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Minden embernek van személyes élettörténete. A szüleinkkel, nagyszü-
leinkkel történt dolgok együtt családtörténetet alkotnak. A család tagjai 
naplókban, fényképalbumokban vagy régi videókon is megörökítették 

a fontos eseményeket. Ezek a család történetének forrásai.

Történelme nemcsak az egyéneknek, családoknak, hanem a népeknek, orszá-
goknak és együtt az egész emberiségnek is van. A legrégebbi koroktól kezdve 
fontosnak tartották az emberek, hogy elődeik és a maguk múltjának legfontosabb 
eseményeit feljegyezzék. Emléküket továbbadják a következő nemzedéknek, ame-
lyik mindig kíváncsi volt arra, kik voltak az ősei, mi történt azelőtt, hogy ők meg-
születtek volna. 

A múlt mindaz, ami korábban megtörtént. Történelemnek azt nevezzük, amit a 
múlt kutatásával foglalkozó történészek feltárnak és bemutatnak ebből.

Miért jó ezzel a tantárggyal foglalkozni? Először is, mert a történelem érdekes! 
Olyan, mint egy izgalmas utazás sok-sok új élménnyel és ismerettel. Olyan embe-
rektől tanulhatsz, akik száz vagy ezer évvel ezelőtt éltek!

Aki ismeri és érti a történelmet, könnyebben eligazodik a mai világban. Dönté-
seinket sokszor korábbi események tapasztalatai alapján hozzuk meg.  

A történelem megismerésével az általános műveltséged is bővül. Sokkal több min-
dent megértesz majd egy-egy történelmi filmből, regényből vagy játékból. Utazásaid 
során számos olyan híres épülettel, várral, szobrokon megörökített történelmi sze-
replővel fogsz találkozni, amelyek és akik ismerősek lesznek a tanultak alapján. 

Az a célunk, hogy a történelemtanulás érdekes és vonzó tevékenységgé váljon a 
számodra. Éppen ezért a tankönyvünkben sok érdekes történetet találsz majd. 
Ezekből megismerheted azt, hogyan éltek és hogyan gondolkoztak régen az em-
berek, köztük az akkori gyerekek is. A tankönyvben számos eredeti forrást olvas-
hatsz, amelyek a tananyag jobb megértését, az ismeretek elmélyítését szolgálják. 
Ezeket a piros --. jelzéssel jelöljük, és feldolgozásukkal számos érdekes törté-
netet is megismerhetsz.

Ismereteket nagyon sok helyről szerezhetsz. A régi dolgokról megkérdezheted a 
szüleidet, nagyszüleidet, kutathatsz könyvtárban, interneten, múzeumokban vagy 
akár a lakóhelyed környékén is. Meglátod, sok örömet fogsz találni a történelem 
tanulásában. 

Jó tanulást és jó jegyeket kívánnak
a tankönyved alkotói

Kedves Ötödikes!
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Személyes történelem
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A TÖRTÉNELEM megismerése a múltból fennmaradt forrásokból táplálkozik. Forrás lehet egy régi levél, 
egy fénykép, egy film vagy akár egy tárgy is. A történelem nem ért véget, gyakorlatilag körbevesz minket. 
Egy mai újság a legújabb híreket tartalmazza, de a tegnapi már a múltról hírt adó forrás. Felgyorsult vilá-
gunkban a tavalyi vagy tavalyelőtti év már szinte régmúltnak tűnik. És mi a történelem? Erre most nem sze-
retnénk határozott választ adni. Fedezd fel Te magad, induljunk el együtt! 

Ebből a fejezetből megtudhatod…

mi számít történelmi forrásnak.
miért érdekesek a régi használati tárgyak.
milyen jellegű írásos források vannak.
miért hasznos a családod múltjáról beszélgetni szüleiddel, nagyszüleiddel.
milyen közös jelképeink vannak.

Eközben azt is megtanulod, miként lehet

egy hallott vagy olvasott történet lénye-
gét összefoglalni.
régi tárgyak használatára vonatkozó kér-
déseket és feltételezéseket meg fogal-
mazni.
tájékozódni és időpontokat megjelölni 
történelmi időszalagon.
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1. Körülöttem a történelem

Családi fotóalbum

Az emberek általában azért készítenek fényképeket, hogy 
egy-egy igazán emlékezetes pillanatot megörökítsenek. Ép-
pen ezért a fényképek különösen alkalmasak arra, hogy ré-
gebbi eseményeket felidézzenek. Bizonyára mindannyiunk-
ról készültek kisgyerekkori képek.

Minél régebbi egy fénykép, annál hosszabb időre segít 
visszatekinteni. Szüleink, nagyszüleink gyermek- és fiatal-
kori fényképein egészen biztos, hogy más divat szerint öl-
tözködnek, más tárgyakat használnak, és szintén biztosan 
hiányzik jó néhány, ma használatos tárgy is.

Keressük meg otthon (akár digitális formában) a rólunk készült 
első újszülöttkori, óvodás és első osztályos fotót, illetve egyéb 
emlékezetes fényképeket! Figyeljük meg a képen, hogy van-
nak-e rajta olyan ruhadarabok, egyéb tárgyak, melyeket már 
nem használunk! Gondoljuk át, hogy miért nem!
Keressünk otthon a szüleinkről és nagyszüleinkről készült minél 
régebbi fényképeket! Szedjük össze a fő különbségeket az ő ké-
peiken látható viszonyok, valamint a mostani körülmények kö-
zött! Beszéljük meg, hogy melyek a legfőbb változások!

Egy család műtermi fényképe, 1900  Milyen 
jellegzetességeket figyelhetünk meg általá-
nosan a család öltözetében? Fogalmazzuk 
meg általánosan, hogy melyek a főbb 
eltérések a maihoz képest! Milyen tárgyak 
szerepelnének ma egy hasonló fotón? Milyen 
különbséget lehet felfedezni a családanya és 
lányai öltözetében? Milyen lábbelit hordanak 
a férfiak? Vajon miért, és szerinted mivel 
foglalkozhat a család?

Személyes tárgyak

Nemcsak a fényképek, hanem egyéb tárgyak is sok min-
dent mesélhetnek a múltról. Szinte minden lakásban fel-
halmozódnak régi ruhák, régi eszközök, ékszerek, amiket 
ma már senki sem használ. A nagyszülők, dédszülők régi 
karóráját a legtöbb családban akkor sem dobják ki, ha már 
nem jár. A legtöbb lakásban, háztartásban az ékszerek, egyes 
dísztárgyak (például képek), pénzérmék, esetleg hangsze-
rek szoktak igazán régiek lenni, de van, ahol antik (régi stí-
lusú, régies) bútor is előfordul.

Bizonyára már mindannyian hallottunk sok érdekességet a történelemről: akár Mátyás királyról szóló törté-
neteket, akár 1848-as dalokat („Kossuth Lajos azt üzente”; „Föl, föl, vitézek a csatára”; „Gábor Áron réz-
ágyúja”), vagy éppen biztos láttuk már az 1956-os forradalom lyukas zászlóját. Mindebből arra gondolhat-
nánk, hogy a történelem valamilyen távoli, könyvekben, filmekben megírt és eljátszott tekintélyes, komoly 
dolog. Pedig a valóságban minden pillanatban körülöttünk, testközelben van! Elég, ha csak otthon vagy 
iskolába menet kicsit jobban körbenézünk, és minden tárgynak megelevenedik a múltja! Mi több, egyszer 
a mi tárgyaink, gondolataink is a történelem részévé fognak válni!

Jártál már olyan múzeumban, ahol 
régi ruhákat, bútorokat láttál? Me-
séld el, miben különböztek ezek a 
maiaktól! 
Nyomozd ki a szüleid, tanáraid vagy 
a könyvtáros segítségével, melyik a 
legrégebbi épület településeteken! 
Fogalmazd meg, miben különbözik 
a mai házaktól!
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Szüleid segítségével keress otthon régi tárgyakat, ruhákat! Kér-
dezd meg, melyik kié volt! 
Keresd meg otthon a legrégebbi tárgyat! Gondold végig, hogy 
mire szolgálhatott! Kérdezd meg, hogy miért őrizték meg az 
adott tárgyat! Kötődik-e hozzá valamilyen különleges emlék?

Emellett akár a legmodernebb eszközeinknek is megvan a 
története. Érdemes végiggondolni, hogyan és miért alakul-
hatott olyanná, ahogy ma ismerjük.  Például a mai autóink 
elődjét majdnem másfél évszázaddal ezelőtt két német mér-
nök találta fel. Azóta azonban szinte rá sem lehet ismerni, ha 
összehasonlítjuk vele a mai autókat.

A Daimler és Benz által szabadalmaztatott első autó (1886) egy 2017-es 
kiállításon  Fogalmazzuk meg, hogy mi mindenben más, mint a mai 
autók! Vajon mi okozta a fő különbséget? Hogyan alakíthatta át az életet 
az autók elterjedése?

20. századi használati tárgyak egy íróasztalon 
 Milyen eszközök láthatók a képen? 
Mi okozhatta a jobb oldali tárgy 
használatakor a legnagyobb bosszúságot? 
Milyen eszköz megjelenése és elterjedése 
miatt szorult ki a mindennapi használatból? 
Ha egy nagyon titkos dokumentumot 
kívánnak készíteni, akkor vajon miért 
használhatják még ma is?

Az első hazai telefonkártya 1991-ből  Nézz 
utána, hogyan használták a képen látható 
telefonkártyát! Vajon milyen eszköz 
elterjedése miatt tűnt el?

 „Amikor az 1960-as években jártam iskolába, kaptunk egy olyan 
feladatot, hogy rajzoljuk le, milyen lesz a világ 2000-ben. Mindenki 
Hold-bázist rajzolt, mert akkor zajlott az orosz–amerikai verseny a 
Holdra szállásért. Senki sem rajzolt számítógépet… Valamikor az 
1990-es évek elején telefonált nekem egy Ausztráliában élő ügyvéd 
ismerősöm. Beszélgettünk, és közben mondta, hogy egy képernyő 
előtt ül, és arra gépel szöveget. Én megkérdeztem, hogy akkor, ha 
elrontotta, nem kell kidobnia a papírt, hanem csak a képernyőn javít-
ja? Mondta, hogy természetesen. Ekkor tudtam, hogy ez a gép fogja 
átalakítani az életem.” 

(Egy 1950-es években született budapesti ügyvéd visszaemlékezése)

Miért a számítógép alakította át az itt megszólaló ügyvéd életét? 
Hogyan hat a mindennapjainkra? Gondoljátok végig ti is, hogy 
szerintetek milyen lesz a világ 2050-ben vagy 2100-ban! Indokol-
játok is meg, hogy a fenti történet alapján mennyire lehet biztos a 
„jövendölésetek”!

Hajlékonylemez vagy flopilemez az 1990-es 
évekből  Mire használták szerinted? Ma mivel 
helyettesítjük? Mennyire tekinthetjük már ezt 
is történelmi tárgynak?
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Egy nap dokumentálása

Bármennyire is jó az emlékezőtehetségünk, idővel emlé-
keink megkopnak (hacsak nem valamilyen nagyon emlé-
kezetes eseményről van szó). Ugyanakkor sokan szeretnénk 
visszagondolni korábbi elképzeléseinkre, véleményünkre, 
problémáinkra, gondolatainkra. Ahhoz, hogy ezt meg tud-
juk tenni, le kell írnunk a gondolatainkat; ahogy az ősi ró-
maiak mondták: „A szó elszáll, az írás megmarad.” 

A visszaemlékezésre alkalmas lehet egy levél is, melyet 
valakinek írtak, de a legőszintébben az ember a naplójában 
fogalmaz, hiszen leginkább saját magunknak írjuk. Fontos, 
hogy mindennap vezessük, ugyanis ha hosszabb időt kiha-
gyunk, több dologról is elfelejtkezhetünk, illetve máshogy 
láthatjuk már az eseményeket, mint aznap. A történelem 
megismeréséhez óriási segítséget nyújtanak a naplók, ugyan-
is belőlük napra pontosan tudhatjuk meg régen élt emberek 
gondolatait, véleményét is. 

Készíts részletes leírást egy napodról! Lehet az akár egy konkrét 
nap is, de egy ideális, elképzelt nap szintén megfelel. Próbáld mi-
nél gazdagabban illusztrálni, dokumentálni, hogy mi mindent 
csináltál!

 Naplórészlet 
1847 decemberéből 

„Gyönyö rű ú tat tettünk mú lt hétfőn, azaz 
13-á n. A vasúton mentü nk, vagy igazsá g 
szerint inká bb repü ltü nk, Vá czra (…) 
mintha madár szárnyain ülve szállanánk 
sebesen, sebesen. A szűntelen egyhangú 
morajt úgy hallgattam mint e madá r 
szárnysuhogását, melyet koronként éles 
füttyével visít keresztül, szilaj tűzzel ösz-
tönözve magát még ördögibb futásra.” 

(Szendrey Júlia naplója)

Mivel utazott a naplóíró? Hogyan írja 
le az utazást?
Szerinted utazott már korábban ezen 
az eszközön? Válaszodat indokold meg!
Keress a szövegben olyan szavakat, 
amelyeknek ma más a helyesírása! Mit 
jelenthet ebben a szövegben a „ko-
ronként” kifejezés?

Személyes történetek

Nem csak fényképek vagy tárgyak vizsgálatával tudhatunk 
meg sok mindent a múltról. A szóban elmondott történetek 
legalább ennyire fontosak. Sőt, ezek az emlékek több nem-
zedéken keresztül hagyományozódhatnak, így akár déd-
szüleink legemlékezetesebb történetei is fennmaradhatnak 
a családi legendáriumban.  

Általában egy nép legrégebbi történetei is szóban hagyo-
mányozódtak hosszú ideig, mint például a görögök izgal-
mas mondái isteneikkel és hőseikkel. Sokáig azt hitték, hogy 
az egyik híres görög monda – a trójai háborúról – csak kita-
láció, mígnem egy régész megtalálta Trója romjait, tehát az 
évezredeken át fennmaradt történetnek valós alapja volt!

