállapodást? 
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A harmincéves háború

A Habsburgok növekvő hatalma és a protestánsok üldözé-
se miatt több európai állam lépett szövetségre, és háborút 
indított a Habsburgok ellen. Kirobbant a harmincéves hábo
rú (1618–1648), amely hatalmas pusztítással járt, különösen 
a Német-római Birodalom területén. Bethlen is bekapcsoló-
dott a háborúba: csatlakozott a Habsburgok ellenfeleihez.

Bethlen hadserege sikereket ért el, Észak-Magyarország 
nagy részét elfoglalta. Európai szövetségeseit (pl. a csehe-
ket) azonban legyőzték a Habsburgok seregei. Egymaga nem 
tudott tovább hadat viselni. Így leghőbb vágya, Erdély és a 
Magyar Királyság egyesítése nem sikerült. Annyit azonban 
elért, hogy előnyös békét kötött a bécsi udvarral: elismer
tette Erdély önállóságát, és gyarapította a fejedelemség 
területét. 

A békekötés után nyugalmas évek következtek. Erdélyben 
addig nem látott jólét köszöntött be. A fejedelem bőkezűen 
támogatta a kultúrát és a tudományokat: nyomdákat ala-
pított, iskolákat hozott létre (pl. protestáns főiskolát Gyula-
fehérvárott). Könyvtáraik felszereléséről is gondoskodott. 
Bethlen támogatásának is köszönhető, hogy a sárospataki 
és a debreceni protestáns kollégiumok messze földön hí-
ressé lettek, és külföldről is érkeztek ide nagynevű oktatók. 
(Akkoriban Sárospatak és Debrecen is az Erdélyi Fejedelem-
séghez tartozott.) 

n	Tudod, mit jelentett abban az időben a kollégium szó? Ha 
nem, nézd meg a 32. leckét!

Az Erdélyi Fejedelemség hanyatlása

Bethlen halála után hadvezére, I. Rákóczi György lett a 
fejedelem. Biztos kézzel irányította a fejedelemséget, sikere-
sen folytatta Bethlen külpolitikáját. Ő is bekapcsolódott a 
harmincéves háborúba (a szultán jóváhagyásával), de aztán 
inkább békét kötött a Habsburgokkal. A békekötés egyik 
feltétele volt, hogy Erdélyben a jobbágyok is szabadon gya-
korolhassák vallásukat.

Több esztendő múlva egy új fejedelem (II. Rákóczi 
György) semmibe vette a szultán elvárásait: előzetes enge
dély nélkül háborút indított Lengyelország ellen. A szultán 
sereget küldött Erdélybe, akik feldúlták az országot, gyújto-
gattak, raboltak. Az egyik csatában a fejedelem is odave-
szett. Erdély politikai jelentősége csökkent, ereje hanyatlani 
kezdett.

 Erdély címere. A fekete turulma-
dár a magyarokat, a Nap és a Hold a 
székelyeket, a hét bástya pedig az 
Erdélyben nagy számban élő néme-
teket (szászokat) jelképezi. 

 Bethlen Gábor fejedelmi zászlója

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Mi volt Bethlen Gábor fő célja? 
Sikerült-e elérnie?

2. Szerinted az Erdélyi Fejede-
lemség teljesen független ál-
lam volt? Azt tehette a fejede-
lem, amit csak akart?

3. Milyen intézkedéseket vezetett 
be Bethlen a belső béke meg-
teremtése után?

4. Mire költötték az adókat?
5. Mi volt az oka Erdély hanyatlá-

sának? 
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29. A törökök és a Habsburgok között: 
Zrínyi Miklós

A 16–17. század fordulóján, a tizenöt éves háborúban nem sikerült a török kiűzése Magyarország 
területéről. Így továbbra is a törökellenes harc maradt a legfontosabb a magyarok számára. Köz-
ben a Habsburg uralkodó megsértette a rendek jogait, békére törekedett a törökkel, és üldözte a 
protestánsokat. Mindez Habsburg-ellenes mozgalmak kialakulásához vezetett.

Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér

A főnemesek közé tartozó Zrínyi család neve sokszor fel-
bukkant a magyar történelem során. Tagjai vagyonukat és 
sok esetben életüket is feláldozták a haza érdekében. A törö-
kök elleni harcban is élen jártak. Az egykori szigetvári hős 
dédunokáját szintén Zrínyi Miklósnak hívták. Tehetséges 
hadvezér volt, szinte egész életében harcolt a törökök el
len. Nemcsak a kardot, hanem a tollat is kiválóan tudta for-
gatni, mert remek költő is volt. Írásaiban a török elleni harc 
fontosságát hangsúlyozta. A Szigeti veszedelem című költe-
ményében dédapja hősi harcát, Szigetvár védelmét írta meg.

Zrínyi úgy vélte, önálló magyar hadsereget kellene lét
rehozni. Nem bízott abban, hogy a császár serege megszaba-
dítja Magyarországot a török uralomtól.

A téli hadjárat és következményei

Egy újabb török támadás után a császár kinevezte Zrínyit 
a magyarországi császári csapatok főparancsnokának. Zrínyi 
tisztában volt azzal, hogy a téli hidegben az oszmán sereg 
katonái nem szívesen háborúznak. Ezért 1664 elején, a csi-
korgó januári fagyban támadást indított az ország déli részén. 
Ez volt a téli hadjárat. A hadjárat során sikerült felégetnie az 
eszéki fahidat. A Dráva folyón átvezető híd a magyarországi 
török seregek utánpótlási útvonalának egyik legfontosabb 
pontja volt. Zrínyi Kanizsa várát is vissza akarta foglalni, de 
ez nem sikerült. Sajnos a császár nem nyújtott semmilyen 
támogatást – ugyanis a franciák ellen indított háborúja kö-
tötte le. 

A török visszavágásra nyárig kellett várni. Az oszmán 
nagyvezír erős sereggel érkezett. Felmentette az ostrom alól 
Kanizsa várát, és Zrínyi Miklós erősségét, ÚjZrínyivárat fel
robbantotta. Számos várat visszafoglalt.

A császárnak nem állt szándékában a török kiűzése. Csak 
azt akarta, hogy a török had ne tudja megtámadni Bécset. 

1. Miért támogatta sok magyar 
nemes a Habsburgokat?

2. Kiérdemelték-e a Habsburgok 
a magyarok bizalmát?

3. Ki védte Szigetvárat 1566-ban 
a szultán hadseregével szem-
ben? 

 Zrínyi Miklós, a költő és hadve-
zér. A kezében buzogány látható. 
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 Zrínyit leváltotta a seregek éléről, és az olasz származású 
Monte cuccolit [montekukkoli] nevezte ki fővezérnek.

A nagyvezír úgy határozott, hogy 100 ezer fős serege a 
Rába folyónál fog megütközni ellenfelével. Ezért Szentgott-
hárdhoz vonult, ahol a folyó bal partján felsorakozva várta őt 
a keresztények nagyjából 30 ezer főt számláló hadereje.

A jelentős túlerő azonban nem bizonyult már elegendő-
nek: a kor modern puskáival felszerelt, jól képzett császári 
haderővel szemben a török sereg alulmaradt. Hosszú évtize
dek óta ez volt az első jelentős keresztény győzelem az 
oszmán had ellen!

A vasvári béke

Ezért érte a magyar urakat – élükön Zrínyivel – hideg zu-
hanyként a császár döntése: a csata után tíz nappal Vasvár-
nál békét kötött a törökkel. Nem használta ki a kedvező 
alkalmat, hogy további területeket szabadítson fel. Sőt, min
den területet a törökök kezén hagyott, amit addig birto
koltak. 

A magyar urak számára így egyértelművé vált, hogy a csá-
szár nem segíti az országot a törökök ellen. Emiatt a főurak 
titokban szervezkedni kezdtek a Habsburguralom ellen. 
Felvették a kapcsolatot XIV. Lajos francia királlyal is. Ám a 
szervezkedés hamar kiderült. A császári bíróság több főurat 
halálra ítélt és kivégeztetett.

n	Mit gondolsz, miért a francia királlyal vették fel a kapcsola-
tot az összeesküvő magyar főnemesek?

Az eszéki híd

Az utánpótlási útvonal azt je-
lenti, hogy azon keresztül szállí-
tották a harci eszközöket, az élel-
miszert, és azon haladtak a tá ma dó 
török seregek is. Miért volt az 
eszé ki híd az utánpótlási útvonal 
legfontosabb pontja? A Dráva nem 
a legnagyobb folyó volt a Délvidé-
ken, mégis nehezen lehetett átkel-
ni rajta. A vidék erősen mocsaras 
volt, és csak kevés biztonságos út 
vezetett át rajta. Egy sereg pedig 
semmiképp nem tudott átkelni a 
lápon. Ezért épült sok munkával, 
sok aranyból a hat kilométer hosz-
szú fahíd. A krónikások szerint 
négy szekér is elfért rajta egymás 
mellett. És ezt a hidat Zrínyi porig 
égette! A török ezt nem bocsátotta 
meg neki.

Zrínyi halála

Zrínyi Miklós is támogatta a 
Habsburgok elleni szervezke-
dést. Ám három hónappal a vas-
vári békekötés után egy vadásza-
ton halálos balesetet szenvedett: 
egy megsebzett vadkan ölte meg. 
A  kortársak közül sokan nem 
akarták elhinni, hogy az erős és 
a fegyverekkel jól bánó főurat 
egy vadkan ölte meg. Úgy gon-
dolták, a bécsi udvar által felbé-
relt merénylő lőtte le. A történé-
szek többsége azonban Zrínyi 
halálát vadászbalesetnek tartja.  Zrínyi Miklós halála
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért választotta a téli időszakot Zrínyi a török elleni harchoz?
2. Keresd meg a történelmi atlaszodban Eszék városát! Miből tudod megállapítani, hogy az a híd 

nagyon fontos volt a török számára?
3. Kinek a támogatásában bízott Zrínyi Miklós a török elleni harc során? 
4. Miért okozott csalódást a magyar főuraknak a vasvári béke?