Kérdezd meg szüleidtől, nagyszüleidtől, hogy mik voltak a leg-
emlékezetesebb gyerekkori, iskolai emlékeik, történeteik! Miben 
volt más az ő gyerekkoruk, mint most? Kérdezd meg tőlük, hogy 
mit csináltak olyan nevezetes időpontokban, mint 1989-ben a 
köztársaság kikiáltása, vagy 1999-ben a Magyarország területé-
ről látható napfogyatkozás, esetleg a 2000. január 1-jére virradó 
éjszaka!

Családfa  Mennyire ismered családod 
múltját? Mit hallottál dédszüleidről? Mit 
mesélnek szüleid, nagyszüleid a gyermek-
korukról? Mit tudsz a rokonaidról? Készíts 
családfát a dédszülőkig szüleid, nagyszüleid 
segítségével! Hallgasd meg történeteiket, 
miközben a múltról kérdezed őket!
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Kódexkészítés

Manapság, ha történelemről akarunk olvasni, tanulni, akkor 
vagy az interneten kezdünk kutatni, vagy egy könyvet ve-
szünk kézbe. Ugyanakkor az internet csak néhány évtizede 
kezdett elterjedni a világon, a könyvnyomtatás pedig a kö-
zépkor végén alakult ki. Szerencsére annál régebbi iratok is 
fönnmaradtak, amelyek még más módon készültek.

A régmúlt századokban a szerzetesek tudományos és val-
lási ismereteiket, gondolataikat kódexekbe, pergamen- (vé-
konyított állati bőrből készült) lapokra jegyezték le. A kó-
dexeket kézzel írták, így óriási munka volt elkészíteni a több 
száz oldalas kötetet. Ennek megfelelően hatalmas értékük 
volt. A kódexek latin nyelven készültek, számunkra ma már 
nehezen olvasható, de nagyon szép betűkkel. A kódex leg-
szebb elemei az iniciálék, a fejezet elején található nagy 
méretű díszes kezdőbetűk.

Készíts egy kódexlapot egy általad választott témáról! Ügyelj a 
díszes iniciáléra!

A Képes Krónika* két oldala  Azonosítsuk a képen az iniciálékat! 
Melyik betűket formálják? Milyen magyar jelképek fedezhetők fel az 
iniciálékban?

Ahogyan a történészek gondolkodnak
A történelem nem csak híres embe-
rekről szól. Valamennyien szereplői 
vagyunk. Ha megszületik egy kisba-
ba, a nevét beírják az anyakönyvbe. 
Ha valaki meghal, azt is bejegyzik 
oda. Minden településen az egyhá-
zak és a települést vezető hivatalok 
is vezetnek anyakönyveket. A törté-
nészek ezek segítségével sokat meg-
tudhatnak az adott település népes-
ségéről, az emberek születésének, 
házasságkötésének és halálozásának 
időpontjáról, a családok nagyságáról.

Születési anyakönyvi kivonat
Minden gyerek szülei kapnak egy 
papírt azokról az adatokról, amiket 
beírtak az anyakönyvbe, ezt hívják 
születési anyakönyvi kivonatnak.

Kérd meg szüleidet, mutassák meg a 
tiédet! Ha megvan, nézd meg szülei-
dét, nagyszüleidét is! Fogalmazd meg 
röviden, miket tudtál meg az anya-
könyvből!

Képes Krónika: az egyik leghíresebb magyar 
középkori kódex, mely az 1300-as években 
készült. Egyúttal az Árpád-házi királyok korá-
ról legfontosabb és legbővebb forrásunk.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Mit tudhatunk meg a régi fényképekről?
Miről árulkodnak a régi, ma már nem használt tárgyak?
Hogyan adják át az idősebb nemzedékek a tapasztalataikat 
a fiataloknak?
Miről árulkodhat egy százéves napló?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Fényképek: a személyek és  2

a  háttér
Személyes tárgyak, emlékek 2

Személyes történetek: az elmesélt  2

történelem
A naplók a mindennapi élet  2

forrásai
A születési anyakönyvek 2

Kódexek, iniciálék 2
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2.
A mindennapok során számtalan alkalommal találkozhatunk történelmi jelképekkel. Az osztálytermünkbe 
belépve többnyire a tábla fölött látjuk Magyarország címerét. Az iskola kapuja fölött a magyar zászló leng, 
de sok helyen láthatjuk az európai uniós zászlót is. Az önkormányzat épületén településünk címere jelenik 
meg. Az iskoláknak, egyetemeknek is van címere, sőt még a labdarúgócsapatoknak is! Az utóbbi időkben a 
vállalatok inkább logókat készítenek maguknak, de ezek is hasonló funkciót látnak el. Júniusban, kézbe 
véve bizonyítványunkat, pecsétet (helyesen: bélyegzőt) találunk az eredményeink alatt, ami évszázadok 
óta létező gyakorlat!

Történelmi jelképek és az idő mérése

Címerek

Az emberi közösségek a kezdetektől fogva szeretik látható 
jelképekkel is megjeleníteni összetartozásukat – sok esetben 
büszkén viselik is jelvényeiket. Emellett azonban a címerek 
kialakulásának gyakorlati célja is volt. Az ókorban vagy kö-
zépkorban egy-egy csatánál gyorsan azonosítható jelképek-
re volt szükség, hogy a katonák tudják, melyik az ő alakula-
tuk. Éppen ezért a pajzsukra festették általában az alakulat 
parancsnokának jelképét – ezért váltak a címerek pajzs ala-
kúvá. A címeren legtöbbször erőt vagy ravaszságot kifejező 
állatok, a tulajdonosukra utaló egyéb tárgyak, jelek szerepel-
nek. A címereken színes sávok és mezők is gyakran lát hatók. 
A címer tetején korona vagy sisak is szerepelhet, aszerint, 
hogy a tulajdonosa a király, vagy egy lovag.

Százforintos papírpénzek a 20. század második 
felétől  Figyeld meg, milyen különbségeket 
látsz a pénzek közepén levő címerek között! 
Kérdezd meg szüleidet vagy tanárodat, minek 
a jelképe a középső két címeren az ötágú 
csillag! Mit jelenthet, ha a címeren nincs 
korona?

Magyarország címere  
Milyen, Magyarország 
történetét meghatá-
rozó kulturális eleme-
ket találunk a címer-
ben? 

Magyarország középcímere, 1915  Magyar-
ország mellett a címeren megjelennek 
a következő területek címerei is: Erdély, Horvát-
ország, Bosznia, Dalmácia, Szlavónia, Fiume. 
Azonosítsd be az internet segítségével az 
egyes címereket!

Keress egy képet az interneten településed címeréről! Nézz utána, 
hogy milyen jelképek szerepelnek rajta, és miért!

Rajzolj le egy magyar zászlót!
Írd le, mit látsz a magyar címeren!
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 Melyik címer lehet egy királyi családé, egy egyházi méltóságé, egy egyetemé és egy labdarúgócsapaté? Nézz utána, 
milyen intézmények vagy kik lehetnek a címer tulajdonosai! Milyen jelképek utalnak a címeren tulajdonosukra?

A képeken két város és két ország címerét látjátok.  Melyik Peru, illetve Vietnam címere? Melyik Sopron, illetve Hévíz címere? 
Milyen nyelvű felirat olvasható Sopron címerében? Mit jelent? Melyek a legjellegzetesebb jelképek a címerekben?

Zászlók

Négyévente rendeznek olimpiát vagy labdarúgó-világbaj-
nokságot. Egy-egy népszerű sportoló vagy csapat meccsein 
a szurkolók zászlókat lobogtatnak, és nemzeti színekre fes-
tik az arcukat. A zászlókra már az ókorban is nagy szerep 
hárult. Nagyon régen a csatákban a különböző hadmozdu-
latokat könnyen érthető jelekkel kellett parancsba adni, ilye-
nek voltak a kürtjelek. Hasonló céllal alakultak ki a zászlók 
(más néven lobogók) is, melyeket magas rúdra tűzve mesz-
sziről is lehetett látni. Az újkor folyamán természetessé 
vált, hogy minden országnak van egy saját nemzeti zászlaja. 
Ezek sok esetben három színből állnak, de lehet ennél akár 
kevesebb vagy több színű sáv is rajtuk. 

 „Magyarország zászlaja három, egyenlő 
szélességű, sorrendben felülről piros, fe-
hér és zöld színű, vízszintes sávból áll, 
amelyben a piros szín az erő, a fehér szín a 
hűség, a zöld szín a remény jelképe.” 

(Részlet az Alaptörvényből, 2012)

Milyen kevésbé ismert jelentéstartal-
mat ismerhetünk meg a részletből?

A képeken Magyarország zászlaját láthatjátok három időpontban: 1490, 1918, 1956 
 Próbáljátok meghatározni, hogy melyik képen mikori zászló szerepel! Melyek 
a legfontosabb ismertetőjegyeik?
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A képeken Horvátország, Szaúd-Arábia, Szlovákia és a Vatikán zászlóit láthatjátok.  Melyik zászló melyik országhoz tartozik? 
Milyen különleges jelképeket láttok a zászlókon? Mire utalhatnak? Melyik állam története fonódott össze Magyarországéval 
az elmúlt évezredben? Melyik új állam vette át a magyar címer egyik részét? Vessétek össze zászlóikat a 12. oldalon lévő 
címereknél látott magyar középcímerrel! Mely jelképek azonosak?

A hitelesítés eszköze, a pecsét

A bevezetőben említett, bizonyítványban szereplő pecsét 
(bélyegző) mellett az orvosi igazoláson vagy gyógyszertár-
ban beváltott recepten is találunk pecsétet. Egy szerződés is 
szinte elképzelhetetlen ügyvédi pecsét nélkül. A pecsét cél-
ja a hitelesítés: ha egy hivatal vagy egy orvos elhelyezi a 
dokumentumon a pecsétjét, akkor az hivatalosan is érvé-
nyes. Ma bélyegző segítségével, tintával pecsételjük le a do-
kumentumokat. Ha régen valakinek bizalmas levelet küld-
tek, és azt akarták, hogy más ne olvassa el, a borítékot 
pecsételték le. Azt pedig csak úgy lehetett felnyitni, ha fel-
törték a pecsétet. A királyok, főurak, főpapok vörös viasz-
ba nyomták gyűrűjüket, így hitelesítették okleveleiket. 
Ünnepélyes alkalmakkor díszes függőpecsétet helyeztek el 
az okleveleken. Az ólomból, aranyból készült pecsétet bul-
lának nevezzük, mert a latin bulla szó fémpecsétet jelent. 
Több királyunk használt aranybullát. A magyar történelem 
leghíresebb ilyen pecsétje később nevet adott az általa meg-
erősített jogi iratnak. Ez volt az 1222-ben kelt Aranybulla.

Készítsetek saját címert, zászlót és pecsétet! Az eddig tanultak 
alapján gondoljátok végig, hogy melyek volnának a titeket leg-
jobban kifejező jelképek és színek! Ezek felhasználásával tervez-
zétek meg saját jelképeiteket, a tanultak alapján!

II. András szobra Budapesten, a Hősök terén 
 Vajon mely dokumentumot tartja 
a kezében?

Az Aranybulla elő- és hátoldala  Mely korai magyar szimbólumot – mely 
a mai magyar címerben is megjelenik – lehet felfedezni a bullán látható 
címeren?

Könyves Kálmán király pecsétnyomó gyűrűje. 
A latin „Colomanni” felirat Kálmánt jelent. 
 Vajon miért van fordított irányba vésve 
a pecsétre? Nézz utána, hányadik században 
uralkodott Könyves Kálmán! 

Az Aranybulla elő- és hátoldala  Mel k i i ból
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Nézzünk az égre!

Már a legősibb emberek is észrevették, hogy a Hold csak 
egy napig teljesen kerek, utána fogyni, majd növekedni 
kezd. Ezt tekintették egy hónapnak, egy új hónap kezdetét 
az újhold megjelenéséhez kötötték. Az őskori emberek éle-
tében azonban inkább csak az évszakok váltakozásának volt 
szerepe, hogy a tavasz, a nyár, az ősz és a tél hogyan váltot-
ta egymást, mikor volt hideg, és mikor meleg.

Az első földművelőknek már sokkal jobban kellett fi-
gyelni a hónapokat, hiszen nem volt mindegy, mikor vet-
nek, ültetnek vagy aratnak. Egyiptomban az év kezdetét a 
Nílus évenkénti áradása határozta meg. 

Hány napból áll egy év?
Hány hónapból áll egy év?
Hogyan függ össze a csillagászat az időszámítással? 
A nap szónak két jelentése is van a magyar nyelvben. Mi a ma-
gyarázata ennek?

Mikor volt?

Egyiptomban a fáraók (uralkodók) uralkodásához képest 
határoztak meg egy évet, például: „Tutanhamon fáraó ural-
kodásának harmadik évében.″ Ehhez listákra volt szükség, 
amelyek rögzítették a fáraók nevét, és azt, hogy hány évig 
uralkodtak. Ez azonban hibákhoz vezethetett. Ráadásul sem-
mit sem mondtak az évnevek, ha elvesztek az éveket  felsoroló 
listák. Az is baj, hogy nem tudtak a lista első événél korábbi 
eseményekre utalni, vagy arra, hogy valami a jövőben me-
lyik évben fog történni, annak ugyanis még nem volt neve.

A zsidók a világ teremtésének általuk meghatározott idő-
pontjától kezdték az éveket számolni. Úgy gondolkodtak, 
hogy a teremtésnél korábbi időpontot nincs értelme megadni, 
hiszen a világ még nem létezett. Ez a naptár minden történel-
mi és jövőbeli esemény rögzítésére alkalmas volt.

Miért érezzük szükségét annak, hogy az események időpontját 
egyértelműen meghatározzuk?
Milyen megoldásokat találtak az idő számítás kezdőpontjának 
meghatározásához?

Hogyan számoljuk az éveket?