A császár parancsa egyértelmű volt: Montecuccolinak Bécs és 
az osztrák területek megóvására kellett ügyelnie. Nem volt szabad 
kockáztatni az egyetlen ütőképes sereget, mely a birodalmat vé-
delmezte.

Emiatt Köprülü Ahmed, a török nagyvezír csapatai szinte ellenál-
lás nélkül vonulhattak át Magyarországon. Úgy tervezte, hogy átkel a 
Rába folyón, majd Bécs felé nyomul, közben pedig felperzseli a ma-
gyar és osztrák falvakat, földeket. Az átkelést a Rábán több alkalom-
mal próbálta, de a keresztény hadak ezt meg tudták akadályozni.

Montecuccoli húzta az időt, de okos és tapasztalt parancsnok-
ként tudta, hogy a döntő csatát addig kell megvívnia, amíg sere-
gének van utánpótlása, és az emberek nem éheznek. Tudta ezt a 
török parancsnok is – így került sor Szentgotthárdnál a döntő ösz-
szecsapásra.

A török sereg több mint háromszoros túlerőben volt. Majdnem 
biztosak voltak győzelmükben. Kipróbált módszerük az volt, hogy 
az ellenfelet erős ágyúzással meggyengítik, ezután a karddal fel-
szerelt lovasaik (a szpáhik) felaprítják a sérült és összezavarodott 
ellenfelet. Ez alkalommal azonban másképp történt.

A csatát megelőző napokon heves esők áztatták el a vidéket, a 
Rába megáradt. A folyópart melletti szűk terepen, a felázott agya-
gos talajon – ami roppant csúszós volt – a szpáhik nem tudtak ro-
hamot indítani. Nagy meglepetésre a janicsárok alulmaradtak a 
fegyelmezett francia muskétásokkal szemben. (A muskétások pus-
kával felszerelt alakulat volt.)

A beszámolók szerint öldöklő küzdelmet vívtak a felek egymás-
sal. A török a legértékesebb egységeit veszítette el, ami az egész 
sereg harci kedvét erősen visszavetette. A keresztények győzelmé-
hez még egy török hiba hozzájárult: félreértették a vezír egyik pa-
rancsát, és az oszmán seregek összezavarodtak, majd menekülés-
be kezdtek.

Sokan vízbe fulladtak menekülés közben, és sokakat megöltek. 
A két fáradt ellenfél küzdelme a keresztények győzelmével zárult.

Felmerülhet a kérdés: vajon Montecuccoli miért nem üldözte a 
törököket? Több oka is lehetett ennek, de az alábbi kettő biztos: 
nem volt elegendő utánpótlása a csapatai számára, és a megáradt 
folyón, a mocsaras vidéken ő sem tudott seregével átkelni. A vas vári 
béke pedig lezárta az ígéretesnek tűnő ellentámadás lehetőségét.

A szentgotthárdi csata  Olvasmány

 Montecuccoli császári hadvezér. 
Ismert mondása, hogy „A háborúhoz 
három dolog kell: pénz, pénz és har-
madszor is pénz.” nBeszéljétek meg, 
igaza volt-e Montecuccolinak! 

 Köprülü Ahmed török nagyvezír
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1. Hogyan foglalták el a törökök 
Buda várát? Miért volt ez szá-
mukra nagy jelentőségű vá-
ros?

2. Hogyan alakult ki végül a hó-
doltság területe?

3. Idézd fel, kik és milyen esemé-
nyek kapcsán kértek katonai 
segítséget a Habsburg uralko-
dóktól!

Thököly Imre felkelése – a kurucok

A főúri szervezkedés felszámolása után a Habsburg ural
kodó növelni akarta hatalmát Magyarország fölött. Nem 
hívta össze az országgyűlést, ismét üldözni kezdték a protes-
tánsokat, és növelte az adókat. Sok végvárból elbocsátották 
a magyar katonákat, és megbízhatóbbnak tartott idegen 
zsoldosokkal pótolták őket. 

Az elégedetlenség fegyveres felkeléshez vezetett, amely-
nek élére egy gazdag nagybirtokos, Thököly Imre állt. A felke-
lők magukat kurucoknak* nevezték. A kurucok rövid időn 
belül elfoglalták a Magyar Királyság keleti részét, és Thökölyt 
török támogatással fejedelemmé választották. Fejedelemsé-
gének központja Kassa volt. Ezzel Magyarország már négy 
részre szakadt. 

n	Sorold fel a négy részre szakadt Magyarország részeit! Mit 
gondolsz, miért támogatta a szultán Thökölyt? 

A Szent Liga megalakulása

Thököly sikereit látva 1683ban az Oszmán Birodalom 
újabb hadjáratot indított Bécs elfoglalására. Bécs városa 
hősiesen ellenállt. A város felmentésére a császári csapatok 
lengyel és német katonai segítséget is kaptak. Együttes erő-
vel visszaverték a török hadat, és súlyos csapást mértek rá. 
Bebizonyosodott, hogy az Oszmán Birodalom legyőzhető! 

Ez a diadal egységbe kovácsolta az európai keresztény or-
szágokat: a pápa felhívására a Habsburgok, Lengyelország
és a Velencei Köztársaság szövetségre lépett. Megalakult a 
Szent Liga, amelynek elsődleges célja a török kiűzése Ma
gyarországról. A Szent Liga nyolcvanezer fős keresztes sere-
get toborzott, amelyben minden ötödik katona magyar volt. 
Az ország felszabadítása érdekében Thököly seregéből is so-
kan átpártoltak a császáriakhoz.

Az Oszmán Birodalom nem adta fel Bécs elfoglalásának tervét. A Habsburg uralkodók azonban 
sokáig semmit sem tettek annak érdekében, hogy Magyarországon megállítsák a török terjeszke-
dést. Cselekvésre csak akkor szánták el magukat, amikor a török ismét Bécs alá vonult. 

30. A török kiűzése Magyarországról 

 Thököly Imre, a kurucok vezére. 
A kezében fokost tart. n Mivel kap-
csolatban tanultunk már a fokosról? 
Kiknek volt a fegyvere? (Ha nem em-
lékszel, nézd meg a 33. leckét!) 
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n	Mit gondolsz, milyen érdekei fűződtek Lengyelországnak és 
Velencének a törökök kiűzéséhez? Vedd elő a térképet, és 
gondolkozz a gazdasági okain!

 Buda várának visszafoglalása 
n Melyik fegyver szerepét emeli ki a 
kép? 

Erdély megszállása
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Dráva
Száva

L E N G Y E L  K I R Á L Y S Á G

MOLDVA

H A V A S A L F Ö L D

M
A

G
Y

A
R

 

K
I R Á L Y S Á G

O S Z M Á N  B I R O D A L O M

E R D É L Y I
F E J E D E L E M S É G

H
A

B
S

B
U

R
G

 B
I R O

D A L O M

Bécs   
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Munkács
(1685–88)
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Szeged 
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Eger
1683 Érsekújvár

Nagy-
harsány
1687

1685
Buda

1686             
(visszafoglalás)  

1684–1686
A törököktől visszafoglalt területek:

1687–1691 
1692–1697
Mindvégig török kézen 
maradt térképen
A törökök által 1690 után 
visszafoglalt terület
Főbb császári hadmozdulatok 
(1683–1688)
Főbb császári hadmozdulatok
(1691–1697)
A Magyar Királyság határa a
karlócai béke után (1699)
A török hódítás határa 1683-ig
Ostrom

 A török kiűzése Magyarországról (1684–1699) n Figyeld meg a 
térképen a háború eseményeit! Hol voltak nagyobb várostromok (jele: 
ágyú)? Hol voltak nagyobb csaták (jele: keresztbe rakott kardok)? 

Buda visszafoglalása

1686-ban a hatalmas keresztény sereg megérkezett Buda 
alá. Hosszú ostrom után sikerült a várost visszafoglalni. 
A 145 évi török uralom véget ért. 

A Szent Liga serege ezután a török csapatokat egyre dé-
lebbre szorította. Az elkövetkező években a hódoltság nagy 
részét sikerült visszahódítani. A két török vazallus fejede-
lemség – Erdély és Thököly fejedelemsége – szintén Habs-
burg kézre került. (Thököly a törökökkel együtt távozott az 
országból.) Az utolsó vereséget a zentai csatában mérték a 
törökökre. 

Ezután a szultán belátta, hogy az Oszmán Birodalom nem 
tudja tovább folytatni a küzdelmet az egyesült keresztény se-
reg ellen. Békekötésre kényszerült.

1699ben Karlóca városában aláírták a békeszerződést. 
Nagy jelentőséggel bírt, hogy a szerződésben a határok pon-
tos helyét is rögzítették. A Temesköz kivételével Magyaror-
szág területe felszabadult a több mint százötven éves török 
uralom alól.

n	Miért volt fontos a határok írásbeli rögzítése? Emlékezz visz-
sza a kettős adózásról tanultakra!

OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   148OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   148 2022. 05. 09.   15:01:562022. 05. 09.   15:01:56



149

A török kiűzésének ára

A háború azonban hatalmas pusztítást okozott. Az ország 
déli és középső részén a falvak elnéptelenedtek. A termékeny 
Alföld, amely korábban élelemmel látta el az országot, ekkor-
ra szinte pusztasággá vált. 

Egy ennél súlyosabb következménnyel is szembe kellett 
nézni. A Habsburgok hatalma megerősödött. A felszabadí
tott Magyarországot birodalmuk új tartományának tekin
tették. A magyar nemesek csak nehezen tudták ősi birtokaikat 
visszaszerezni. A földek legnagyobb része a Habs burgokhoz 
hű nemesi családok birtokába került.

A jobbágyoknak nem csak a földek termővé tételével, a 
lerombolt falvak újjáépítésével kellett megküzdeni. Az éle-
lemhiány miatt az idegen katonák ellátása sem volt biztosí-
tott. Ennek terhét is a jobbágyságra hárították: előírták nekik 
a katonák élelmezését, elszállásolását és a hadi felszerelés 
szállítását is.

A megfogyatkozott magyar népesség helyére más né
pek érkeztek. Délről, a török elől menekültek hozzánk a hor
vátok és a szerbek. Az ország északi, sűrűbben lakott vidé-
keiről az elnéptelenedett alföldi területekre szlovákok (akiket 
akkoriban tótoknak neveztek) jöttek. Erdélybe folyamatos 
volt a románok betelepülése. Emiatt a magyar lakosság 
aránya csökkent. A nem magyar népek betelepülése a kö-
vetkező évszázad első felében is folytatódott, sőt szervezetté 
vált.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mi az összefüggés Thököly Imre harcai és a Bécs elleni 
újabb török támadás között?

2. Miért jött létre a Szent Liga? Mely országok szövetségét je-
lentette?

3. Milyen lépésekben űzték ki a törököt a keresztény sere-
gek? 

4. Milyen következményekkel kellett szembenéznie a magyar 
lakosságnak?

5. Fogalmazzátok meg a véleményeteket a magyar rendek 
nyilatkozatáról (lásd a kis színest)! Bátran vitatkozzatok, 
hiszen az éremnek mindig két oldala van!

A magyar rendek hálája

Egy országgyűlési határozat 
Buda felszabadítása után: „Ez 
olyan nagy és örök hálával emlí-
tendő jótéteményeknek emlékeze-
tére, s alázatosan kedveskedő lel-
künknek […] hálája jeléül, e Ma-
gyarországnak […] összes karai és 
rendei kinyilatkoztatják, hogy 
mostantól […] örök időkre senki 
mást, mint fent címzett császári és 
királyi felségének […] fi úörökösei 
közül az elsőszülöttet […] fogják 
törvényes királyuknak és uruknak 
ismerni, és […] meg fogják koro-
názni […]” (Pozsony, 1687)

n Tanárotok segítségével értelmezzé-
tek a határozat részletét! Fogalmaz-
zátok meg saját szavaitokkal, mit 
fogadtak meg benne a magyar neme-
sek! Eddig hogyan került a trónra a 
magyar király?
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1. Milyen állapotban volt az ország 
a török kiűzése után? Miért?

2. Kik kaptak új birtokokat az or-
szágban?

3. Kik voltak a kurucok? 
4. Mennyiben volt önálló Magyar-

ország a Habsburg Birodalmon 
belül?

A Rákócziszabadságharc előzményei

A törökök kiűzése után a Habsburg-udvar nem vette figye-
lembe a magyar nemesek és a magyar nép érdekeit, és gyak-
ran megsértette az ország Habsburg Birodalmon belüli vi-
szonylagos önállóságát. Emiatt egyre nőtt az elégedetlenség 
az országban. A leggazdagabb magyar főnemes II. Rákóczi 
Ferenc volt. Az elégedetlenek szerették volna, ha a Habs-
burg-ellenes felkelés élére áll. Ő azonban ekkor még a látsza-
tát is el akarta kerülni annak, hogy a császár (és egy személy-
ben a magyar király) ellen szervezkedik. 

Amikor újabb háború tört ki Franciaország és a Habsburg 
Birodalom között, és Bécs kivonta Magyarországról a kato
nái nagy részét, Rákóczi úgy gondolta, hogy itt az idő szem-
beszállni a Habsburgokkal. A francia királyhoz fordult se
gítségért. Azért hozzá, mert a franciák királya, XIV. Lajos a 
bécsi udvar régi ellenfele volt. Ám Rákóczi levelét egy áruló 
egyenesen Bécsbe vitte. Így tervét leleplezték, őt pedig be
börtönözték.

 II. Rákóczi Ferenc portréja, Má-
nyoki Ádám, korabeli festőművész 
festménye n A nemesi családoknál 
–  éppúgy, mint az uralkodóházak-
nál – az azonos keresztnevű család-
tagokat a név elé írott római szám-
mal különböztették meg. Nézd meg a 
lecke utáni olvasmányban, ki volt 
I. Rákóczi Ferenc!

Háború a spanyol trónért

Ekkor történt, hogy meghalt a spanyol király. Nem volt gyer-
meke, ezért megkezdődött a vetélkedés a spanyol trónért. A Habs-
burgok azzal érveltek, hogy az utód nélkül elhunyt spanyol király 
is Habsburg volt. A Habsburg-család ugyanis nemcsak a Habs-
burg Birodalomban (amelyhez Magyarország is tartozott) és a 
Német-római Császárságban uralkodott, hanem Spanyolország-
ban is. XIV. Lajos francia király azonban arra hivatkozott, hogy ő 
is rokonságban állt az elhunyt spanyol uralkodóval, így igényt 
tartott a spanyol trónra. Az ellentétből majdnem 15 éven át tartó 
háborúskodás lett, amelybe más európai országok is bekapcso-
lódtak vagy a franciák, vagy a Habsburgok oldalán. 

A török kiűzése után a bécsi udvar Magyarországot meghódított területnek tekintette. Nem adta 
vissza az ország önállóságát, emiatt nőtt az elégedetlenség, ami végül felkeléshez vezetett. A láza-
dók II. Rákóczi Ferencet kérték fel, álljon a kurucok élére.

31. A Rákóczi-szabadságharc
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Rákóczit kivégzés fenyegette a felségárulás miatt. Fél év 
raboskodás után, kalandos módon – álruhába bújva – szö-
kött meg a börtönéből, ahonnan Lengyelországba mene
kült. Ott több magyar főúrral találkozott, akik szintén a Habs-
burgok uralma ellen szervezkedtek.

n	Miért vádolták Rákóczi Ferencet felségárulással? Szerinted 
miért lett volna halál a büntetése?

A szabadságharc kitörése

Nagyon sok jobbágy és kisnemes elégedetlen volt a Habs-
burg-uralommal. Az elégedetlenek táborát növelték a török 
háborúk után elbocsátott végvári vitézek és Thököly egykori 
kurucai is. Csupán egy rátermett vezetőre vártak, hogy kivív-
ják a vágyott szabadságot. Különösen Magyarország észak-
keleti részén, a Tisza folyó vidékén gyűlt össze sok elégedet-
len. Kurucoknak nevezték magukat, ami utalt Thököly Imre 
felkelőire. 

1703 tavaszán egyik vezérük, a jobbágy származású Esze 
Tamás felkereste a Lengyelországban bujdosó Rákóczit. Ké-
résükre Rákóczi a lázadók élére állt, és kiáltványban hívta 
össze a „minden rendű igaz magyarokat […] a kegyetlenkedő 
birodalom” elleni harcra. A küldötteknek zászlót adott, 
Esze Tamást kinevezte ezredessé, és megbízta azzal, hogy 
hadsereget toborozzon. Hamarosan sok ezer ember gyűlt 
össze a Tiszaháton, így 1703 nyár elején Rákóczi hazatért, 
hogy a felkelők élére álljon. Kitört a szabadságharc.

Rákóczi művelt és okos ember volt. Tudta, hogy csak úgy 
érhet el sikereket, ha nemesség és a jobbágyok összefo
gását sikerül elérnie. A parasztok és hajdúk nemesek elleni 
fellépését, a nemesi birtokok kifosztását megfékezte, így a 
nemesek megértették, hogy ez nem egy új parasztfelkelés. 
A katonának álló jobbágyok mentességet kaptak az adó
zás alól, és a földesuraknak sem tartoztak többé munká
val. Rákóczi célja volt még, hogy a rendek sérelmeit is or
vosolja. Hamarosan a nemesség nagy része is csatlakozott a 
szabadságharchoz. Az egyesült kuruc hadak ellenőrzése alá 
került a Felvidék és a Tiszántúl legnagyobb része – néhány 
várat kivéve.

n	Keresd meg a történelmi atlasz térképén a kurucok által 
meghódított területeket! Írd össze a nagyobb városokat, 
erősségeket!

 Egy felrobbantott magyar vég-
vár. A török kiűzése után a fölösle-
gessé várt végvárak egy részét a csá-
szár rendeletére felrobbantották. Az 
elbocsátott végvári vitézek nem 
kaptak kárpótlást. 

 Rákóczi zászlója n Nézz utána, 
mit jelent a zászlóra hímzett latin 
nyelvű jelmondat!

Rákóczi sok fontos kérdést sza-
bályozott rendeletekkel. Még a sza-
badságharc kezdetén hozott ren-
deletet arról, hogy csakis a harcoló 
jobbágy és közvetlen családtagjai 
mentesek a jobbágyi terhek alól. 
Ez azért volt fontos, mert ez bizto-
sította a nemeseket, hogy nem 
mindenkire érvényes jobbágyfel-
szabadítás történt, és így a birto-
kokon a termelés nem állt meg.
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A kurucok hadserege

A kurucok zászlói alatt nagyon gyorsan összesereglettek a 
Habsburg császár ellen harcolni vágyók. Nagyjából hetven
ötezer embert számlált a haderő. Mivel sok olyan katona 
volt köztük, aki még a török uralom ideje alatt tanult bele a 
harcokba, a portyázásban, váratlan rajtaütésekben verhe
tetlenek voltak. Viszont a nagyobb, komoly együttműködést 
igénylő, a katonáktól nagy fegyelmet követelő hadmozdula-
tok és csaták megvívására kevésbé voltak alkalmasak. Fel
szerelésük is régebbi volt, minősége elmaradt a császári 
sereg felszerelésétől.

Rákóczi igyekezett képezni a tiszteket, jobb felszereléssel 
ellátni a hadsereget, de lényeges javulást nem sikerült elér-
nie. Különösen a tüzérsége volt gyenge.

Sikerek…

A katonai sikereken felbuzdulva az erdélyi országgyűlés 
fejedelemmé választotta II. Rákóczi Ferencet. Nem sokkal 
később, 1705ben Szécsényben a magyar országgyűlés pe-
dig Magyarország vezérlő fejedelmévé választotta őt.

Rákóczi egyik generálisa (tábornoka) Bottyán János ve-
zette azt a hadat, mely elfoglalta a Dunántúlt. A hadi sikerek 
hatására egyre több nemes csatlakozott a kurucokhoz, köz-
tük főnemesek is. A császárhoz hű magyarok – a labancok* – 
száma egyre csökkent.