A mi időszámításunk Jézus Krisztus születésének feltéte-
lezett időpontját veszi alapul. Igaz, ezt sem pontosan szá-
molták ki, de a hagyományos dátumokon nem változtatunk, 
mert az óriási zavarokat okozna. A zsidó naptárhoz képest 

Athéni vízóra, amit bíróságon használtak. 
Azt mérték vele, hogy milyen hosszan beszél a 
vádló és a védő. Mindketten annyi időt kaptak, 
amíg a víz a felső edényből lecsorgott az alsóba. 
 Miért nem napórát használtak a bíróságon? 
A napóra tud perceket mérni?

Készíts vízórát!

Fogj két nagyobb tejfölösdobozt, és az 
egyik oldalára, a talpa fölé fúrj egy kis lyu-
kat. Töltsd meg vízzel, tedd egy műanyag 
dobozra, hogy a lyukon keresztül kifolyó 
víz az alsó dobozba csorogjon! Közben 
nézd az órát! Egy perc elteltével fogd be 
a lyukat. Az alsó dobozban pont egy-
percnyi víz van. Ha újból le akarsz mérni 
egy percet, öntsd a vizet a lyukas doboz-
ba! Lemérheted, tényleg egy percig fog 
csorogni.
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változás, hogy Jézus születése előtt visszafelé számoljuk 
az éveket. Rómát például a hagyomány szerint Kr. e. (Krisz-
tus előtt) 753-ban alapították. Ennél az időszámításnál két 
dologra is vigyázni kell! Időszámításunk kezdőpontja előtt 
visszafelé számoljuk az éveket, vagyis az alapítás utáni év 
Kr. e. 752. A másik, amire oda kell figyelni, hogy Krisztus az 
első évben született. Kr. u. 1 előtt Kr. e. 1-et mondunk, vagy-
is nem volt nulladik év. Ha egy időszámításunk kezdőpont-
ja előtti évszámról meg akarod tudni, hogy hány éve történt, 
add össze azt az idei évvel, de vonj le belőle egyet, az a nem 
létező nulladik év! 

Számold ki, hány éve voltak az első olümpiai játékok (Kr. e. 776)! 
Dolgozz a füzetedben!
Hány éve volt a marathóni csata (Kr. e. 490)?

Korszakhatárok a történelemben

A történelmi korszakok elnevezése és határai a történészek 
megállapodásán alapulnak. Az őskor az emberré válás 
hosszú folyamatának időszakától az első írást használó bi-
rodalmak megjelenéséig (Kr. e. 3000 körül) tartott. A mai 
emberek közvetlen ősei Afrikában jelentek meg, és onnan 
vándoroltak tovább Európába és Ázsiába, ahonnan az őskor 
utolsó évezredeiben Amerika és Ausztrália is benépesült. 
Ezután következett az ókor, amely a Nyugatrómai Biro-
dalom bukásával (Kr. u. 476) zárult. Az ezt követő közép-
kor végpontját sok vita övezte. Ma Amerika felfedezését 
(1492) tekintjük ennek, ami egyben az újkor kezdete is. Az 
újkor végét is több eseményhez kapcsolják a történészek: 
a legelterjedtebb, hogy az első világháború kirobbanásához 
(1914). Ekkor kezdődött a jelenkor/modern kor, amiben ma 
is élünk. 

Mint látható, a történelmi korszakok határai mind olyan 
események, amelyek jelentős változásokat hoztak az emberi-
ség történelmében. Ezért fordulópontoknak tekintjük őket. 

Miért hasznos, hogy a történészek korszakokra bontják a törté-
nelem bemutatását?
Sorold fel a nagy történelmi korszakokat időrendben!

A történelem írásos emlékei

Ha többet szeretnél tudni a múltról, történészek által készí-
tett könyveket és filmeket érdemes keresned. Ők sokféle 
írott forrásból: kőbe vésett feliratokból, vagy pergamenre 
írt régi szövegekből gyűjtenek információkat. Hasznos is-
meretforrás lehet akár egy levél vagy egy újság is. Mátyás 

Keress a könyvtárban olyan könyveket 
(például kronológiát), amelyekben gyor-
san megkereshető, hogy mi történt Kr. e. 
44-ben!

Ókori napóra  Számold meg, hány órára 
osztották a napot! Vigyázz, egy rovás nem 
látszik. Ez a mai napi órák számának 
hányadrésze? Mikor nem tudták a napórát 
használni?

 Egy másik jelölés

Régebbi, 1989 előtt megjelent könyvek-
ben az i. e. és az i. sz. rövidítéseket láthat-
játok. Az i. e. jelentése időszámításunk 
előtt (= Kr. e.), az i. sz. jelentése időszámí-
tásunk szerint (= Kr. u.). 

Keress a könyvtárban olyan könyvet, 
amiben az i. e. jelölést találod meg! 
Nézd meg, melyik évben jelent meg!
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király korában még nem voltak újságok, de leveleket ő is írt 
és kapott.  Tetteiről krónikákat írtak. A krónika* évről évre 
felsorolta, hogy milyen hadjáratai voltak a királynak, kikkel 
tárgyalt, milyen szerződéseket kötött.  A király rendele-
teit, döntéseit oklevelekbe,* törvényekbe foglalta. Ezek is 
sokat elárulnak arról a korszakról. 

Régi tárgyi források

A tárgyi emlékek a történelem legérdekesebb forrásai. Gon-
dolj bele, hogy ha kezedbe veszel egy régi pénzt Mátyás ki-
rály korából, lehet, hogy azt maga a király is fogta a kezé-
ben. Ha meglátogatod Mátyás visegrádi palotáját, azokban 
a termekben jársz, ahol a király is megfordult annak idején.

A régészek* sokszor régi romok és temetők feltárása so-
rán találják meg a tárgyi emlékeket, amik aztán a múzeu-
mokba kerülnek. A múzeumokban régi ruhákat, zászlókat, 
hangszereket, fegyvereket, szerszámokat és gépeket is lát-
hatsz. A régi tárgyak mutatják meg nekünk, hogyan dolgoz-
tak, harcoltak vagy mulattak őseink. A múltból fennmaradt 
tárgyak segítenek abban, hogy megérezd egy régi kor han-
gulatát, és felfigyelj annak különlegességeire.

Keress otthon régi pénzeket, amelyekkel ma már nem lehet fi-
zetni! Általában megtalálod rajtuk, melyik évben adták ki őket. 
Melyik a legrégebbi? Melyik a legújabb?

 Mátyás király levele a velencei 
fejedelemnek

„Kiváló fejedelem, kedves barátunk!
Alattvalóink, Zengg városának polgárai, a 
minap egy hatszáz forint értékű áruval 
megrakott hajót küldtek üzleti útra Fiume 
városába. Megbízható értesüléseink sze-
rint ekkor egy kapitányotok a hajót és 
 annak összes áruját a tengeren lefoglalta.
A zenggi kapitánynak, aki a hajót vissza-
követelte, csak annyit felelt: nem azért 
foglaltatta le, hogy visszaadja. Kérjük ezért 
kiváló uraságodat, gondoskodjék arról, 
hogy alattvalóink az elkobzott hajót an-
nak összes árujával együtt visszakapják. 
Ha ugyanis másként történnének a dol-
gok, kedves barátunk kezdheti törni a fe-
jét, hogy mindez hogyan fér össze a jó 
szomszédsággal, a kölcsönös barátsággal.”

Kinek az érdekében írt levelet Mátyás 
király?
Mit kért a velencei fejedelemtől?

 Részlet Thuróczy János 
krónikájából

„Uralkodásának első esztendeiben az óriá-
si török sereget, amely Szerém vármegye 
pusztítására betört, és erővel bevette a 
Száva menti várakat, Mátyás hatalmas vi-
tézséggel szétverte. Ebben az esztendő-
ben Frigyes (német-)római császár nagy-
ratörő vágyában Magyarország trónja 
után sóvárgott. Néhány báró csatlakozott 
hozzá, és el akarták űzni királyukat. Mátyás 
erővel és ésszel megzabolázta őket.”

A szöveg alapján sorold fel, kik ellen 
háborúzott Mátyás király!

krónika: a történeti események elbeszélése 
időrendi sorrendben.
oklevél: külső és belső formáknak meg-
felelően szerkesztett okirat, amelyet pecsét 
hitelesít.
régész: a régi korok tárgyi emlékeinek feltárá-
sával és e leletek értelmezésével foglalkozó 
tudós.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Mire használták a címereket a háborúban?
Mit jelenthet az, hogy a csatában zászlójeleket adtak?
Mit igazol a bizonyítványodon a pecsét?
Miért hasznos, hogy a történészek korszakokra bontják a tör-
ténelem bemutatását?
Magyarázd el, miért nem volt nulladik év!

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

A címerek alkotóelemei 2

Magyar zászló, európai zászló 2

Pecsét: titkosság, tulajdon jele, érvényesség 2

Évtized, évszázad, évezred 2

Őskor, ókor, középkor, újkor, jelenkor 2

Időszámítás: Krisztus előtt, Krisztus után 2

Történeti források: íratlan/tárgyi és írott források 2
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II. fejezet
Fejezetek az ókor történetéből

A gízai piramisok Egyiptomban
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AZ ÓKORBAN ELŐSZÖR a nagyobb folyóvölgyekben alakultak ki fejlett kultúrák, mint például a Nílus 
mentén létrejövő az egyiptomi. Nagyszerű alkotásai, mint amilyenek a piramisok, az emberiség közös  kincsei 
közé tartoznak. Közel kétezer-nyolcszáz éve rendezték meg Hellász területén, Olümpiában az első olimpiai 
játékot. Nem csak a sport szeretetét, a versengést örököltük a görögöktől. A legtöbb tudomány neve is gö-
rög eredetű, mint például a matematika. Az első olimpiai játékkal nagyjából egy időben alapítottak Itáliában 
egy kisebb várost, Rómát. Ez a város néhány évszázad múlva már három kontinensre kiterjedő birodalmat 
épített ki. Ahol egykor rómaiak éltek, ma vízvezetékek, amfiteátrumok és kikövezett utak őrzik emléküket. 

Ebből a fejezetből megtudhatod…

mivel foglalkoznak a régészek.
hol használták a hieroglifákat.
miért volt fontos a Nílus folyó az egyiptomiak számára.
milyenek voltak a görögök által tisztelt istenek.
ki volt Alexandrosz, azaz Nagy Sándor.
hogy tudták irányítani a Római Birodalmat.
mi minden őrzi még ma is Róma emlékét.

Eközben azt is megtanulod, miként lehet

egy hallott vagy olvasott történet lénye-
gét összefoglalni.
történelmi térképekről eseményekre vo-
natkozó információkat leolvasni.
régi tárgyak használatára vonatkozó kér-
déseket és feltételezéseket megfogal-
mazni.
különböző korok életét egymással ösz-
szehasonlítani.
következtetéseket levonni arról, hogy 
a földrajzi környezet milyen hatással volt 
az emberek életére.
tájékozódni és időpontokat megjelölni 
történelmi időszalagon.
a történetek szereplőinek tetteit és tulaj-
donságait bemutatni.
az emberek tetteinek, döntéseinek okai-
ra magyarázatot keresni.
az események között okozati összefüg-
géseket találni.
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3. Az ókori Egyiptom világa

Földművelés a Nílus mentén

A Nílus a világ egyik leghosszabb folyója. Az emberek na-
gyon korán megtelepedtek mellette. Minden évben ugyan-
akkor áradt ki, vízzel és termékeny iszappal borítva az 
 alacsonyan fekvő területeket. A sivataggal határolt Egyip-
tomban, ahol alig esik az eső, a Nílus áradása az életet je-
lentette. Az egyiptomiak a kiáradt vizet víztárolókba vezet-
ték, a magasabb területekre pedig gémeskúthoz hasonló 
vízemelővel juttat ták el. Az öntözéses földművelés meg-
szervezése évről évre biztosította a megfelelő gabonaellá-
tást a lakosságnak. Kr. e. 3000 körül egyesítették Alsó- és 
Felső-Egyiptomot. Az egyesített ország uralkodóját a ké-
sőbbiekben fáraónak nevezték.

Hogyan hasznosították a Nílus áradásait?
Miért volt hasznos, hogy egész Egyiptomot egyetlen fáraó ve-
zette?

A gízai piramisok fényképe és a piramisépítés 
rekonstrukciós rajza  A fáraókat hatalmas, 
kőből épített gúlákba temették. A leg na-
gyobb piramis eredetileg több mint 146 m 
magas volt. Nézz utána, milyen magas a 
településetek legmagasabb épülete! Melyik 
nagyobb, a piramis, vagy az az épület?

A F R I K A
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Á d e n i - ö b ö l

FELSŐ -EGYIPTOM

ALSÓ -EGYIPTOM

Héliopolisz
Memphisz

Théba

Ahet-Aton (Tell el Amarna)
Abüdosz

Gíza

Szüéné

gízai piramisok

a Nílus árterülete

(Asszuán)

A Nílus völgye  Melyik tengerbe folyik a Nílus? A kőbányák egy része 
Asszuán közelében volt. A térkép alapján válaszolj, hogyan kerülhettek 
a hatalmas kövek a piramisépítés helyszínére! A Nílus termékeny 
árterületét zöld szín jelöli. Olvasd le a térképről, milyen terület határolja 
nyugatról a Nílus völgyét!

Nincs olyan kisgyerek, aki ne hallott volna a piramisokról vagy a múmiákról. A múzeumokban a legtöbb 
gyereket az egyiptomi kiállításokon láthatjuk. A hieroglifák színes írásjegyei, az állatfejű istenek mind na-
gyon különösnek és vonzónak tűnnek a mai emberek számára. Ez az izgalmas ókori kultúra a Nílus völgyé-
ben alakult ki mintegy hatezer évvel ezelőtt.

Meséld el, mit hallottál az ókori 
egyiptomiakról!
Mit tud adni egy folyó a partján 
élőknek?
Miért lehet hasznos egy folyó 
áradása?
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A fáraót halála után istenként tisztelték. Testét múmiaként 
őrizték meg, és eleinte piramisba, később sziklasírba temet-
ték el.  A piramisépítéshez mérnökökre, matematikai tu-
dásra, az áradás időpontjának kiszámításához csillagászokra 
volt szükség. 