A háború rengeteg pénzt emésztett fel. Kezdetben Rákóczi 
kapott némi segítséget XIV. Lajos francia királytól, de aztán ez 
elmaradt. 1707-ben, az ónodi országgyűlésen megszavaz
ták, hogy az ország mindegyik lakosa, legyen az jobbágy 
vagy nemes, vagy akár egyházi személy, köteles adót fizetni. 
Ekkor került sor a Habsburgok trónfosztására* is: az ország-
gyűlés egy emberként mondta ki, hogy nem tekintik többé 
királyuknak a Habsburg uralkodót. Magyarország kikiáltot
ta függetlenségét.

n	Keresd meg a történelmi atlaszban Ónodot! Melyik ország-
részben található?

…és gondok

Rákóczi, hogy kiadásait fedezni tudja, rézpénzt veretett. 
Ám a kereskedők ezért nem szívesen adták oda portékáikat: 
ezüst- vagy aranypénzt szerettek volna inkább. Az egyszerű ku-
ruc katonák viszont általában csak rézpénzzel tudtak fizetni. 

 Bottyán János, aki végvári vitéz-
ből lett magas rangú tiszt. A vállán 
átvetett párducbőr a keleti hagyo-
mány szerint a katonai rangot jelez-
te. Még a törökök elleni harcban ve-
szítette el az egyik szemét, ezért Vak 
Bottyánnak is nevezték. Szigorú, de 
emberséges parancsnok volt, ezért 
katonái így emlegették: Bottyán 
apánk.

 Rákóczi rézpénze. Hiába rendel-
te el Rákóczi, hogy a rézpénzt el kell 
fogadni, a pénz iránt nem volt nagy 
bizalom. A pénz értékét ugyanis ab-
ban az időben főként az határozta 
meg, hogy milyen anyagból készült. 
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A nemeseknek nem tetszett, hogy nekik is adót kellett fi-
zetniük. Fokozta a gondokat az is, hogy a hosszú katonásko
dás miatt a földek jelentős része maradt megművelés nél
kül. Ezért egyre több földesúr nem engedte el a jobbágyait 
katonáskodni.

A kuruc katonák lelkesedése egyre fogyott: a hosszú hábo-
rús évek kifárasztották az embereket. Az ország népe egyre 
inkább békére vágyott.

A szatmári béke

A spanyol trónért nyugaton vívott háború a Habsburgok 
számára hozott sikereket. A császár így újra nagyobb hadse-
regeket tudott bevetni a kurucok ellen. A fejedelem a külföl-
di segítségben bízva Lengyelországba utazott, hogy 
I. (Nagy) Péter orosz cárral tárgyaljon. Barátját és táborno-
kát, Károlyi Sándort bízta meg azzal, hogy távollétében 
kezdjen a császáriakkal tárgyalásokat.

Károlyi úgy vélte, hogy ebben a háborúban a kurucok 
döntő győzelmet már nem tudnak kivívni: létszámban és fel-
szerelésben is sokkal erősebb volt a császár serege. Így bele
egyezett abba, hogy békét köt a császárral. A tárgyalások-
ra és a békekötésre 1711ben, Szatmár városában került 
sor. A császár büntetlenséget ígért azoknak a kurucoknak, 
akik leteszik a fegyvert. Megígérte azt is, hogy többé nem 
lesznek olyan törvénytelenségek, melyek a szabadságharc 
kirobbanását okozták. A földesurak visszakapják azokat a 
birtokaikat, amelyeket a török kiűzése után nem tudtak visz-
szaszerezni. 

A békekötés látványos eseménye volt, amikor a kuruc se
regek összegyűltek, és a Majtény melletti síkságon letették 
zászlóikat. A kuruc sereg feloszlott, a katonák hazamehet-
tek, vagy akár beléphettek a császár hadseregébe. 

A Habsburgok betartották a szatmári békeszerződésben 
vállaltakat. A rendek élhettek jogaikkal (pl. részt vettek az or-
szággyűlésen), és Magyarország a Habsburg Birodalmon 
belül megőrizte viszonylagos önállóságát. 

A Lengyelországban tartózkodó Rákóczi – sok társával 
együtt – azonban nem hitt a császár ígéretének, és inkább 
önként száműzetésbe vonult. Nem is tértek többé haza Ma-
gyarországra. Végül hosszas vándorlás után az Oszmán (Tö-
rök) Birodalomban találtak menedéket, a szultán engedélyé-
vel Rodostó városában telepedtek le. II. Rákóczi Ferenc itt 
halt meg 1735 tavaszán.

n	Nézz utána, melyik tenger partján fekszik Rodostó!

ÖSSZEFOGLALÓ 
KÉRDÉSEK,  
FELADATOK

1. Milyen külföldi segítséget ka-
pott Rákóczi?

2. Hogyan nyerte meg a jobbá-
gyok támogatását?

3. Miről hoztak döntést a szé csé-
nyi, és miről az ónodi ország-
gyűlésen?

4. Készíts egy listát a füzetedbe 
arról, hogy a szabadságharc 
elvesztésének milyen belső és 
külső okai lehettek!

5. Beszéljétek meg tanárotok se-
gítségével, hogy előnyös volt-e 
Magyarországnak a szatmári 
béke!

 Rákóczi háza Rodostóban. A fe-
jedelem körül egész kis magyar kö-
zösség élt, akik követték őt a szám-
űzetésbe. A szatmári béke értelmé-
ben Rákóczi is megtarthatta volna 
birtokait, de a fejedelmi címről le kel-
lett mondania. Ezt nem fogadta el.
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II. Rákóczi Ferenc olyan ősökkel büszkélkedhetett, hogy már 
„a vérében volt” a Habsburgok elleni lázadás. Édesanyja Zrínyi 
Ilona volt, a híres Zrínyi család leánya. Apja, I. Rákóczi Ferenc Er-
dély választott, de ténylegesen nem uralkodó fejedelme. Házas-
ságkötésükkor az ország két legnagyobb főúri családja egyesült.

I. Rákóczi Ferenc is részt vett a vasvári béke megkötése után 
szövődött, császár elleni összeesküvésben. (Lásd a 35. leckét!) 
A többi főnemessel együtt elfogták, és őt is halálra ítélték, de 
édesanyja hosszas könyörgésére a császár megkegyelmezett éle-
tének. Cserébe olyan hatalmas váltságdíjat kellett fizetniük, ami 
jóval több volt a császár egész éves magyarországi adóbevételé-
nél. A fejedelem hazatérhetett, de nemsokára meghalt.

Thököly Imre néhány évvel később feleségül vette az özvegy 
Zrínyi Ilonát, aki mindenben segítette férje Habsburgok elleni 
harcát. Amikor Thököly a törökökkel együtt elhagyta az országot, 
Zrínyi Ilona gyermekeivel együtt visszavonult Munkács várába, és 
birtokán menedéket adott kurucoknak. Ezért egy császári sereg 
körülzárta és ostrom alá vette a munkácsi várat. 

A vár három esztendeig sikeresen ellenállt a császáriak ostro-
mának, és csak árulással tudták elfoglalni 1688-ban. Zrínyi Ilonát 
és gyermekeit, Rákóczi Juliannát és II. Rákóczi Ferencet (aki ek-
kor csak 12 éves volt) Bécsbe hurcolták. Az anyát a császár egy kolostorba záratta. Gyermekeit elvették tőle. 
Négy esztendővel később engedélyezték neki, hogy kövesse Thökölyt a száműzetésbe, az Oszmán Biroda-
lom egy távoli városába. 

Zrínyi Ilona soha többé nem találkozott gyermekeivel. Juliannát apácák nevelték, majd férjhez adták, 
Ferencet pedig a jezsuiták taní tották. A kiemelkedő képességű fiú kitűnő képzést kapott. Később kiderült, 
hogy nem sikerült a Habsburgok iránti hűségre nevelni. Amikor nagykorúvá vált, császári engedéllyel visz-
szatérhetett birtokaira. 

Az ifjú Rákóczi eleinte nem törődött mással, csak birtokai rendbetételével, felvirágoztatásával. A Habs-
burgok iránti gyűlölete azonban nem szűnt meg. Ennek jele volt az is, hogy császári engedély nélkül kötött 
házasságot egy német őrgróf leányával. 

Legjobb barátja a szomszédos földbirtok tulajdonosa, Bercsényi Miklós gróf volt, aki arra buzdította, 
hogy lépjen szülei nyomdokába, és álljon a Habsburg-uralom ellen lázadni akarók élére.

Amikor kitört a háború a spanyol trónért a francia király és a Habsburg uralkodó között, Rákóczi és Ber-
csényi úgy látták, most sikeres lehet egy Habsburg-ellenes szervezkedés. Tervük azonban kiderült, így me-
nekülniük kellett. Lengyelország fővárosában, Varsóban éltek, majd egy lengyel–magyar határ közelében 
elterülő birtokon fogadták be őket. Itt több alkalommal kereste fel őt a magyarországi kurucok küldöttsége, 
és kérték, hogy álljon a felkelés élére. Rákóczi először húzódozott, később azonban Esze Tamásnak igent 
mondott. 

II. Rákóczi Ferenc gyermekkora    Olvasmány

 Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc édes-
anyja. Zrínyi Ilona édesapja, Zrínyi Pé-
ter I. Rákóczi Ferenccel együtt részt 
vett a császár elleni összeesküvésben, 
őt azonban kivégezték. 

 Munkács vára napjaink-
ban. Zrínyi Ilona majdnem 
három évig sikeresen védte 
a várat a császári hadsereg-
gel szemben. n Nézz utána, 
ma melyik országban van 
Munkács! 
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A Habsburg Birodalom helyzete

A Rákóczi-szabadságharc végén trónra kerülő III. Károly 
Habsburg uralkodónak nem született fia. A király ezért a 
magyar országgyűléssel elfogadtatta, hogy a hatalom a 
Habsburgcsalád női ágán is öröklődhessen. Erre korábban 
ugyanis nem volt lehetőség. Ezt a híressé vált törvényt úgy 
nevezték, hogy Pragmatica Sanctio [pragmatika szankció]. 
Károly királyt halála után leánya követte a trónon. Mária Te
rézia (1740–1780) Magyarország királynője is lett. 