A gátépítés és a piramisépítés is a parasztok feladata 
volt, akik áradás idején úgysem tudtak a földeken dolgozni. 
Egyiptomban ezért kevés volt a rabszolga, hiszen alig volt 
szükség a munkájukra. A templomokat, palotákat és sírokat 
hatalmas szobrokkal, díszes feliratokkal és domborművek-
kel ékesítették. Az egyiptomi kézművesek, művészek alko-
tásait ma is megcsodáljuk. 

Hogyan és miért építettek piramisokat Egyiptomban? A vála-
szodhoz használd a forrást és a képet is! Először keresd ki az épí-
tés folyamatának legfontosabb elemeit a forrásban!

Az istenek sokszínű világa

Az egyiptomiak vallását többistenhit jellemezte. Voltak 
ember alakú és állat alakú istenábrázolások, de számos egyip-
tomi istent emberi testtel és állatfejjel ábrázoltak. Eleinte min-
den városnak és vidéknek saját istenei voltak, de a birodalom 
létrejöttével egyes isteneket máshol is tisztelni kezdtek. Az 
egyik legfontosabb a napisten, Ré volt, mivel a napokat és az 
évet is meghatározta. Az egyiptomiak hite szerint a lelkük 
tovább él, ha a testet megőrzik a halál után. A mumifikálásra  
azért volt szükség, hogy megvédjék még a holttestet is a pusz-
tulástól. Mivel ilyen sokat foglalkoztak a halállal és a túlvilág-
gal, érthető, hogy egyik legfontosabb istenükként Oziriszt, az 
alvilág urát és feleségét, Íziszt tisztelték. 

Ízisz és Ozirisz házasságban élt. A sivatagi vihar istene megölte és da-
rabokra szaggatta Oziriszt. Ízisz összeszedte testének darabjait, összeil-
lesztette és vászonba csavarta. Így jött létre az első múmia. Ozirisz 
pedig leköltözött az alvilágba, és a halottak ura lett. Kettőjük fia volt a 
sólyomfejű Hórusz.

Mik voltak az egyiptomi vallás jellegzetességei?

 Hérodotosz görög történetíró 
leírása a piramisépítésről

„Tíz évig tartott tehát az út megépítése, 
a dombokon végzett munka, amelyeken 
a piramisok állnak, és a föld alatti kamrák 
elkészítése, amelyeket Kheopsz saját sír-
kamráinak szánt a Nílus idevezetett csa-
tornái által körbefogott mesterséges szi-
geten. Magának a piramisnak az építése 
húsz évig tartott. […] Mikor az alap elké-
szült, rövid fagerendákból készült gépek-
kel emelték rá a többi követ. A követ elő-
ször a földről az első lépcsősorra húzták, 
amikor fent volt, egy másik, az első soron 
álló gépre tették, s ezzel emelték fel a má-
sodik sorba. Mert annyi gép volt, ahány 
lépcsősor. Vagy az is lehet, hogy egyetlen 
könnyű emelőgépet vittek feljebb sorról 
sorra, hogy a köveket a helyükre tegye. 
Azért említem a kétféle módszert, mert 
mindkettőről hallottam.” 

Foglald össze, hogyan zajlott Hérodo-
tosz szerint a piramisépítés!

Ízisz és Ozirisz. Az aranyszobrocskán jobbra 
látható Ízisz, balra a fia, Hórusz, és középen 
Ozirisz.  Mit jelképezhet Ízisz fején a korong? 
Keresd meg a történetben, milyen feje van 
Hórusznak!

A történetben említett három isten közül melyiknek volt szentélye 
Szombathelyen? Nézd meg a szombathelyi Iseum honlapját! 
Honlap: http://www.iseumsavariense.hu
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A legjelentősebb találmány: az írás

Az egyiptomi civilizáció szinte már az első évszázadoktól 
kezdve fejlett írásrendszerrel rendelkezett. A templomok fa-
lára, a sírok és a piramisok belső falaiba vésték be azokat a 
jeleket, amelyeket hieroglifának neveznek. A hieroglifákat 
(a szó jelentése: szent véset) papiruszlapokra is írták. A hie-
roglif jelek, képecskék jelölhettek egy hangot, egy szótagot 
vagy egy szót is. A képen látható koronghoz tartozó fogalom 
a Nap volt, de a „ré” szótagot is jelölhette. Használtak olyan 
jeleket is, amelyek más jelek jelentését határozták meg. A fára-
ók nevét kis karikával vették körül. A jövendő írnokok tízéves 
korban kezdték tanulni az írást. Ez nem ment könnyen. Erre 
utal, amit egy tanár jegyzett fel: „A fiú a hátán hordja a fülét. 
Akkor hall, ha ütik.”  

A kép és a leírás alapján foglald össze, miért volt nehéz megta-
nulni a hieroglifákat!
Mit jelent, hogy „a fiú a hátán hordja a fülét”?

A papiruszlap készítése. Az egyiptomiak a papirusz nevű vízinövény 
szárából készült lapokra írtak. A könyvek tekercs alakúak voltak, nem 
lapokból álltak.  A kép alapján mondd el, hogyan készült a papiruszlap! 
Egyiptomi papiruszokat Budapesten és Debrecenben láthatsz 
a múzeumban. Milyen jelekkel írtak a papiruszlapokra Egyiptomban?

Egyiptomi hieroglifák. A bekarikázott szó egy 
fáraó neve.  Miért volt nehéz megtanulni 
a hieroglif írást? Melyik jel szerepel mindkét 
karikában?

 Az egyiptomi írnokok

Az ókori Egyiptomban széles körű volt az 
írásbeliség. Az államszervezetben nem-
csak papok, hanem világi írástudók is dol-
goztak. Idővel és természetesen némi sze-
rencsével az írnokok akár fontosabb 
pozíciókba is kerülhettek. Az alábbi forrá-
sok az írnokok életéről szólnak:

„Légy írnok, hiszen karod gyenge, s ke-
zed is könnyen fárad. A testi munkától ha-
mar kiégnél, mint a lámpás… Szép hiva-
tás az írnoké, az való neked. Szavadra 
ezrek válaszolnak, s engedelmeskednek. 
Szabadon járhatsz utadon, nem löknek 
félre, mint valami állatot.”

„Óh tanuló, ne légy tunya, különben 
megbüntetlek! Ne táplálj szívedben elér-
hetetlen vágyakat, különben tönkremész! 
Szorongasd a könyvet kezedben, olvas-
gass belőle, és kérj tanácsot attól, aki töb-
bet tud nálad. […] Hallgass arra, amit én 
mondok, ez csak javadra fog szolgálni! Ha 
nem tudsz valamit, ne röstelkedj kérdé-
seiddel másokhoz fordulni. Hadd hallja 
szíved szavaimat, hisz azok csak üdvöt 
hozhatnak neked.”

Beszéljétek meg, milyen előnyei voltak 
a tanulásnak abban a korban is! Miért 
volt nehéz az írnokiskola elvégzése?
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Memphis és Théba: a piramisoktól 
a Királyok völgyéig

Az ókori Egyiptom történelme az emberiség írott történel-
mének csaknem három évezredét fogja át. Az első évszáza-
dokban Memphis volt az ország fővárosa, e mellett emelked-
tek a fáraók síremlékei, a gízai piramisok. A leghatalmasabb 
Kheopsz fáraó piramisa volt. Egy idő után az uralkodói 
központ áthelyeződött Thébába, ahol már megváltoztak a 
temetkezési szokások. A fáraókat a városon kívül, a Kirá-
lyok völgyében kialakított sziklasírokban temették el. 
A sírokban nagyon sok használati tárgyat, értéktárgyat és 
ékszert helyeztek el, abban a hitben, hogy a fáraó majd a 
túlvilágon használni fogja ezeket. A Királyok völgyének 
sziklasírjait évszázadokkal később sírrablók kifosztották, 
így a modern kori régészeti ásatások nagyrészt ezeket a fel-
dúlt temetkezési helyeket tárták fel. Ugyanakkor az egyik 
leg híresebb régészeti lelet is innen származik, Tutanhamon 
fáraó sírja.

Hogyan változtak meg idővel a fáraók temetkezési szokásai?

Tutanhamon arany halotti maszkja

A fáraó „átka”

Howard Carter (ejtsd: háuárd kárter) angol egyiptológus 1922-ben fedez-
te fel Tutanhamon sírját Théba közelében, a Királyok völgyében. Az expe-
díciót Lord Carnarvon támogatta. Az ókorban a sírok nagy részét és a pi-
ramisokat is mind kirabolták. Tutanhamon sziklasírjába is behatoltak a 
tolvajok, de szerencsére alig vittek el onnan valamit. A fáraó sziklasírja 
annak köszönhette viszonylagos épségét, hogy bejáratát későbbi kuny-
hók romjai fedték. A fáraó üveg- és féldrágakő berakásos arany halotti 
maszkja az egyiptomi művészet egyik legcsodálatosabb emléke. A lelet 
feltárása után hárman meghaltak azok közül, akik részt vettek az ásatá-
son, köztük súlyos betegségben lord Carnarvon is. Az újságokban elter-
jedt a szenzáció: a megzavart fáraó bosszúja végzett velük. Carter azon-
ban még tizenhat évig élt, a múmiát megvizsgáló orvos pedig 1969-ben, 
időskorában hunyt el.

Miért tudták szinte érintetlenül megtalálni Tutanhamon sírját a ré-
gészek?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Miért kellett víztárolókat építeni az ókori Egyiptomban?
Miért készítettek az egyiptomiak múmiákat?
Mi jellemezte az egyiptomiak vallását?
Mi segítette az egyes tudományok fejlődését?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Nílus: termékeny iszap, öntözéses  2

földművelés
Alsó- és Felső-Egyiptom egyesíté- 2

se Kr. e. 3000 körül
Fáraó, piramis, múmia, hieroglifa,  2

írnok
Memphisz, Gíza, Kheopsz 2

Théba, Királyok völgye, Tutan- 2

hamon
Többistenhit 2
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4. Az ókori Hellász öröksége

Az ókori Hellász jelentős városai  Milyen 
természetföldrajzi viszonyok határozták meg 

a görög városok fejlődését?

Ázsia
Európa

Afrika

Athén népe

A görögök nagy része nem birodalmakban, hanem város-
államokban,* poliszokban élt. Ilyen városállam volt Athén 
és Spárta is. Athén lakói között éltek szabadok és rabszol-
gák, gazdagok és szegények, előkelők (akiket arisztokratá-
nak neveztek) és egyszerű polgárok. A leggazdagabbak az 
előkelő földbirtokosok, kereskedők és a műhelytulajdono-
sok voltak. Sokáig az előkelők kezében volt minden hatalom. 
Éltek gazdag idegenek is Athénban, elsősorban kereskedők. 
Ők azonban nem tölthettek be semmilyen hivatalt, és földet 
sem szerezhettek, mert nem voltak polgárok.

A polgárok és az idegenek között is éltek gazdagok és 
szegények. Az egyszerű polgárok parasztok és kézműve-
sek voltak. A parasztoknak csak a faluban, a kézműve-
seknek és árusoknak a városban volt egyforma nagyságú 
házuk. A kéz művesek műhelye a házuk földszintjén he-
lyezkedett el. Ott dolgoztak és árulták termékeiket, a cipő-
ket, vázákat, bútorokat, szerszámokat. A parasztok a pia-
con adták el a bort, mézet, gyümölcsöt, a sajtot és a húst. 
Athén azért is volt sajátságos polisz, mert az állam irányítá-
sába a teljes jogú polgárok is beleszólhattak a Kr. e. 5. szá-
zadban. 

városállam: egy városias magból és a körü-
lötte elterülő falvakból álló önálló állam.

Négyévente az egész világon százmilliók nézik a tévében az olimpiai versenyeket. Az olimpiai lángot min-
den alkalommal Olümpiában, az ókori versenyek színhelyén gyújtják meg. Kevés dologban ért egyet a 
 világ valamennyi népe, ezek egyike az olimpiákon való részvétel.

 Az athéni demokrácia 
(népuralom)

A szegényebb polgárok először a nép-
gyűlésen és a bíróságok munkájában való 
részvételt vívták ki. A Kr. e. 5. század köze-
pén Periklész alakította ki azt a rendszert, 
a demokráciát, ami a legszegényebbek-
nek is megadta a lehetőséget, hogy a 
népgyűlésen felszólaljanak, és hivatalokat 
tölthessenek be. A legtöbb tisztséget sor-
solással osztották el. A hadvezéreket azon-
ban kézfelemeléssel választották, mert a 
hadsereg vezetéséhez tapasztalatra és te-
hetségre volt szükség. Periklész is ezt a 
tisztséget viselte. A népgyűléseken csak a 
polgárjoggal rendelkező nagykorú férfiak 
vehettek részt.

A tankönyvi szöveg átolvasása után fo-
galmazd meg, kik nem vehettek részt a 
népgyűlésen!

Mi a jele a mai olimpiai játékoknak?
Mire emlékszel, hol rendezték az 
utolsó olimpiát?
Miért tartják sokan az olimpiai játé-
kokat a béke ünnepének?
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A görögök istenei

A görög városállamokban más-más főistent tiszteltek, de 
valamennyi görög istennek áldozatokat mutattak be.

A görögök vallását a többistenhit jellemezte. Úgy hitték, 
az isteneik a szinte állandóan felhőkkel takart Olümposz hegy 
csúcsán, egy kristálypalotában laknak. A leghatalmasabb kö-
zü lük Zeusz volt, a legtöbb isten és istennő tőle származott. 
Ellenségeit villámmal sújtotta agyon. A tizenkét főistenen kívül 
megszámlálhatatlan egyéb istent is tiszteltek, hiszen minden 
tengernek, folyónak, sőt fának saját istene vagy istennője volt. 

A görögök az isteneiket ember alakúnak képzelték, de 
halhatatlanoknak, és hatalmasabbaknak az embereknél. 

A görögök körében az számított vallásosnak, aki az álla-
mi áldozatokban részt vett, nem hagyva ki egyetlen ünne-
pet sem. Vagyis a hit nem a lelkiismeretben vagy az istennel 
folytatott bensőséges párbeszédben, hanem a kultuszcselek-
mények megfelelő végrehajtásában nyilvánult meg.

Olvassátok el a 28. oldalon lévő olvasmányt! Miben különbözött 
a görögök vallása az egyiptomiak hitvilágától?

Az áldozati állat sütése az oltáron  Magya rázd 
el, mi volt a közös lakomák jelentősége! 
 Ha ma egy pap egy keresztény templom-
ban áldoz, milyen ital van a kehelyben? Ha 
nem tudod, kérdezd meg szüleidtől! Nézz 
utána, létezett-e a zsidóságnál is égő áldozat!

 Áldozati lakoma a görögöknél

A szentélyekben általában állatáldozatot 
mutattak be. Levágtak és megsütöttek 
egy birkát vagy egy borjút. Az állat egy 
részét elégették az istenek számára, a töb-
bit azonban megsütötték, és ünnepi lako-
ma során elfogyasztották. Az áldozatot 
mindig egy közösség (város, falu, nagy-
család, hadsereg) mutatta be, így a közös 
lakoma erősítette az összetartozást ben-
nük. Egy ember vagy egy kisebb család 
legfeljebb egy malacot vagy kisbárányt 
áldozott, mert a húst nem tudták tárolni. 
Amit nem ettek meg aznap, másnapra 
megromlott.

Miért volt jó, hogy az áldozatot közös-
ségben mutatták be?
Mihez hasonlított egy görög áldozati 
lakoma? Egy ember egyedül miért 
nem mutatott be áldozatot? 

Athéné ezüstbaglya

Athén sziklás földjén a gabona alig terem meg. A szőlő és az 
olajfa annál inkább kedveli ezt a vidéket. Az athéniak a bort 
és a kiváló olajat eladták külföldre, cserébe olcsó gabonát 
hoztak be távoli vidékekről. Ehhez hajókra volt szükségük, 
ezért uralták a tengereket. Az athéniaknak ezüstbányáik is 
voltak. Az athéni ezüstpénzre a város istennőjének, Pallasz 
Athénének jelképét, a baglyot verték. Ez volt a korszak leg-
elterjedtebb pénze. Nemcsak Athén szövetségesei  használták, 
hanem minden görög, sőt, még Egyiptomban is elfogadták!

Honnan volt az athéniaknak gabonájuk?
Milyen előnyöket jelentett az athéni kereskedők számára az 
ezüstpénz használata?

A távoli vidékeken beszerzett rabszolgáknak nem volt 
semmilyen joguk. Gazdájuk tulajdonaként, áruként adták-
vették őket, pedig voltak közöttük képzett bányászok, sőt ta-
nárok és orvosok is. Ha egy rabszolga ügyes volt, és sok pénzt 
keresett mint például pénzváltó, megvásárolhatta a saját sza-
badságát. A legtöbbjük azonban rabszolgaként halt meg.

Soroljuk fel a különböző társadalmi rétegeket!
Gyűjtsük ki táblázatba, és írjuk le a füzetünkbe, ki milyen felada-
tokat látott el!

Az athéni baglyos 
pénz  Melyik 
istennő madara 
volt a bagoly? 
Honnan szár-
mazott az ezüst, 
amiből ezt az 
érmét verték?
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Jósok és gyógyítók

A görögök szerették volna tudni, mi történik velük a jövő-
ben. Meggyógyulnak-e a betegségükből, megnyerik-e a há-
borút, szerencsével járnak-e a hajóútjukon? Kérdéseik kel 
egy jósdához, többnyire Apollón papnőjéhez fordultak 
Delphoiban (delfoj). A jóslatért cserébe ajándékot adtak.

Ha valaki beteg volt, akkor Aszklépiosz szentélyébe ment 
gyógyulásért. A papok sok betegséget meg tudtak gyógyí-
tani. Ismerték a gyógyfüveket és a gyógyvizeket is. A gyó-
gyulásért fizetni kellett az istennek. Többen köszönőfelira-
tot állítottak gyógyulásuk emlékére.

A sport és a vallás

A legnagyobb tömegeket azok a szentélyek vonzották, ame-
lyekben sportversenyeket rendeztek az isten tiszteletére. 
A leg ismertebbek a Zeusz tiszteletére rendezett olümpiai 
versenyjátékok voltak. Kr. e. 776-ban jegyezték fel az első 
győztest, aki a stadionfutást nyerte meg.  Lehet, hogy ko-
rábban is voltak ott versenyek, de ezekről nem maradt fenn 
feljegyzés.

A gyakran egymással háborúzó kis városállamok lakóit 
a közös nyelven és közös valláson kívül a versenyjátékok 
tartották össze. Ezeken csak a szabad görög férfiak vehettek 
részt, a nők nem.

Amikor négyévente eljött az olümpiai verseny esztendeje, 
követek járták végig Hellász városait, és kihirdették a fegy-
vernyugvást. A versenyek idején, előttük, valamint utánuk 
tilos volt háborúzni, mert azzal Zeuszt sértették volna meg. 
Az olümpiai stadion futópályája közel kétszáz méteres volt. 
Ezt a távot egyszer, kétszer vagy többször kellett végigfutni, 
versenyszámtól függően. Még fegyveres futás is volt. Csak 
az első helyezett számított, a második, harmadik hely nem. 
A győztes Zeusz olümpiai olajfájának leveleiből font ko-
szorút kapott. Ez hatalmas dicsőségnek számított. A győz-

 Mikor döntött az erő, és mikor az ügyesség?

Az egyetlen összetett versenyszám az olümpiai játékokon az öttusa 
volt. Ez futásból, távolugrásból, gerelyhajításból, diszkoszvetésből és 
birkózásból állt. Ha két versenyző ugyanolyan eredményt ért el, a bir-
kózás döntött. Ha egy versenyző az első három próbát megnyerte, 
nem volt birkózás, őt hirdették ki győztesnek.

Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, ma milyen sport-
ágakból áll az öttusa! Melyik volt már az ókorban is a versenyszám 
része? Az öttusa melyik mai száma nem létezhetett még az ókor-
ban? Indokold meg, miért!

Aszklépiosz, a gyógyító isten  Ma hol láthatod 
a kehelyre csavarodó kígyó ábrázolását?

Jóslatkérő Apollón isten papnője előtt a delphoi 
jósdában. A papnő egy háromlábú állványon 
ült, és babérág volt a kezében. Zavaros válaszait 
Apollón papjai magyarázták el vagy foglalták 
versbe.
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Ahogyan a történészek gondolkodnak
A fennmaradt forrásanyag sokszor hiányos vagy nem egyér-
telmű, ezért a történésznek azt kell vizsgálnia, hogy a rendel-
kezésre álló adatokat hogyan lehet értelmezni. Megtörténhe-
tett-e a valóságban az, amiről a forrásokban olvashatunk, és 
ha igen, akkor milyen feltételek mellett.

Távolugrók Olümpiában
Az ókori olümpiai játékokat több forrásból ismerjük, mégis 
vannak kérdések, amelyekre nem tudjuk a választ. 
 A távolugrók közül három győztes eredményét is felje-
gyezték, és mindhárom tizenhat méternél hosszabb volt. 
A mai világcsúcs férfiaknál 8,95 méter, nőknél 7,52 méter. Az 
lehetetlen, hogy ugrósúllyal vagy anélkül kétszer olyan mesz-
szire ugrottak a görögök, mint a mai atléták. Ezért arra gon-
dolnak a történészek, hogy három vagy öt ugrást kellett elvé-
gezni egymás után, és annak az eredményét jegyezték fel.

Miben hasonlít a történészek és a nyomozók munkája?
Lehet-e az ókori görög sportolók teljesítményét kísérletekkel el-
lenőrizni? Ha igen, akkor hogyan?

Kőből készült ugrósúly. Távolugrásnál használták.

Diszkoszvető és gerelyhajító. A sportolók 
mögött a falon két ugrósúly látható. Ezeket 
a távolugrásnál használták, hogy lendületet 
adjanak az elrugaszkodásnál.  A versenyzők 
meztelenül versenyeztek. Mit gondolsz, 
nők miért nem látogathatták a versenyeket?

tesek szobrát felállíthatták a szentélyben. A legnépszerűbb 
versenyszám a kocsihajtás volt. A négy ló vontatta kétkere-
kű kocsik gyakran összeütköztek, felborultak, növelve ezzel 
a verseny izgalmait. A kocsiverseny a gazdagok sportja 
volt, hiszen a lótartás költséges szenvedélynek számított. 
A keresztény római császárok bezárták az összes pogány 
szentélyt. Így ért véget az olümpiai Zeusz kultusza is a 
Kr. u. 4. század végén, és vele együtt az olümpiai versenyek is.

Mit gondolsz, mire készítették fel az ifjakat az olyan sportágak, mint 
a gerelyhajítás, fegyveres futás, birkózás, ökölvívás és pankráció?
Mit kapott jutalmul a verseny győztese? Ma mit kapnak a győzte-
sek?
Bárki részt vehetett bármelyik versenyen? Mennyiben számított 
a származás és a vagyon?

A küzdőtér bejárata az ókori Olümpiában
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A görögök az egész világot benépesítet-
ték az isteneikkel. Valamennyi isten fö-
lött Zeusz uralkodott, aki veszekedős, 

féltékeny feleségével, Hérával együtt az Olüm-
poszon lakott. Zeusz két testvére szintén uralko-
dó volt a saját világában, Poszeidón a tengere-
ken, Hádész pedig a holtak között, az alvilágban. 
Athéné, a tudományok és mesterségek istennője 
különös módon született. Nem volt édesanyja. 
Apja, Zeusz fejéből pattant ki, ráadásul pajzzsal, 
sisakban és dárdával a kezében. Nem véletlenül 
ő volt Athén városának védelmező istennője.

Az isteni ikrek, Apollón és Artemisz Délosz 
szigetén születtek. Itt épült föl a legfontosabb 
szentélyük. Apollón sokoldalú isten volt. Jósdájá-
ban a jövőt tudakolták, a betegek gyógyulni jár-
tak hozzá (éppúgy, mint fiához, Aszklépioszhoz), 
de a dalok, a művészetek védnöke is volt. Ő ve-
zette a kilenc múzsa körtáncát. A múzsák szemé-

lyesítették meg a művészeteket és a tudományo-
kat. Nem véletlen, hogy a nevükből származik a 
múzeum szó. Artemisz az állatokat kedvelte, és 
az erdőket járta. Nem érdekelte a szerelem, de a 
szüléseknél segített.

Az istenek nem mind kedvelték egymást. Zeusz 
kifejezetten utálta fiát, Arészt, akinek mindig 
csak a háborúkon, vérfürdőkön járt az esze. Arész 
viszont szerelmes volt Aphroditéba. Ez nem is 
csoda, hiszen a szépséges Aphrodité volt a szere-
lem istennője. Aphrodité pedig unta férjét, a  sánta 
kovácsistent, Héphaisztoszt. Dionüszosz a szín-
ház és a bor, a vidámság istene volt. Ünnepein 
komoly és vidám színjátékokat adtak elő. A dara-
bok szerzői vetélkedtek egymással. Nagy dicső-
ség volt megnyerni a versenyt. A legszínesebb 
egyéniségnek mégis Hermészt nevezhetjük. Ép-
pen csak megszületett, máris feltalált egy penge-
tős hangszert, a kitharát, amit egy teknős páncél-
jából készített. Aztán még csecsemőként ellopta 
Apollón teheneit. Amikor rajtakapták, a hangsze-
rét Apollónnak adta, aki nem is vált meg tőle töb-
bé. Nem csoda, hogy Hermészt a kereskedőkön 
és utazókon kívül a tolvajok is tisztelték.

Gondolkodtál már azon, honnan származik a „múzeum” kifejezés, vagy volt-e a tolvajoknak is istene? Ebből 
az olvasmányból ezt is megtudhatod.

olümposzi isten tevékenysége

Zeusz főisten, villámlás

Héra a család védelme

Athéné tudományok, mesterségek

Apollón művészet, gyógyítás, jóslás

Aphrodité szépség és szerelem

Dionüszosz bor, színház

Hermész hírnökök, kereskedők, tolvajok istene

Arész            hadisten

Héphaisztosz  kovácsok istene

Artemisz         vadászat, szülés

Hesztia           családi tűzhely

Démétér          mezőgazdaság

Az ég, a tenger és az alvilág urai 
OLVASMÁNY

Athéné szobra Athénból  Honnan lehet tudni, hogy ez 
a szobor Athénét ábrázolja? Hogyan született az istennő?

28

bra Athénból  Honnan lehet tudni, ho
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 Hogyan tanultak a görögök?

Egy cserépdarabra felírták az ábécé be-
tűit. A betűk nevét bemagolták. Az ábé-
cét mondogatva sorra a betűkre kellett 
mutatni, mint ma a kiszámolósnál. Ha el 
akartak olvasni egy szót, kiszámolták, me-
lyik betű hogyan hangzik. Az ókorban 
mindenki hangosan olvasott, még a fel-
nőttek is.

Mit gondolsz, miért ragaszkodtak a be-
tűk állandó sorrendjéhez a görögök?
A mi ábécénkben is nagyjából ugyan-
olyan sorrendben követik egymást a 
betűk, mint a görög ábécében. Mit 
gondolsz, miért?

A görög ábécé egy agyagcsészén  Keresd 
meg az olvasmányban, mire használták 
az ilyen ábécéfeliratokat! Keresd ki azokat 
a betűket, amik nem hasonlítanak 
a maiakra! 

A göröög ábécéé egy agyyyagcsészzén  Kerresd
meg aaz olvassmánybaan mire használtták

Nevelés az ókori Hellászban

Az ókorban még nem ismerték a mai orvosságokat, gyógy-
módokat. Egy megfázás, tüdőgyulladás vagy akár egy ki-
sebb sebesülés is végzetessé válhatott. A gyerekek fele há-
roméves kora előtt meghalt. A családokban ezért sokkal 
több gyereket neveltek, mint ma.