A porosz uralkodó nem ismerte el a nőági örökösödést, és 
hadüzenet nélkül megtámadta a Habsburg Birodalmat, hogy 
területének egy részét (főleg az iparáról híres Sziléziát) meg-
szerezze. Kirobbant az osztrák örökösödési háború.

n	Nézd meg a történelmi atlasz 18. századi Európát ábrázoló 
térképén, hol található a Porosz Királyság! Mi a fővárosa? 

A királynő a magyar rendektől kért segítséget. Összehívta 
az országgyűlést, amely ötvenezer katona toborzásához és 
felszereléséhez elegendő pénzt szavazott meg. Cserébe a ki-
rálynő megerősítette a nemesek kiváltságait, például az adó-
mentességet. (A magyar rendek legnagyobb létszámú és leg-
inkább meghatározó csoportja a nemesség volt.)

1. Milyen volt a kapcsolat az or-
szág és a Habsburgok között 
a  török kiűzését követően? 
 Miért? 

2. Idézd fel, milyen állapotban 
volt az ország a Rákóczi-sza-
badságharc idején!

A 18. század elején a Habsburg-család elvesztette a spanyol trónt, így Európa nyugati része már 
kevésbé volt jelentős számukra. A Habsburg Birodalom legfontosabb, központi része már a Duna 
mentén helyezkedett el. Magyarország, amelynek korábban a török elleni védelem volt a fő felada-
ta, most más módon vált fontossá. Az új helyzet új politikai döntéseket is kívánt. 

32. Magyarország a Habsburg 
Birodalomban. Mária Terézia

 A magyar rendek „Életünket és 
vérünket!” felkiáltással ajánlottak 
fel segítséget Mária Teréziának Po-
zsonyban, az országgyűlésen. Való-
jában a csecsemő trónörökös nem 
volt a királynő karjaiban. n Vajon mi-
ért ábrázolta a festő így a jelenetet? 
Beszéljétek meg! 

OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   156OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   156 2022. 05. 09.   15:02:012022. 05. 09.   15:02:01



157

Mária Terézia a magyaroktól kapott katonai segítség
gel megmentette birodalmát, bár bizonyos területekről 
(például Sziléziáról) le kellett mondania. 

A soknemzetiségű ország kialakulása 

Tanultuk, hogy a török kiűzése után hatalmas elnéptele-
nedett vagy ritkán lakott területek voltak Magyarországon. Ez 
azonban nem sokáig maradt így: egyre többen telepedtek le 
az elnéptelenedett vidékeken. 

Egyrészt országon belüli vándorlás indult. A sűrűn lakott 
területekről vándoroltak a parasztok az ország középső és 
déli, a török háborúk miatt lepusztult vidékeire. Az itt élő föl-
desurak örömmel fogadták a dolgos kezeket. A Felvidékről az 
Alföldre települő szlovákokról (tótokról) már volt szó (36. lec-
ke). Az ország északkeleti részén élő ruszinok a Tisza mentén 
terjeszkedtek délebbre. 

Másrészt külföldről is érkeztek különféle népcsoportok. 
Ekkor települtek be nagy számban a svábok (a németek egy 
csoportja), a szerbek, a horvátok, a románok és a cigányok
(romák) a magyarlakta területekre. Erdély lakossága román 
többségűvé vált. De zsidók is sokan érkeztek, főleg kereske-
dők, akik elsősorban a gabonakereskedelemben voltak érde-
keltek. A svábok betelepülését a Habsburgok adómentes
séggel is támogatták. 

Az állandó hadsereg

A magyar szokások szerint az 
ország katonai védelme a nemes-
ség feladata volt. A nemesek azért 
nem fi zettek adót, mert ők – mint 
mondták – „a vérükkel adóznak”. 
Háború esetén a király hadba szó-
lította az ország nemességét, de 
egyre fontosabbá váltak a harcban 
jártas zsoldosok is. A modern had-
viselés követelményeihez alkal-
mazkodva a Habsburgok a Rákó-
czi-szabadságharc bukása után 
– francia mintára – egységes veze-
tésű állandó hadsereget állítottak 
fel a birodalom számára. A kato-
nákat toborozták, fi zetést (zsoldot) 
kaptak, ellátták őket egyenruhával 
és fegyverzettel. A lakosságtól el-
különülten, laktanyákban* éltek, 
és felkészítették őket a harcra. Az 
állandó hadsereg rengeteg pénzbe 
került, és sok embert igényelt. Eh-
hez Magyarország is hozzájárult: a 
magyar országgyűlés időről időre 
megszavazta, hogy mennyi pénzt 
ajánl fel katonai célokra, és hány 
katona toborzását engedélyezi az 
ország területén. A Habsburg ural-
kodók növelni akarták ezt az ösz-
szeget, ezért tervezték a magyar 
nemesség megadóztatását, hiszen 
a nemesek már nem állítottak ki 
birtokaik jövedelméből saját csa-
patot. Ez a nemesség számára fe-
nyegető volt. (A birodalom más 
területein élő nemesek ekkor már 
adóztak.)

n Hogyan tudta elkerülni a magyar 
nemesség, hogy a Habsburg uralko-
dók megadóztassák őket? Gondolj 
arra, hogy kik szavaztak az ország-
gyűléseken! 

 Hadik András lovas szobra a budai várban. Sok magyar nemes 
is jelentkezett tisztnek a birodalom hadseregébe. Közülük is ki-
emelkedett Hadik András, aki Mária Terézia egyik legtehetségesebb 
hadvezére volt. A poroszok elleni újabb háború során, 1757-ben hu-
szárjaival* egy merész portya során elfoglalta és meg sarcolta a 
porosz fővárost, Berlint. n Nézz utána például az interneten, hogy 
mit jelent a megsarcol szó! 

OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   157OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   157 2022. 05. 09.   15:02:032022. 05. 09.   15:02:03



158

Magyarország soknemzetiségűvé vált: a magyarok szá-
ma a lakosság felét (50 százalékát) sem érte el, ami azt je-
lenti, hogy az országban minden második ember nem volt 
magyar, hanem más népességhez tartozott – nemzetiségi
volt. Az ország későbbi történelmében ez számos ellentét, 
bonyodalom okozója lett.

n	Mit gondolsz, miért a svábok (németek) kapták a legna-
gyobb kedvezményeket a Habsburg uralkodóktól? 

Gazdasági fejlődés

Magyarország gazdaságának alapja még mindig a mező
gazdaság volt. A földesurak terményeiket a Habsburg Biro-
dalom gazdagabb nyugati tartományaiban vitték piacra. Leg-
nagyobb igény a gabonára volt. 

A földbirtokosok a nagyobb bevétel reményében egyre na-
gyobb földeket vetettek be, akár azon az áron is, hogy a job-
bágyaik földjéből vettek el. Az így elszegényedett, föld nél-
küli vagy nagyon kis földterülettel rendelkező parasztokat 
zselléreknek* nevezzük. 

egyéb (szlovénok, lengyelek,
zsidók, cigányok)

ruszinok

szerbek

németek

horvátokszlovákok

románokmagyarok

35%

17%15%

11%

10%

7%

3%2%

 A különböző nemzetiségek ará-
nya Magyarországon a 18. század 
végén. (Az adatok az ekkor Magyar-
országhoz tartozó Horvátországgal 
együtt értendők.) n Elemezzétek a 
grafikont tanárotok segítségével!

 A jobbágyok terhei a 18. század-
ban

ajándékok a földesúrnak

adók az 
államnak

tized

útépítés 
a vármegyének

robot

kilenced

robot

robot

OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   158OH_SNE_TOR06T_tort(sni)_06_tk_3.lv.indd   158 2022. 05. 09.   15:02:042022. 05. 09.   15:02:04



159

A növekvő területű majorságok megművelése egyre több 
nap robotot igényelt. A bécsi udvar felismerte, hogy a jobbá-
gyok helyzete romlik. Ugyanakkor Magyarországon a jobbá-
gyok fizették a legtöbb adót a kincstárnak (az államnak). Má
ria Terézia csökkenteni akarta a jobbágyok terheit, persze 
nem az állam, hanem a földesurak rovására. Kiadta az úr
béri rendeletet, amelyben előírta, hogy a jobbágy évente 
csak 104 nap robottal tartozik urának, és ha ezt a munkát (pl. 
a szántást, szállítást) állattal végzi (lóval, ökörrel), akkor csak 
évi 52 nappal. (Ez heti 2, illetve 1 nap robotot jelent, míg ko-
rábban ez akár heti 4-5 nap is lehetett.)

A roboton kívül a jobbágyok a földesúrnak kilenceddel, 
az egyháznak tizeddel tartoztak. Emellett az államnak ma-
gas összegű hadiadót is kellett fizetniük. A vármegyék és az 
országgyűlések költségeit is az államnak fizetett adókból 
fedezték. 

n	Milyen terhek sújtották a jobbágyokat? A válaszhoz nézd 
meg a rajzot is a 158. oldalon! Ezek közül mely terheken 
könnyített az úrbéri rendelet? 

Európa nyugati felének gazdasági és technikai vívmányai 
a török uralom miatt csak alig jutottak el Magyarországra. 
Az iparra még mindig a céhek jellemzőek, manufaktúrákat 
csak a fejlettebb nyugati országrészben és a Felvidéken ala-
pítottak. Ehhez ugyanis nem volt sem elég pénz, sem elég 
munkaerő. 