A gazdagabb családok tanárt fogadtak gyermekeikhez. 
A kevésbé tehetősek hétéves koruktól tanárhoz küldték fiai-
kat, lányaikat. A tanárnak havonta fizettek, hogy írást, ol-
vasást, számolást tanítson. Sok verset kívülről meg kellett 
tanulni. A zenetanulást is fontosnak tartották. A görög 
 gyerekek viasszal bevont fatáblán gyakorolták az írást.  
A viaszba karcolt betűket az íróvessző lapos végével el lehe-
tett simítani, és újabb gyakorlatokat lehetett a táblára írni. 
Papír még nem volt, helyette papiruszt használtak. A köny-
veket nem lehetett lapozni, hanem tekercsekbe csavarták fel 
a hosszú papiruszt.

Mit és hogyan tanultak a görög gyerekek?
Ismételj! Mi az a papirusz? Hogyan készítették el?

A gyerekkor rövid ideig tartott. A lányokat 13-15 évesen 
már férjhez adták. A görögök házasságáról a fiatalok szülei 
állapodtak meg egymással, nem a fiatalok választották ki 
egymást. A leány szülei hozományt adtak, amit ládában, la-
kodalmi menetben vittek át a fiatalok új lakóhelyére. A fiúk-
nak 18 éves koruktól katonáskodniuk kellett. Városonként 
nagyon eltért, hogy a fiatalemberek mennyi ideig voltak ka-
tonák. Athénban két évig tartott a kiképzés és a szolgálat.

A spártai társadalom jellemzői

Spárta kezdetben ugyanolyan városállam volt, mint a többi. 
Hosszú háborúkban meghódította a Balkán-félsziget leg-
délebbi részét. A hatalmas területet mindössze kilencezer 
polgár tartotta uralma alatt. A meghódított lakosságot szol-
gasorba kényszerítették. Ők, a helóták művelték a spártai-
ak földbirtokait. Ezek a szolgák nem olyanok voltak, mint az 
athéni rabszolgák. Nem lehetett eladni vagy a piacon vásá-
rolni őket. A földbirtokhoz tartoztak, a spártai az apjától 
örökölte őket. A birtokot otthonuknak tekintették. A sok 
szolga gyakran lázadozott. A spártaiak ezért csak katonás-
kodással foglalkoztak, hogy megtartsák a meghódított terü-
leteket. Nagyobb külső hadjáratokra nem szívesen mentek, 
hiába voltak nagyon jó harcosok, mert attól tartottak, hogy 
szolgáik fellázadnak, ha ők nincsenek otthon. 

Írni tanuló fiú egy athéni iskolában
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Ahogyan a történészek gondolkodnak
Egyetlen forrás, bármilyen hitelesnek 
tűnik is, hamis képet festhet a múlt-
ról, ha szerzője nem volt kellően tájé-
kozott. Pontosabb képet akkor alkot-
hatunk, ha különböző típusú források 
állításait vetjük össze egymással. 

Gazdagok és szegények 
Spártában
Maradtak ránk források, amelyek sze-
rint a spártaiak nem engedték, hogy 
bárki is meggazdagodjon közülük. 
Ezért elterjedt, és sokáig azt is tanítot-
ták, hogy Spártában vagyoni egyen-
lőség volt. A lovak tartását, a ló- és 
kocsiversenyeken való részvételt min-
denhol csak a leggazdagabbak enged-
hették meg maguknak. Az olümpiai 
kocsiversenyeket közel háromszáz év 
alatt nem kevesebb, mint tizennégy 
spártai nyerte meg, és köztük csak 
egy volt a király. 

Minek a bizonyítéka lehet az, hogy a 
kocsiversenyeknek spártai győztesei 
is voltak?

A Spárta fölé magasodó Taügeton-hegy 
látványa. Az csak mese, hogy a betegen 

született gyerekeket bedobták a hegy 
szakadékába.  Hogyan védi meg egy magas 

hegység a mögötte levő települést?

A férfiak fiatal koruktól egy-egy asztaltársaság tagjai vol-
tak. Közösen étkeztek, családjukkal csak kis időt töltöttek. 
Az asszonyok feladata volt a gyereknevelésen kívül a gaz-
daság, a szolgák irányítása. Ez más görög államokban szinte 
elképzelhetetlen lett volna.

Miben különbözött a spártai társadalom az athénitól?
Mi volt az oka a spártai életmód kialakulásának?

A spártai nevelés

Spártában a fiúk hétéves koruktól katonáskodásra ké-
szültek.

Csoportokba osztották őket, közösen nevelkedtek. Írni, ol-
vasni csak annyira tanultak meg, amennyire egy katonának 
kellett. Kórusban tanultak énekelni, hogy a menetelésnél 
egyszerre lépjenek. Nevelésük célja az volt, hogy jól elvi-
seljék a testi fájdalmakat, és a harcban feltétlenül győzze-
nek. Spártában a férfiak hatvanéves korukig katonáskodtak. 

A lányokat Spártában ugyanolyan sportosan, közösség-
ben nevelték, mint a fiúkat. A többi görög államban a ház-
tartás vezetésére és a gyereknevelésre tanították őket, illetve 
ha egy lány tanulni akart, és a szülei elég gazdagok voltak, 
megtehette. A nők között voltak bábák, orvosok, költők, fi-
lozófusok, igaz, csak kevesen.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Meséld el, hogyan telt el egy spártai és egy athéni polgár 
napja! 
Milyen társadalmi rétegek éltek Athénban?
Miben különbözött a spártai szolgák élete az athéniakétól? 
Miért?
Mi jellemezte a görögök hitvilágát?
Mi volt az olümpiai játékok jelentősége a görögök számára?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Városállam, teljes jogú polgárok,  2

rabszolgák
Társadalmi rétegek Athénban és  2

Spártában
Többistenhit: Zeusz, Pallasz Athéné 2

Jósdák, gyógyító szentélyek 2

Olümpiai játékok: Kr. e. 776-tól 2
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Az anyafarkas táplálta kisfiúk

A Róma alapításáról szóló monda szerint egy gonosz király el akarta 
pusztítani testvérének két fiúunokáját. Azért, mert félt, ha felcsepe-
rednek, ők fognak majd uralkodni. Elhatározta, hogy a Tiberis folyó-
ba dobatja a csecsemőket. Az ezzel megbízott szolga azonban kis 
teknőbe tette az ikreket, hátha így megmenekülnek. A teknő meg-
akadt egy bokorban. A gyereksírásra odament egy anyafarkas, és 
megszoptatta a kicsiket. Ezután egy pásztor vette magához a két 
testvért: Romulust és Remust. Amikor felnőttek, bosszút álltak a go-
nosz királyon, és társaikkal megalapították Rómát, amelynek első ki-
rálya Romulus lett.

A monda szerint kik alapították Róma városát?
Miért került veszélybe az életük? Hogyan menekültek meg?

Rómát a monda szerint Kr. e. 753-ban alapították Közép-
Itáliában. A várost latin nyelven beszélő földművesek és 
pásztorok alapították, Romulus és Remus története a vá-
rosalapítás mondai elemekkel színesített elbeszélése. Azt is 
tudjuk, hogy Rómában a királyon kívül a patríciusnak ne-
vezett előkelőkből álló vének tanácsa, a szenátus vezette a 
várost. Romulus után még hat király uralkodott, de az utol-
só olyan gonosz zsarnok volt, hogy fellázadtak ellene, és el-
zavarták. A rómaiak többé nem is akartak királyokat látni 
városukban. Ettől kezdve a szenátus hozta meg a legfonto-

Római farkas szobra. A két kisfiú későbbi 
kiegészítés. Ez a szobor lett Róma városának 
jelképe.  A lecke alapján indokold meg, 
hogy miért!

Miben különbözik egymástól egy 
vá rosállam és egy birodalom? Fo-
galmazzatok meg minél több kü-
lönbséget! 
Az ókori Rómáról nagyon sok re-
gény és film készült. Ha olvastál 
vagy láttál ilyet, meséld el, mire 
emlékszel belőle!

5.  Az ókori Róma öröksége

Itália térképe  Olvasd le a térképről, melyik folyó mellett alapították 
Rómát! Indokold meg, hogy miért folyóparton fekszik! Idézd fel, milyen 
városokról tanultunk korábban, amelyek folyópartra épültek!

Róma kezdetben csak egy volt a többi itáliai városállam közül. Többször is meg kellett védenie magát külső támadá-
sokkal szemben. Egy idő után azonban Róma annyira megerősödött, hogy egész Itália az uralma alá került.
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konzul: (latin írásmóddal consul) Róma két 
vezetője a köztársaság korában. Egy évre 
választották őket. A konzulok vezették 
a hadsereget is.
köztársaság: olyan államforma, amelyben 
határozott időre választott vezetők irányítják 
az országot.

sabb döntéseket és választotta meg a város vezetőit. Mindig 
két vezetőt, konzult* választottak, de csak egy évre. Így 
született meg a római köztársaság.*

Miért vált a farkas Róma jelképévé?
Miért szűnt meg Rómában a királyság?
Miért két konzult választottak, miért nem csak egyet?
Alkossatok két csoportot! Az egyik próbálja meg bizonyítani, 
 miért jó a királyság! A másik keressen érveket a királyság ellen, a 
köztársaság mellett!

A Római Birodalom kialakulása

A következő évszázadokban Róma fokozatosan terjeszke-
dett, amelynek során meghódította az Itáliai-félszigetet. 
A Kr. e. 2–1. században már a Földközi-tenger egész térsé-
gét uralta, ekkortól már az egykori kis városállam egy nagy 
kiterjedésű birodalmat uralt. A további hódításokkal már 
Európa nagy része is a fennhatósága alá került, és emellett 
jelentős ázsiai és észak-afrikai területek is a Római Biro-
dalomhoz tartoztak.

Keressük meg az atlaszunkban a Római Birodalom hódításait be-
mutató térképet! 
Gyűjtsük ki, mely földrajzi területek tartoztak a birodalomhoz! 
Melyek voltak az ókori Kelet és Hellász leghíresebb tanult váro-
sai, amelyek a Római Birodalom fennhatósága alá kerültek?
Mik voltak az ókori városok közös jellegzetességei?
Egy nagy birodalom fővárosának élete miben különbözhet a töb-
bi nagyvárosétól?
Milyenek voltak Róma városának földrajzi adottságai?

A konzulok hatalmát jelképező 
vesszőnyaláb. A vesszőnyaláb 
az összefogás jelképe. 
Egy vesszőt könnyű eltörni, 
de egy vesszőnyalábot szinte 
lehetetlen. A bárd a konzulok 
hatalmára utalt.

Az ókori Róma rekonstruált látképe  Keresd 
meg a képen a Colos seumot és a kocsi-
versenyeknek helyt adó Circus Maximust! 

tortenelem_05-35.indd   32tortenelem_05-35.indd   32 2020. 06. 22.   17:51:102020. 06. 22.   17:51:10



33

Egy római polgár mindennapjai

A szegényebb rómaiak többszintes bérházakban béreltek 
emeleti lakást, ami többnyire egy szobából állt.  A házak-
ban nem volt vízvezeték, az utcai nyilvános kútról hoztak 
vizet. Kémény sem volt, így a fűtéstől füstös lett a szoba le-
vegője. Főzni sem lehetett, mert könnyen kigyulladt a fából 
épített födém. Nem csoda, hogy a szegényebb polgárok 
csak aludni jártak haza. Minden sarkon volt kisvendéglő, 
ahol olcsón főzeléket vagy sülteket lehetett venni. Fürdeni 
az ingyenes közfürdőkbe jártak.

A gazdagoknak szép helyen fekvő villáik voltak. A belső 
udvaron vízzel telt medence hűsítette őket a meleg napokon. 
Külön terem szolgált az étkezésekre. Széles heverőkön fekve 
lakomáztak. A villákban volt konyha, olykor saját fürdő is, 
és volt, ahová a vizet is bevezették.

A római polgárok szórakoztatásának egyik központi 
helyszíne a Colosseum (kolosszeum) volt. Itt zajlottak a 
 rómaiak körében népszerű gladiátor- és állatviadalok.  
A gladiátorok olyan kiképzett rabszolgák voltak, akik 
fegyveres élet-halál harcot vívtak a római nép szórakoz-
tatására. A véres és kegyetlen összecsapások után gyakran 
a nézőközönség döntött arról, hogy a legyőzött gladiátor to-
vább élhet-e.

Milyenek voltak a római lakókörülmények?
Milyen célokra épült a Colosseum?

A Colosseum mai állapotában, és ahogy eredetileg kinézett. Nem kevesebb 
mint hetvenezer néző izgulhatta itt végig az állat- és gladiátorviadalokat. 
Ha  vízzel töltötték fel a porondját, hajós csatát is elő tudtak adni.  Fogalmazd 
meg, mi a különbség a két kép között! Mi alapján tudták elkészíteni a 
rekonstrukciót? Keresd meg a könyvtárban vagy az interneten, hogy 
a Puskás Ferenc Stadionba hány néző fér be! Több, vagy kevesebb, mint 
a Colosseumba? Indokold meg, miért nagyobb az egyik, mint a másik!

 Androklész és az oroszlán

Szökött katonát vetettek az oroszlán elé, 
de az állat odasétált hozzá, és a lábá-
hoz kuporodott. A császár megkérdezte, 
 miért nem bántja őt az oroszlán. Androk-
lész elmesélte, hogy a sivatagban kihú-
zott a talpából egy tövist, és sokáig együtt 
vadásztak, mielőtt fogságba esett. A csá-
szár megkegyelmezett Androklésznak.

(Aulus Gellius [Aulusz Gelliusz] alapján)

Milyen bűnéért vetették Androklészt 
az oroszlánok elé? Rajzold le Androk-
lész történetét!

 Vitruvius (Vitrúviusz) római 
építész

„A Város mai nagysága és a lakosság rend-
kívüli zsúfoltsága miatt meg szám lál hatat-
lanul sok lakást kell előteremteni. Ha tehát 
a Város földszintes házakkal ekkora tö-
meg nek nem képes lakóhelyet biztosíta-
ni, maga a helyzet kényszerít rá, hogy 
eme letes házak építésében keressük a 
megoldást.” 