Bécs azt szerette volna, ha Magyarországon nem az ipar 
erősödik meg, hanem a mezőgazdaság. Ezért Mária Terézia 
vámrendeletet adott ki, amely kettős vámrendszert veze-

 Kettős vámrendszer a Habsburg 
Birodalomban. A számok azt jelzik, 
hogy az áruk értékének hány száza-
lékát kellett vámként megfizetni. 
Látható, hogy ha a magyar mező-
gazdasági termékek kivitele a biro-
dalom területére irányult, akkor ala-
csony volt a vám, a birodalmon kí vüli 
területre kiszállított mezőgazdasági 
termékek vámja viszont magas volt. 
n Olvasd le az ábráról, hogyan ala-
kultak a vámok az ipari termékek ese-
tében!

 Az úrbéri rendelet egy lapja

  H
ABSBURG BIRODALOM

MAGYARORSZÁG

30%

3%
30%

3%

30%

Iparcikkek

Mezőgazdasági
termékek

K Ü L F Ö L D
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tett be. Úgy alakították a vámokat, hogy a magyar mezőgaz
dasági termékeket a Habsburg Birodalom területére volt 
érdemes kiszállítani és eladni, az ipari termékeket pedig 
a Habsburg Birodalom területéről lehetett a legolcsóbban 
behozni Magyarországra. Így a birodalom nyugati területein 
(pl. Ausztria, Csehország) az ipar tovább fejlődött. Magyaror
szág „a birodalom éléskamrája” lett. Legfontosabb külke-
reskedelmi cikkünk a gabona volt, legfőképpen a kiváló mi
nőségű búza. Jelentős volt még a messze földön híres 
magyar borok kereskedelme is.

Társadalmunk a 18. században

A magyar társadalom nem változott sokat az évszázadok 
alatt. A nemesség kiváltságai és jogai szinte változatlanok 
voltak. A főnemesek (hercegek, grófok, bárók) voltak a leg-
gazdagabbak. Hatalmas birtokaik és kapcsolataik miatt részt 
vettek az ország irányításában, közülük kerültek ki az or
szág főméltóságai. Kastélyokat, palotákat építtettek, bálo-
kat rendeztek, utaztak.

A köznemesség a vármegyéket irányította. Az elszegé-
nyedett, vagyontalan kisnemesek a jobbágyokéhoz hason-
ló életkörülmények között éltek. A földjükből nem mindig 
tudtak megélni, ezért sokan elszegődtek iparosnak vagy 
egyéb foglalkozást tanultak. Mivel az ipar fejletlen volt, és 
kevés volt a város az országban, a polgárság létszáma cse
kély volt.

 Az Esterházy-kastély Fertődön

 Paraszti viselet a 18. századi Ma-
gyarországon n Mit gondolsz, milyen 
munkát végeznek a képen ábrázolt 
parasztok? Figyeld meg a szerszá-
maikat! 
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A jobbágyok alkották a társadalom többségét. (Tíz em-
berből kilenc jobbágy volt.) Ekkoriban az állam (az uralkodó) 
már igyekezett megvédeni a jobbágyokat a földesurak túlzott 
követeléseitől. A jobbágyok elköltözhettek a földesuruktól, 
ha másutt jobb megélhetés ígérkezett. Az állam is adókkal 
terhelte és különböző szolgáltatásokra kötelezte őket (pl. 
utak építése, részvétel a hadsereg ellátásában).

n	A jobbágyok legszegényebb rétegét a zsellérek alkották. Kik 
voltak ők? 

Mária Terézia reformjai a felvilágosodás 
szellemében

n	Mi jellemzi az abszolutizmust? Hol találkoztál már ezzel az 
államformával? Ha nem emlékszel, lapozd fel a 26. leckét! 

n	Mi a lényege a felvilágosodásnak? Felidézheted, ha megné-
zed a 28. leckét! 

Mária Terézia uralkodásának második felét felvilágosult 
abszolutizmusnak is szokták nevezni. Mit jelent ez? 

FELVILÁGOSULT, mert a művelt királynő az egész Habs-
burg Birodalmat új, a középkoritól jelentősen eltérő szellem-
ben kormányozta. Hatottak rá az európai történelmi és társa-
dalmi változások, korának tudományos eredményei és meg-
határozó eszméje, a felvilágosodás. Uralkodása idején az ál-
lam addig soha nem látott, új feladatokkal is foglalkozott, 
pél dául az egészségügy és az oktatás területén. Oktatási 
rendelete, a híres Ratio Educationis [ráció edukácionisz] 
szorgalmazta, hogy minden 6 és 12 életév közötti gyermek 
iskolába járjon. Igyekezett egységessé tenni a tananyagot az 
azonos típusú iskolákban. Előírta továbbá, hogy minél több 
helyen alkalmazzanak orvost. Rendelkezett arról is, hogy 
minden településen legyen bábaasszony (mai nevén szülész-
nő), aki a szegényeket ingyen látta el.

ABSZOLUTIZMUS például azért, mert – élve uralkodói jo-
gával – egy idő után nem hívta össze az országgyűlést, ha-
nem rendeletek útján kormányzott. Az ország irányítását a 
királynő utasításait végrehajtó hivatalok végezték. Ezek több 
feladatot láttak el: végrehajtották a törvényeket, és a bírói 
hatalmat is egy királyi hivatal gyakorolta. Az abszolutizmus
ra jellemző, hogy minden hatalom az uralkodó kezében 
van, aki az általa kinevezett hivatalnokok és tanácsosok 
segítségével kormányoz.

 Mária Terézia Magyarország és 
Csehország királynője, Ausztria fő-
hercegnője. Ez a sok ország, amely-
nek uralkodója volt, jelentette a 
Habsburg Birodalmat. Jobb kezénél 
a magyar Szent Korona látható. 

ÖSSZEFOGLALÓ 
KÉRDÉSEK,  
FELADATOK

1. Hogyan váltak újra lakottá az 
ország elnéptelenedett terüle-
tei? 

2. Miért lettünk soknemzetiségű 
ország?

3. Sorold fel a 18. századi magyar 
társadalom legfontosabb réte-
geit! Mutasd be őket röviden!

4. Hogyan javított Mária Terézia 
a jobbágyok életkörülmé-
nyein?

5. Beszélj Mária Terézia főbb ren-
deleteiről! Kikre (mely társa-
dalmi csoportokra) vonatkoz-
tak, mi a lényegük, mi volt a 
céljuk?
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II. József, a „kalapos király”
A 18. század költséges háborúi megviselték az európai országokat. Politikai súlyuk megtartása 

vagy növelése érdekében, és azért, hogy a legfejlettebb nyugati országokhoz fel tudjanak zárkózni, 
az uralkodók kisebb-nagyobb újításokat vezettek be. A Habsburg Birodalomban Mária Terézia kez-
dett először változtatásokba, de az igazi újító a fia, II. József volt.

1. Hogyan kormányzott Mária Terézia?
2. Hogyan zajlott Magyarországon a királyválasztás?

A kalapos király

Miután Mária Terézia elhunyt, fia, II. József (1780–1790)
követte a trónon. Az új uralkodó komoly tervekkel vette át a 
kormányzást: egységes birodalmat akart létrehozni, ahol 
jól működnek az állami hivatalok, és fejlődik a gazdaság. 
Tudta, hogy a céljaihoz csak új utakon érhet el, s azt is tudta, 
hogy a magyar rendek ezt erősen elleneznék. Ezért aztán 
egyszer sem hívta össze az országgyűlést. Ahogy anyja, ő 
is rendeletek útján kormányzott. A nemesek rosszallását fo-
kozta, hogy nem koronáztatta magát magyar királlyá. 
Ezért hívták „kalapos királynak”. Ennek az volt az oka, 
hogy koronázáskor a királynak meg kellett esküdnie, hogy az 
ország szokásait tiszteletben tartja. Ezek a szokások pedig 
nem mindig feleltek meg terveinek. A magyar Szent Koronát 
Bécsbe szállíttatta, és a kincstárban őrizték.

Kormányzás rendeletekkel

II. József rendeletei a felvilágosodás gondolatait, el
veit igyekeztek megvalósítani. A császár figyelme az élet 
szinte minden területére kiterjedt, és számos változtatnivalót 
talált.

Fontos volt a különböző vallású emberek békés együttélé-
se szempontjából a türelmi rendelete. Ez biztosította a pro-
testáns és a keleti ortodox vallások szabad gyakorlását. 
Lehetővé tette azt is, hogy a protestáns hívők is dolgozzanak 
állami hivatalban. A zsidókra vonatkozó, még a középkorból 
fennmaradt korlátozásokat is eltörölte. Engedélyezte, hogy a 
városokba is beköltözhessenek, továbbá bármilyen foglalko-
zást végezhettek.

 Az ifjú II. József a magyar nemesi 
testőrség egyenruhájában. A magyar 
nemesi testőrséget Mária Terézia 
alapította. Úgy gondolta, ha a ma-
gyar nemesek fiai Bécsben élnek, 
megismerkednek az itteni szokások-
kal, kultúrával, akkor hűségesebbek 
lesznek a Habsburgokhoz. 

 II. József és a pápa találkozása. 
A pápa rá akarta beszélni, hogy ne 
oszlassa fel a szerzetesrendeket, de 
II. József nem engedett. 
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n	Melyik protestáns vallásokról (egyházakról) tanultunk? 
(24. lecke.)

Azokat a szerzetesrendeket, amelyek nem foglalkoztak ta-
nítással vagy gyógyítással, feloszlatta. Úgy gondolta, ezek 
nem végeznek hasznos munkát.

Jobbágyrendeletében tovább enyhített a jobbágyok ter-
hein. A jobbágyok gyerekei is tanulhattak (ez akkoriban 
nagyon nagy dolog volt!), szabadon választhattak mester
séget, és nem kellett a földesúr engedélyét kérniük, ha há-
zasságot akartak kötni.

n	Melyik Habsburg uralkodó enyhített már a jobbágyok ter-
hein? Mi volt a lényege az ő jobbágyokra vonatkozó rende-
letének? 