Miben hasonlíthatott Róma napjaink 
városaihoz?
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Kocsiverseny a Circus Maximusban. Négy sportklub működött Rómában, a kékek, a zöldek, a fehérek és a vörösök. Ezek a klubok 
indítottak versenykocsikat a cirkuszban. A kocsihajtók a klub színét viselték.  Milyen sportklub működik településeteken, 
és milyen színei vannak?

 Kocsiverseny a Circus 
Maximusban

A birodalom legnagyobb lóversenypályá-
ja 600 méter hosszú volt, 150 000 néző 
számára volt ülőhely, de állva még százez-
ren befértek. A négy sportklub négylovas 
szekerei hét kört tettek meg, megkerülve 
a pálya két fordulóját jelző oszlopot. A for-
dulók számát hét bronzdelfin mutatta. 
Minden kör után lefelé fordítottak egy 
delfint. A fordulókban gyakran összeüt-
köztek és felborultak a kocsik.

Létezik ma Magyarországon kocsiver-
seny? Ha nem tudod, nézz utána a lexi-
konban az ügető címszónál, vagy ke-
resd meg ezen a honlapon:
http://www.lovasok.hu

Rómában állt a birodalom legnagyobb kocsiversenypá-
lyája, a Circus Maximus (cirkusz makszimusz).  A nézők 
fogadásokat kötöttek a versenyzőkre. Sok pénzt lehetett 
nyerni, de veszíteni is.

Rómában sok templom állt, de a legkülönlegesebb temp-
lomot nem egy, hanem valamennyi isten számára építették, 
ez a Pantheon (panteon). Hatalmas kupolája a mai napig 
sértetlenül áll.

Mire használjuk ma a cirkusz kifejezést? Miben különbözik ez 
a szó római használatától?
Rajzolj le egy kocsiversenyt! Ügyelj a hajtók ruhájának színére!

Augustus uralkodása – a császárkor kezdete

A Római Birodalom fénykora az időszámításunk kezdetén 
volt, ekkor Róma lakossága az egymillió főt is megközelítet-
te. A birodalom vezetője ebben az időben Augustus császár 
volt (Kr. e. 27–Kr. u. 14), aki a hadseregre támaszkodva fo-
kozatosan átalakította a köztársaságot egyeduralommá. 
Megszületett a császárság, és bár továbbra is választottak 
konzulokat minden évben, csak Augustus bizalmasai kerül-
hettek ebbe a pozícióba. Az emberek persze látták, hogy a 
köztársaság már csak látszat, de a tartós béke, a gazdaság fel-
lendülése sokak számára elfogadhatóvá tette a szabadság el-
vesztését. A későbbi császárok között többször nemcsak tehetsé-
ges és jóakaratú uralkodók voltak, hanem őrült zsarnokok is. 
A császárság mégis több mint ötszáz évig fenn tudott maradni. 

Vitassátok meg, miért veszélyes, ha egy-egy személy korlátlan 
hatalommal rendelkezik!

Államformák Róma történelmében

Királyság Kr. e. 753–Kr. e. 510

Köztársaság Kr. e. 510–Kr. e. 27

Császárság Kr. e. 27–Kr. u. 476
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A Pantheon belülről. A negyvenhárom méter 
átmérőjű kupola közepe  nyitott, azon keresztül 
süt be a napfény a templomba. Igaz, ha esik,  
a Pantheon közepén pocsolya áll.  Indokold 
meg, miért van nyílás a templom kupoláján! 
Milyen építészeti elem nincs az épületen, és mi 
ennek a következménye?

Római emeletes bérház romjai  Miért csak aludni jártak haza a bérházak 
lakói? Miért kellett emeletes bérházakat építeni?

Római kocsma. A pulton lévő mélyedésekben nemcsak bort, hanem 
főzelékeket is tároltak.

Látogass el az Aquincumi Múzeum honlapjára, és gyűjtsd össze, milyen 
római kori műemlékek találhatók Budapesten! 
Honlap: http://www.aquincum.hu

Dolgozzatok páros munkában! Készítsetek egy rövid beszámo-
lót arról, hogyan telt volna el egy napotok az ókori Rómában! Ír-
jatok vázlatot is a füzetbe!

Ahogyan a történészek gondolkodnak
A régi épületek feliratai is lehetnek 
források. A diadalíveken feliratok jel-
zik, hogy kinek és melyik győzelme 
alkalmából állították. Sok olyan ada-
tot is megőriztek az épületek feliratai, 
amelyekről ma semmit sem tudnánk. 

Római falfeliratok
A Pantheon homlokzatán hatalmas 
betűkkel vésett felirat nevezi meg a 
templom építőjét: „Marcus Agrippa 
(markusz agrippa), Lucius (lúciusz) 
fia építtette harmadik konzulsága 
idején.” Marcus Agrippa Augustus 
hadvezére és veje volt. Harmadik 
kon zulsága Kr. e. 27-re esett.

Keress a lakóhelyeden olyan épülete-
ket, amelyek falán valamilyen eredeti 
felirat látható! Milyen célokat szolgál-
tak ezek az épülettel együtt készült 
feliratok? Mi derül ki belőlük?
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A Római Birodalom

A Római Birodalom kiterjedése hatalmas volt. A városokat 
kövezett utak kötötték össze, a tengert kereskedőhajók né-

pesítették be. A birodalom lakói nem ugyanúgy töltöt-
ték napjaikat a városoktól távol lévő falvakban, mint 
egy nyüzsgő nagyvárosban. A rómaiak a meghódított 
területeken provinciákat (tartományokat) alakítottak 

ki. Minden provincia élén egy helytartó állt. A hely-
tartónak a határ menti tartományokban légiói (katonai 
alakulatai) is voltak, hogy megvédhesse a területet a 

barbárok ellen. Így nevezték a birodalmon kívül élő, 
nem latin és görög nyelvű népeket, például a germá-
nokat. A császárkorban építették ki a határvédelmet. 
A folyók mentén őrtornyokat építettek, de a különösen 
veszélyeztetett szárazföldi határvonalon falat is emel-

tek. A megerősített határokat limesnek (limesz) ne-
vezték.

A nagy városokba vízvezetékkel vezették a 
vizet a hegyek tiszta forrásaiból. A vízveze-
tékek néha több emelet magasak voltak, és 
völgyeken, dombokon keresztül haladtak. 

Duna

Tisza

Rajna

Duna

 F ö ld k ö z i - t e n g e r
Jón - tenger

Balti -te
nger

Fekete - tenger

Északi - tenger

Adriai - tenger

Tirrén-t.

ATLANTI-Ó
CEÁ

N

Róma

Alexandria

   

 
 

   

Aquincum

Vi a Appia

Athén

Konstantinápoly

Kiépített római út
Borostyánút
Kereskedelmi út

A Római Birodalom úthálózata  Hogyan juthatnál el Alexandriából Aquincumig? Aquincumból 
kiindulva juss el a térképen Rómáig! Vitassátok meg, hogy a birodalmakban miért fordítottak 
mindig nagy gondot az úthálózat kiépítésére!

Római őrtorony  Mondd el a kép alapján, 
milyen volt római őrtorony!
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Nézz utána a földrajzi atlaszban, hogy ma 
mely ország területén található Gallia, His-
pánia és Asia!

Emeletes római vízvezeték Galliában  Miért 
kellett vezetéken szállítani a vizet Rómába? 
Miért nem a Tiberis vizét itták? 

Vízvezeték metszete (rekonstrukció)  Keress 
példákat a tankönyv képei között, mely 
épületeknél használták a rómaiak a boltívet!

A városokban a közkutakból bárki ingyen vehetett vizet. 
Rómában ötszáz szökőkút hűtötte a nyári napok meleg le-
vegőjét. A fürdők nagy részét is ingyen lehetett használni.

Hogyan szervezték meg a birodalom védelmét?
Miért csak a határ menti provinciákban állomásozott hadsereg?

Úthálózat és kereskedelem

A városokat kikövezett utak kötötték össze. Ezeken vonult 
a hadsereg, száguldottak a postaszolgálat lovas futárai, és 
döcögtek a kereskedők szekerei. Az utak mentén fogadók 
nyíltak. Lehetett ott enni-inni, a lovakat abrakoltatni vagy 
akár éjszakai szállást találni. A birodalom nyolcvanmillió 
lakosának legnagyobb része falun élt. Ők művelték a föl-
det, tartották az állatokat. Itáliában olajbogyót, szőlőt, gyü-
mölcsöket, zöldségeket termesztettek. Terményeiket a kö-
zeli városok piacain árulták. 

A búza nagy része hajón érkezett Szicíliából és Egyip-
tomból. Egy hajó Egyiptomból 16-20 nap alatt ért Róma ki-
kötőjébe. A termékeny Karthágóból hajón már 3-5 nap alatt 
Rómába lehetett érni. Az olcsó gabonát a szegény polgá-
roknak ingyen osztották ki. A teherszállító hajók utasokat 
is felvettek.

Mit kaptak ingyen a városban lakó szegény polgárok? Mit gon-
dolsz, miért?
Mi jellemezte a városok és a környező vidék kapcsolatát?
Miért volt fontos a szárazföldi és a tengeri közlekedés biztosítása 
a birodalomban? Hogyan gondoskodtak ennek zavartalanságáról?
Hogyan továbbított üzeneteket a római posta?
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A Borostyánút Savariában. A mai Dánia és Lengyelország partvidékéről 
szállították a borostyánt Itáliába. A kereskedelmi út Savaria határában 
haladt északról délre.  Miért volt fontos a borostyán? Mit készítenek 
belőle a mai napig?

Római emlékek Magyarországon

Augustus uralkodása idején a római csapatok megszállták 
a mai Dunántúl területét. Az itt kialakított Pannónia pro-
vinciá ban mintegy 400 éves római uralom vette kezdetét. 
A Duna partvonalán sorra épültek a városok és a katonai 
táborok. A katonai erőre azért volt szükség, mert ez volt a 
birodalom határa, amin keresztül a barbár népek akadályta-
lanul betörhettek volna a provinciába. Pannóniába római 
polgárjoggal rendelkező telepesek is érkeztek, akik ma-
gukkal hozták a római szokásokat, kultúrát. A tartomány 
székhelye, Aquincum (akvinkum) is a Duna partján, a mai 
Óbuda területén feküdt. A római katonák és az idetelepülő 
polgárok számára két amfiteátrum is épült Aquincumban. 
Az amfiteátrumok kör alakú vagy ovális épületek voltak, 
amelyek különféle látványosságok helyszíneként szolgál-
tak. A tartomány helytartójának a palotája a mai Hajógyári-
szigeten épült fel. 

A dunai útvonal mellett a másik fontos útvonal, ami át-
haladt Pannónián, a Borostyánút volt. A borostyánkövet 
ékszerként használták, és északról, a Balti-tenger partjáról 
szállították egészen Egyiptomig. Savaria (szavária), a pro-
vincia első jelentős városa e kereskedelmi útvonal fontos 
megállóhelye volt. 

Miért akarták a rómaiak elérni a Duna vonalát? 
Miért volt fontos a folyó szerepe  az itt lakók életében?
Keresd meg az atlaszodban, hogy hívják ma  Savariát!

A katonai amfiteátrum Óbudán. A küzdőtere 
nagyobb, mint a római Colosseumé. Hatalmas 
méretét az indokolhatta, hogy a katonák 
gyakorlatozásra is használták. Az amfiteátrum-
ban tizenháromezer néző fért el egyszerre.
 Idézd fel, milyen látványosságokat tartottak 
az amfiteátrumokban!

 Földrajzi nevek Pannóniában

Attila, a hun király hódítása után a római 
polgárok nagy része elhagyta Pannóniát a 
Kr. u. 5. században. Csakhogy megőrző-
dött Zala római neve, Sala, a Rába neve, 
Arrabo, a Duna neve, Danuvius. Hogyan 
maradhattak fenn ezek a nevek, ha senki 
sem élt már itt a latin nyelven beszélő la-
kosságból? Valószínűleg Nyugat-Pannó-
niában egy ideig még maradhatott cse-
kély számban latin nyelvű lakosság.

Mi bizonyítja azt, hogy Attila hódítása 
után is élt Pannóniában latinul beszélő 
lakosság?
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Az előkelők házait falfestményekkel és mozaikokkal dí-
szítették. A gazdag földbirtokosok hatalmas villákat épí-
tettek római mintára, de padlófűtéssel. A provincia köz-
pontjában, Aquincumban két település is volt, egy katonai 
tábor és egy polgárváros. Mindkét közösség számára építet-
tek egy-egy amfiteátrumot. Pannóniában nem voltak orosz-
lánok és tigrisek, ezért medvék és farkasok küzdöttek egy-
mással és a gladiátorokkal.

A rómaiak honosították meg Magyarország területén a 
szőlőt, a cseresznyét és a barackot. Az általunk használt la-
tin betűket is tőlük örököltük. Az első keresztény közössé-
geket is ők alapították. Ezek legszebb emlékeit Pécsett néz-
heted meg.

Milyen bizonyítékai voltak a római kultúra és szokások átvételé-
nek Pannóniában?

Padlófűtés rekonstrukciója  Magyarázd el a rajz alapján, hogyan 
működhetett! Keresd meg a képen a falfestményt és a mozaikot! Ahogyan a történészek gondolkodnak

Minden lehet forrás, ami a múltból 
megmaradt. Akár egy tégla is.

Beszélő téglák
A légiók tábort építettek maguknak. 
A téglákba belenyomták a légió pe-
csétjét. Ha egy tábort sokáig használ-
tak, több légió pecsétjét is megtalál-
hatjuk a tábor falaiban. Ebből pontosan 
lehet tudni, hogy mikor melyik csapa-
tot rendelték Pannóniába, hogy elhá-
rítson egy barbár betörést.

A téglákból következtetni lehet a lé-
giók birodalmon belüli mozgására. 
Miért lehet ez érdekes egy történész 
számára?