Törekvés a birodalmi egység kialakítására

II. József úgy vélte, egységes birodalom nem létezik közös 
nyelvhasználat nélkül. Ezért a német nyelvet tette hivata
lossá az egész birodalomban. Ez azt jelentette, hogy a hiva-
talokban és a felsőbb iskolákban is csak a német nyelvet le-
hetett használni. Három évet biztosított a hivatalnokoknak a 
nyelv megfelelő megtanulására. (Korábban a latin volt a hi-
vatalos nyelv Magyarországon.) Ez az elképzelése azonban a 
magyarok erős ellenállásába ütközött.

Másik komoly terve volt, hogy a magyar nemesek is fi
zessenek adót. A magyar nemesség körében ez hatalmas 
felzúdulást keltett. Emiatt ezeket a terveit nem sikerült meg-
valósítania.

II. József tudta, hogy a nemesség azért tud eredménye-
sen fellépni az uralkodó tervei ellen, mert Magyarország a 
birodalmon belül viszonylagos önállóságot élvez, és a várme-
gyék is jelentős hatalommal rendelkeznek. 

II. József „a nép első szolgájá-
nak” tartotta magát. Rengeteget 
dolgozott. Tízéves uralkodása alatt 
hatezer rendeletet adott ki. Ezek a 
rendeletek észszerűsíteni akarták 
az élet minden területét. Termé-
szetes, hogy ennyi rendelet között 
voltak jobbak, rosszabbak és meg-
valósíthatatlanok is. Az embereket 
sértette, hogy takarékossági okok-
ból megtiltotta a koporsós teme-
tést (helyette a testet vászonba ta-
karták). A női divat egyszerűsítését 
célzó rendelet sem lett népszerű, 
és hamar kiderült, hogy nem is le-
het végrehajtani. Eltörölte viszont 
a kínvallatást, így a vádlottakat 
már nem lehetett kínzásokkal 
kény szeríteni arra, hogy beismer-
jék bűnösségüket. 

II. József rendelte el Magyar-
országon az első népszámlást és a 
földbirtokok összeírását. A neme-
sek hevesen tiltakoztak ez ellen, 
mert úgy gondolták, az uralkodó 
így készíti elő megadóztatásukat. 

n Jól gondolták-e a nemesek? Miért 
készíthette elő a népszámlálás és a 
földbirtokok összeírása a nemesség 
megadóztatását?

 II. József szánt. Az uralkodó ki-
próbál egy új típusú ekét. n Mit gon-
dolsz, miért készült ez a kép? Milyen 
embernek mutatja az uralkodót?
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Az uralkodó a korszerűbb közigazgatás bevezetésére hi-
vatkozva megszüntette a vármegyéket. A Magyar Királyság 
területét tíz kerületre osztotta. A kerületek élére királyi biz-
tosokat nevezett ki, de az alacsonyabb rangú tisztségviselők 
kinevezésébe sem szólhattak bele a kerület nemesei. Ezt a 
rendek erősen sérelmezték. Később Erdélyben is bevezették 
ezt a rendszert: itt három kerületet szerveztek.

II. József a külpolitikában nem volt szerencsés: a török el-
leni háborúit is kudarcok kísérték. Ráadásul amikor megláto-
gatta harcoló csapatait, megbetegedett, és hazautazása után 
meghalt. 

Halála előtt szinte minden rendeletét visszavonta, ki
véve a türelmi rendeletét és a jobbágyokra vonatkozó 
rendeletét. Utolsó rendelkezésével a magyaroknak akart 
kedvezni: elrendelte a magyar korona Budára való visszaszál-
lítását.

n	Szerinted miért vonta vissza rendeleteit II. József? Miért ren-
delkezett a korona hazaszállításáról?

A nemzeti ébredés

A császár egységesítő és németesítő törekvései ellentétes 
hatást váltottak ki az országban. A lakosság, főleg a nemes-
ség rájött, hogy magyarságuk, a magyar hagyományok érté-
ket jelentenek. Divat lett a magyar nyelv, a magyar ruha 
viselése, a magyar tánc és a magyar zene. Amikor híre jött, 
hogy meghalt a király, azt mondták az emberek, hogy „meg-
dőlt végre a német világ”. Egyre több iskolában oktattak ma-
gyar nyelven, és számos magyar nyelven játszó színitársulat 
is alakult. A későbbi politikusok ezt úgy fogalmazták meg: 
a nemzet felébredt álmából.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért volt II. József „kalapos király”? 
2. Beszélj II. József fontosabb rendeleteiről! Melyikkel mit 

akart elérni, s kiket (mely társadalmi csoportokat) érintet-
tek a rendeletek? 

3. Mondd el saját szavaiddal, miért nem érte el célját a né-
metesítő rendelete!

4. Miért alakította át II. József Magyarország közigazgatá-
sát?

5. Mit jelent a nemzeti ébredés, és mi mindenben nyilvánult 
meg? 

Magyarország önállósága 
a Habsburg Birodalmon belül

Magyarország önállóságát az 
országgyűlés, a vármegyék és a 
Helytartótanács biztosította. Az or-
szággyűlésen a főnemesek szemé-
lyesen vehettek részt, a nemesek 
pedig vármegyénként két-két köve-
tet küldtek. (A szabad királyi váro-
soknak összesen csak egy szavaza-
tuk volt az országgyűlésben.) Ma-
gyarországon a királynak és az 
 országgyűlésnek együttesen kellett 
elfogadnia a törvényeket. 

Az országot az 1723-ban létre-
hozott Helytartótanács kormányoz-
ta. Tagjait a király nevezte ki, elnö-
ke a nádor, aki tulajdonképpen a 
király helyettese volt. (Már a kö-
zépkorban is létezett a nádori 
tisztség.) A Helytartótanács tagjai 
között főpapok, főnemesek és 
köznemesek is voltak. Székhelye 
sokáig Pozsonyban volt, de II. Jó-
zsef Budára költöztette. Rendsze-
resen ülé seztek, megvitatták az 
országot érintő ügyeket. Szavazás-
sal hozták meg döntéseiket, de 
egyforma számú szavazat esetén a 
nádor szava volt döntő.

A vármegyerendszernek régi 
hagyománya volt Magyarorszá-
gon. A vármegyék nagy fokú önál-
lóságot kaptak. Például a megye-
gyűlés (amin a megye nemesei 
vehettek részt) akár meg is tagad-
hatta a törvények és uralkodói ren-
deletek kihirdetését, végrehajtását 
a vármegye területén. 
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Kislexikon

abszolutizmus n Korlátlan királyi hatalom, 
amelyben a törvényhozás, a törvények végrehajtá-
sa (az államszervezet irányítása) és az igazságszol-
gáltatás (a bíráskodás) felett is a király rendelkezik.

államalapítás n Amikor egy területen élő nép 
államot alapít, vagyis létrehoz egy hatalmi és poli-
tikai rendszert. Magyarországon az államalapítás 
Szent István király nevéhez kapcsolódik. A közép-
kori Európa hatalmi rendszeréhez hasonlóan feu-
dális tulajdonviszonyok alakultak ki, a legfőbb ha-
talom a király kezében összpontosult. A nép az ősi, 
pogány hitvilágról áttért a keresztény hitre.

anyaország n Gyarmatokat létesítő, hódító ál-
lam, amely a gyarmatain élő népességre rákénysze-
ríti a saját törvényeit.

árumegállító jog n Egyes városok kiváltsága. Az 
árumegállító joggal rendelkező város a területén 
áthaladó kereskedőket megállíthatta, és árujuk el-
adására kényszeríthette őket, a város által megha-
tározott áron.

bányaváros n A bányák közelében kialakult, a 
bányák tevékenységéhez kötődő városok, amelyek 
a bányatulajdonos földbirtokos vagy a király fenn-
hatósága alá tartoztak.

báró n A legnagyobb hatalmú, a legfontosabb 
tisztségeket viselő földesurak elnevezése a közép-
kori Magyarországon. 

barokk n Az ellenreformáció hatására megjele-
nő művészeti irányzat, elsősorban az építészetben, 
a festészetben, a szobrászatban és a zenében. Jel-
lemzője a mozgalmasság, a szabálytalanság, a túl-
díszítettség. 

céh n Egy városban a közös mesterséggel foglal-
kozó iparosok (kézművesek) társulásai (szerveze-
tei), elsősorban gazdasági érdekeik védelmében. 
(Gyakran a város ugyanazon utcájában laktak.) 

corvinák n Hunyadi Mátyás híres kódexei, ame-
lyekben ókori szerzők írásai és középkori egyházi 
munkák szerepeltek. A híres gyűjtemény több mint 
kétezer kódexet tartalmazott.

dzsámi n Török imaház, templom, jellegzetes 
félgömb alakú kupolával. (A dzsámi másik elneve-
zése: mecset.)

ellenreformáció n A katolikus egyház megújítá-
sára, a hívek visszaszerzésére irányuló mozgalom.

eretnek n Aki nézeteiben eltér valamely vallás 
vagy egyház hivatalosan elfogadott hittételeitől, ta-
nításaitól. Az eretnekeket általában kiközösítették, 
üldözték.

felvilágosodás n Szellemi irányzat az újkorban. 
Az ész, az értelem fontosságát hangsúlyozó gondol-
kodásmódot jelent. A világ megismerését a tudo-
mányos módszerekre alapozza (tapasztalat – meg-
figyelés, kísérlet, elmélet és bizonyítás).

függetlenségi háború n Idegen hatalom (or-
szág) elleni fegyveres harc (pl. az amerikai függet-
lenségi háború).

gótika n A középkorra jellemző egyik művészeti 
stílus. Jellemzőek a magasba törő tornyok, a hatal-
mas, csúcsíves ablakok és boltívek, a vékony fala-
kat erősítő támpillérek. Európában sok hatalmas 
gótikus templom (katedrális) épült, ilyen például a 
kölni dóm.

gyarmat n Idegen földrészen elhelyezkedő meg-
hódított terület, amelyet a hódító ország a birtoká-
nak tekint, értékeit kihasználja, az ott élőket pedig 
elnyomja. 

gyarmatosító n Idegen földrészen területeket 
(gyarmatokat) meghódító állam. 

gyermekadó n Török adófajta; a meghódított 
területen élő keresztény családoktól elszakították 
és elhurcolták a gyerekeket, akiket az Oszmán Biro-
dalom területén hithű muzulmánná neveltek és ja-
nicsárrá vagy hivatalnokká képeztek ki.

hajdú n Fegyveres harcban jártas marhapásztor 
(marhahajcsár) az újkorban. Ők hajtották az eladás-
ra szánt szarvasmarhákat a külföldi piacokra. 
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harács n Török adófajta, amelyet a meghódított 
területek keresztény lakosságára róttak ki. Ebből a 
szóból ered a harácsolás kifejezésünk.

harmincadvám n Az áru értékének harmincad-
részét jelentő vám, amelyet az országba behozott 
áruk után fizettek a kereskedők.

heliocentrikus világkép n Csillagászati kifeje-
zés; jelentése: napközpontú világkép. Eszerint a 
világmindenség központjában a Nap áll, és körü-
lötte keringenek a bolygók, például a Föld. (Emel-
lett a Föld forog a saját tengelye körül is.) Voltak, 
akik már az ókorban is hirdették, de az elméletet 
Kopernikusz lengyel csillagász dolgozta ki az újkor 
elején. 

hitvita n Különböző vallási irányzatok és néze-
tek közötti vita a hit, a vallás kérdéseiről. Történhet 
szóban vagy írásban.

hódoltság n Az ország középső része, amely 
1541-től, Buda elfoglalásától az Oszmán (Török) Bi-
rodalom tartománya lett.

humanizmus n A középkor végén kialakult szel-
lemi (gondolkodásbeli) irányzat, ami emberköz-
pontúságot jelent. 

huszár n Könnyűlovas katona, akinek fő fegyve-
re a szablya (ívelt pengéjű, egyélű kard) és a pisz-
toly. Híresek voltak a magyar huszárok. 

janicsár n Jól képzett török gyalogos katona.

kapuadó n A jobbágyok által a királynak (a kincs-
tárnak) fizetett adó. A kapuadót azoktól a jobbá-
gyoktól szedték be, akik telekkel rendelkeztek, és 
az utcára nyíló kapujukon átfért egy szénával meg-
rakott szekér.

katolikus n A keresztény vallás egyik irányzata 
és a keresztény egyházak egyike, amelynek vezető-
je a római pápa. 

kilenced n Adó, amit a jobbágy földesurának fi-
zetett a használatra kapott földterületért (a job-
bágytelekért) cserébe. A termény egy tizedét jelen-
tette. (Ez volt a kilencedik tized, míg a tizedik tizedet 
az egyháznak fizették.) 

kormány n Az állam végrehajtó hatalmának 
szerve, a miniszterek összessége. A kormány élén a 
miniszterelnök áll.

kormányzó n A királyéhoz hasonló jogokkal ren-
delkező állami vezető, a király helyét ideiglenesen 
betöltő személy, akit az országgyűlés választ meg.

koronázási ékszerek n A királyi hatalmat jel-
képező tárgyak. A királyi korona, a koronázási pa-

lást, a jogar, amely a jogot, igazságosságot jelké-
pezi, és az országalma, amely földgömbalakjával 
az uralkodó „földkerekség feletti” hatalmát jelké-
pezi.

kuruc n A Habsburg-uralom ellen fegyveresen 
lázadó magyarok elnevezése a Thököly-felkelés és 
a Rákóczi-szabadságharc idején.

labanc n A Habsburg-párti magyarok elnevezé-
se a Thököly-felkelés és a Rákóczi-szabadságharc 
idején.

laktanya n A katonák állandó szállása, a lakos-
ságtól elzárt épület vagy épületek összessége. 

lovagkirály n A lovagi erkölcsöt és életmódot 
képviselő uralkodók elnevezése. A magyar történe-
lemben I. (Szent) Lászlót és I. (Nagy) Lajost nevez-
ték lovagkirálynak.

manufaktúra n Az ipari termelés egyik formája 
az újkorban. A műhelyben a munkát (egy termék 
előállítását) részekre bontották, és minden munka-
folyamatot más munkás végzett. A manufaktúrában 
bérmunkások dolgoztak, és a céheknél nagyobb 
mennyiségű (bár gyakran silányabb) terméket állí-
tottak elő. 

mecset n Az iszlám (muszlim) hívek temploma. 
(A mecset másik elnevezése: dzsámi.) 

mezőváros n Olyan város, amelyet nem vett kö-
rül városfal (a mezővel határos), és lakói elsősorban 
mezőgazdasággal foglalkoztak. A mezőváros föl-
desúri fennhatóság alá tartozott. Rendelkezett vá-
sártartási joggal, s a város egy összegben fizette az 
adót. 

minaret nMecset vagy dzsámi mellé épített ma-
gas, karcsú torony, amelynek erkélyéről énekléssel 
szólítják imára a muszlim híveket.

miniszterelnök n Kezdetben a királynak felelős 
személy, a király első szolgája; az újkorban a parla-
mentnek felelős kormány vezetője.

müezzin n Énekével a minaret erkélyéről imára 
szólító muszlim személy.

országgyűlés n A rendek (a nemesek, a főpapok 
és a szabad királyi városok polgárai) a király hívásá-
ra összegyűltek, hogy országos ügyekben tanács-
kozzanak. Ezt a tanácskozást nevezték ország-
gyűlésnek. Később fontos szerepe volt a törvények 
elfogadásában. 

ortodox n Az egyházszakadás után a keleti, azaz 
bizánci keresztény egyház megnevezése
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ősiség törvénye n I. (Nagy) Lajos által hozott 
törvény, amely kimondta, hogy a nemesek nem 
rendelkezhettek szabadon az örökölt (tehát ősi) 
föld birtokaikról. Az ősi birtok a családnál maradt, 
és a földnek apáról fiúra kellett szállnia, fiúörökös 
hiányában pedig a nemzetség oldalága örökölt. Ha 
kihalt az egész nemzetség, akkor a föld a királyé 
lett.

őslakó n Idegen nép, állam által meghódított 
terület eredeti lakossága.

pallosjog n A pallosjoggal rendelkező nemes 
kínvallatással, akár kivégzéssel is büntethette a 
jobbágyát.

parasztfelkelés n A jobbágyság rossz életkörül-
ményekkel való elégedetlensége miatt kirobbant 
fegyveres harc a nemesség ellen (pl. Dózsa György 
parasztfelkelése).

pasa n Magas rangú hivatalnok és egyben kato-
nai vezető az Oszmán Birodalomban. Közigazgatá-
si, katonai és bírói feladatokat látott el.

pestis n  Baktérium okozta fertőző betegség. 
Leggyakrabban a patkányokon élősködő bolha csí-
pésével fertőződtek meg az emberek. A közép-
korban gyógyíthatatlan volt, egész városok lakossá-
gát tizedelte meg. Nevezték dögvésznek és „fekete 
halálnak”, a bőrön megjelenő kékesfekete foltok 
miatt.

protestáns n Kezdetben a katolikus egyház visz-
szaélései ellen tiltakozó (protestáló) kereszténye-
ket, később pedig a reformáció híveit és a reformá-
ció során kialakult egyházakat nevezték így. 

reformáció n Az újkorban a katolikus egyház 
visszaélései miatt kibontakozó egyházi mozgalom, 
amelynek célja az egyház megújítása volt (biblia-
fordítások, anyanyelvű szertartások stb.). A refor-
máció elindítója Luther Márton volt. 

rendek n Azok a társadalmi csoportok, amelyek 
kiváltságokkal rendelkeztek, és részt vehettek az 
 országgyűlésen (személyesen, vagy képviselőket 
küldtek oda). A rendek közé tartoztak a birtokos 
 nemesek, a főpapok és a szabad királyi városok pol-
gárai. 

reneszánsz n Művészeti stílus a középkorban és 
az újkorban. Az elnevezés a renaissance [röneszansz] 
francia szóból származik, jelentése: újjászületés. 

Az építészetben újból az ókori formákat alkalmaz-
ták (pl. kupola, oszlopok), a festészetben és a szob-
rászatban jellemzőek az élethű, életteli alakok, s a 
fesztészetben a természetábrázolás. 

román stílus n A középkor elejére jellemző mű-
vészeti stílus. Az épületek az ókori római épületeket 
idézik: a templomok vastag falán kis ablakok van-
nak, ezért a belső tér sötét. Jellemzőek a félköríves 
kapuk. Magyarországon híres román stílusú épület 
a jáki templom.

szabad királyi város n A király fennhatósága 
alá tartozó, fallal körülvett városok, melyeknek la-
kói nem függtek egyetlen földbirtokostól sem. A ki-
rály jelentős kiváltságokat biztosított számukra. 
Gazdasági kiváltságok: vásártartás joga, árumegál-
lító jog, egyösszegű adófizetés joga. Politikai kivált-
ságok: a város polgárai megválaszthatták vezetői-
ket (pl. városi tanács, városbíró). Lakóit polgároknak 
nevezzük.

szpáhi n Török könnyűlovas katona.
szultán n A török uralkodó elnevezése. 

tized n A jobbágyok által az egyháznak fizeten-
dő adó. A termény egy tizedét kellett az egyháznak 
adni. 

trónfosztás n Az uralkodó hatalmától való meg-
fosztása (pl. a Habsburg-ház trónfosztása az ónodi 
országgyűlésen).

úriszék n A jobbágyok ügyeiben döntő földesúri 
bíróság. (Ugyanis a nemesek jobbágyaik felett bí-
ráskodási joggal rendelkeztek.)

vajda n Az egyik legfontosabb tisztség a közép-
kori Magyarországon, egy tartomány vezetője (pl. Er-
délyben). A vajda a bárók közé tartozott. 

vazallus n Alárendelt személy vagy ország.
végvár n Az ország határai közelében épült, a 

külső veszély, támadások elleni védelmet szolgáló 
erőd, vár.

világkereskedelem n A földrészeket összekötő 
kereskedelem az újkorban, amely a földrajzi felfe-
dezések hatására alakult ki. 

zsellér n Telek (szántóföld) nélküli, elszegénye-
dett jobbágy.
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