Víziorgona 
Aquincumból. 
Az Aquincumi 
Múzeumban 
megnézheted 
az eredeti sípo-
kat, a rekonst-
rukciót, és az 
 orgona hangját 
is hallhatod. 
 Mit bizonyít, 
hogy a biro-
dalom határ-
városában 
ilyen hangszert 
használtak? 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Mutasd be, melyek voltak a rómaiak életének jellegzetes te-
vékenységei és helyszínei!
Mely térségekre terjedt ki a Római Birodalom?
Milyen államformái voltak Rómának?
Miért volt fontos a rómaiaknak a Duna vonalának elérése?
Melyik fontos kereskedelmi útvonal haladt keresztül Pannó-
nián?
Mit mutatnál meg egy olyan külföldi látogatónak, aki a ró-
maiak történelme iránt érdeklődik Magyarországon? Készíts 
egy kétnapos útitervet!

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Romulus és Remus története 2

Róma alapítása: Kr. e. 753 2

királyság, majd köztársaság 2

szenátus és két konzul 2

császárság, Augustus 2

Colosseum: gladiátor- és állat- 2

viadalok, amfiteátrumok
Circus Maximus, fürdők, víz- 2

vezetékrendszer, útépítés
Pannónia provincia 2

Városok: Aquincum, Savaria  2

Kereskedelmi út: Borostyánút 2
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Leány írótáblával és íróvesszővel, a stílussal  
 Nézz utána az Idegen szavak szótárában, 
hogy milyen jelentései vannak a stílus szónak! 
Kire mondják azt, hogy jó a stílusa? Próbáld 
megmagyarázni, hogyan alakult ki ez a szólás! 

A római gyerekek is jártak iskolába. A tanító a piac-
téren, a fórumon bérelt egy szobát, ahol a földön 
ülve tanultak a gyerekek. A tanító havonta kapta 

meg a bérét a szülőktől. Aki nem tudott fizetni, annak a gye-
reke nem tanulhatott. A gyerekek fából készült, viasszal 
 bevont táblára írtak. Az íróvessző, a stílus lapos végével ki 
tudták törölni, amire már nem volt szükség. Tanultak írni, 
olvasni, számolni, és sok verset is tudniuk kellett. A lusta 
gyerekeket megverték. Fennmaradt egy írótábla, amin öt-
ször szerepelt a büntetőfeladat: „Légy szorgalmas fiú, nehogy 
megnyúzzalak!” A megnyúzást persze nem kell szó szerint 
érteni.

A gazdag gyerekekhez tanítót hívtak, aki a villában oktat-
ta az ifjakat. Szabadidejükben a római gyerekek is játszottak. 
Fogócskáztak, labdáztak, kockáztak vagy malom játékot ját-
szottak. A lányoknak öltöztetőbabáik voltak. A kislányok is 
tanulhattak, ha a szülőknek volt pénze. Volt, akiből zenész 
vagy szülésznő lett, de akár orvosnővé is válhattak. A szegé-
nyebb nők piaci árusként dolgozhattak. A gyerekkor rövid 
ideig tartott, a lányokat korán férjhez adták.

A fiúkat 16 éves korban felnőtté avatták. Ha egy fiú jogász 
vagy politikus akart lenni, az iskola után szónoklattant tanult. 
A népgyűlésen vagy a bíróságon az ügyes szónok sikeresebb 
volt. Aki szegény volt, nem tanulhatott tovább.

Hogyan tanultak a gyerekek az iskolában? 
A nők nem csak háziasszonyok lehettek. Milyen foglalkozást űz-
hettek?
Hasonlítsd össze egy görög és egy római gyerek életét! Hogyan 
játszottak, hogyan tanultak?

Keresd meg a könyvtárban az Ókori gyermekjátékok című könyvet! Ha 
megtaláltad, számold meg, hány ma is ismert játékot találsz benne! 
Milyen, ma ismeretlen játékokat találtál?

Oktatás az ókori Rómában 
OLVASMÁNY

Egy elefántcsont baba és egy agyagbaba
 Hasonlítsd össze a két babát! Melyik lehetett 
egy szegény, és melyik egy gazdag kislányé?
 Mi a különbség a két öltöztetőbaba között?

Az olvasás játékos oktatása

„Készíttesd el az ábécé betűit fából, és mutasd meg neki: melyiket 
minek kell ejteni. Hadd játsszék velük, hadd szolgáljon a játék is oku-
lására.”

(Szent Jeromos levele)

Hogyan tanították játékosan az olvasást?

NY

bababa s egy a é gyagbaba
e a két babát! Melyik lehetette a két

NNY

abaab s egy aé gyagbaba
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6. A görög és a római hadviselés

A nagykirály haragja – az első támadások

A Perzsa Birodalom nagyon sok népet meghódított, köztük 
néhány görög várost is Kis-Ázsiában. Ezek a városok fellá-
zadtak, és Athén a segítségükre sietett. Miután a perzsák le-
verték a felkelést, a perzsa nagykirály, I. Dareiosz bosszút 
esküdött az athéniak ellen. Először követeket küldött Athén-
ba és Spár tába, hogy adják át neki a városaikat. A görö gök 
azonban egy szakadékba, illetve egy kútba dobták a fenyege-
tőző követeket. Ezt megtudva a király hatalmas hajóhaddal 
indult Athén ellen, de egy vihar elsüllyesztette a hajókat. 

Miért haragudott a perzsa király Athénra?
Játsszátok el, mit mondanak a perzsa követek, és mit válaszolnak 
rá az athéniak!

A Kr. e. 490-ben indított második támadás már elérte 
Athént. A perzsa hajók az Athéntól negyven kilométerre 
levő Marathón síkságánál kötöttek ki, mert lovasaik csak sík 
vidéken tudtak jól harcolni. Itt sorakoztak fel a perzsákkal 
szemben az athéniak is. A spártaiak által ígért segítség nem 
érkezett meg időben, így a nagykirály csapatai jelentős 
túlerőben voltak. Miltiadész, az athéniak parancsnoka el 
akarta kerülni, hogy a perzsa lovasság oldalba támadja. Az 
athéni nehézfegyverzetű gyalogosok falanxban* futva kö-
zelítették meg a meglepett ellenséget, a perzsák nyilai így 
kevés áldozatot szedtek közülük. A perzsákat a tengerbe és 
egy mocsárba szorították. A perzsák a hajóikra menekül-

falanx:  harci alakzat, amelyben a gyalogos 
 katonák szorosan egymás mellett és egymás 
mögött állva zárt falat alkotnak. A katonák a 
pajzsokat összetámasztva, ellenállhatatlanul 
elő renyomuló egységként lassú menetben kö-
zelítették meg az ellenséget, emiatt Mara thón-
nál kockázatos volt, hogy futva indultak a csa-
tába, mert felbomolhatott volna a hadrend.

Görög nehézfegyverzetű gyalogos 
 Nevezd meg a fegyverzetének 
egyes részeit!

Athén

Marathón

kikötőSzalamisz

Aigina

A
T

T
I

K
A

É
g

e
i - t e n g e r

S z a r ó n i - ö
b

ö
l

Attika térképe, rajta Athén 
és Marathón  Keresd meg 
a térképen, hol kötöttek ki 
a perzsák! 

Kr. e. 490-ben veszélybe került a görögök szabadsága. A hatalmas Perzsa Birodalom uralkodója ki akarta 
terjeszteni hatalmát a görög területekre is. Athén és Spárta behódolás helyett a harcot választotta.

Keressétek meg az atlaszban a Per-
zsa Birodalmat ábrázoló térképet!
Mely földrajzi térségekre terjedt ki 
a perzsák uralma?
Melyik térség határolta nyugaton 
a Perzsa Birodalmat?
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Perzsa flotta
G

örög hadsereg

Perzsa hadsereg

42

 Évszázadokkal a csata után alakult ki az 
a történet, hogy egy katona Marathónból 
teljes fegyverzetben Athénba futott, hogy 
megvigye a győzelem hírét. Alig mondta 
ki az örömhírt, a fáradtságtól összeesett, 
és meghalt. A csata után azonban a való-
ságban nem egy ember futott Athénba, 
hanem a teljes hadsereg! Közülük pedig 
senki sem esett össze a fáradtságtól.

Perzsa harcos  Hasonlítsd össze 
a felszerelését a görög harcoséval! 

tek, és elindultak Athén felé. Látva ezt a görög sereg, bár a 
csata fáradalmait még ki sem heverte, visszasietett Athén-
ba. A perzsák így megint szembetalálták magukat a győztes 
athéniakkal. Meg sem próbáltak újra partra szállni, hanem 
dolguk végezetlenül haza hajóztak. 

Hogyan sikerült legyőzni a túlerőben lévő perzsa sereget?
Miért lett volna végzetes, ha a győztes görög harcosok Marathón 
mezején maradnak ünnepelni?

 A háromszáz spártai sírverse

„Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak,
megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.”

A spártai harcosok milyen tulajdonságát emeli ki a vers?

Marathón síkja és a csata lefolyása  Miért volt 
veszélyes a perzsák helyzete?

A második nagy támadás

Kr. e. 480-ban I. Dareiosz fia, Xerxész király vezetésével 
újabb támadás indult a görög városok ellen, ezúttal már 
szárazon és a tengeren is.

Ahogy közeledett a hatalmas perzsa sereg Athén felé, az 
útjukba eső minden görög város behódolt előtte. Három-
száz spártai nehézfegyverzetű azonban Leónidasz király 
vezetésével falat épített a Thermopülai-szorosban. A szűk 
átjárónál a bátor és képzett spártai harcosok napokra meg-
állították a hatalmas perzsa sereget. Egy áruló azonban a 
spártaiak háta mögé vezette a perzsákat, akik így bekerítet-
ték és legyőzték a görögöket. A csatában egy híján mind a 
háromszáz spártai életét áldozta a szabadságért. 

A perzsák ezután elfoglalták és felgyújtották Athént. 
A gö rög flotta azonban még időben kihajózott, és rövidesen 
vereséget mért a perzsa hajóhadra. A háborúban a kis gö-
rög városállamok végül legyőzték a hatalmas birodalmat.
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GordionAthén

MAKEDÓNIA

Arab - tenger

Ind
us

Babilon
Alexandria

Perzsa - öböl

F ö l d k ö z i - t e n g e r

F e k e t e - t e n g e r

K a s z p i - t e n g e r

Tigris
Eufrátesz

EGYIPTOM

PERZSIA IN
DIA

Ní
lus

Szúsza

Türosz

Aral-
tó

Makedónia felemelkedése

A Kr. e. 4. század közepén a görög államok viszálykodását 
kihasználta egy makedón* király, II. Philipposz (filip-
posz). Ifjúkorában a görögöknél tanulta meg, hogyan harcol 
egy falanx, és saját újításaikat fordította a görögök ellen. 
Philipposz legyőzte a görög városállamokat, és kiterjesztet-
te rájuk hatalmát. Ezt követően azt tervezte, meghódítja a 
dúsgazdag Perzsa Birodalmat. Ez a rablóhadjárat a görögök-
nek is tetszett, így az egykori ellenségek szövetséget kötöt-
tek a perzsák ellen. Philipposz azonban gyilkosság áldozata 
lett, és húszéves fia, Alexandrosz követte őt a trónon.

Alkossatok két csoportot! Az egyik érveljen Philipposz ellen, a 
másik pedig a vele kötendő szövetség mellett!

Nagy Sándor nyolc év alatt Hellásztól Indiáig meghódította az akkor ismert világ jelentős részét, létrehozva a történelem 
egyik leghatalmasabb birodalmát. Óriási területeket hódított meg mindössze negyvenezer fős seregével.  Honnan indult el 
Nagy Sándor serege? Melyik volt a legtávolabbi terület, ahova eljutottak?

makedón: a göröghöz hasonló nyelven be-
szélő nép, amelyet királyok vezettek. Leghí-
resebb királyaik II. Philipposz és Nagy Sándor 
voltak.

Afrika

Ázsia

Európa

Hogyan szelídített lovat az ifjú Alexandrosz?

Alexandrosz már gyermekkorában kitűnően lovagolt. Egyszer egy 
megfékezhetetlenül vadnak tűnő lovat hoztak a makedón király udva-
rába. Alexandrosz kérte, hogy felülhessen a lóra. Philipposz megen-
gedte neki. A fiú a nap felé fordította a lovat, mert látta, hogy a ló a 
saját árnyékától ijedt meg. Így már felpattanhatott a hátára. 

(Plutarkhosz alapján)

Az ifjú Alexandrosz milyen tulajdonságait mutatja be a történet?
Mit gondolsz, miért engedte meg Philipposz, hogy Alexandrosz 
próbát tegyen?
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Alexandrosz, a későbbi Nagy Sándor a legkitűnőbb neve-
lést kapta. Tanára a híres filozófus, Arisztotelész volt. Apja 
mellett nemcsak kiváló katonává, hanem nagyszerű hadve-
zérré is vált. Philipposz hódításait irigykedve nézte, és azt 
mondogatta barátainak: „Apám mindent meghódít előlem!” 

Előre Indiáig!

A makedón és görög sereg nem volt nagy, mindössze  negy-
venezer katonából állt. De ezek a nehézfegyverzetű harco-
sok összeszokott és fegyelmezett sereget alkottak. A perzsák 
csapatai különböző nyelveken beszéltek, és fegyverzetük sem 
volt olyan jó minőségű, mint Nagy Sándor csapataié. Ale-
xandrosz első győzelmei után Egyiptomba vonult be, ahol 
megalapította Alexandria városát. A perzsáktól megszállt 
Egyiptom felszabadítóként ünnepelte. Ezután újból a per-
zsa nagykirály ellen fordult, és megint győzelmet  aratott.

A menekülő perzsa uralkodót saját emberei ölték meg. 
Babilonból a perzsa fővárosig, majd hat év alatt egészen In-
diáig nyomultak. Indiába érve azonban a fáradt katonák 
megálltak, és kijelentették, nem harcolnak tovább. Nagy 
Sándor minden városban helytartókat hagyott, és vissza-
vonult Babilonba. Itt halt meg fiatalon. Halálának oka rész-
ben a hosszú, kimerítő hadjárat, részben a győzelmi ünne-
peken fogyasztott túl sok bor lehetett.

A keletiek görög kultúrája

A hatalmas birodalom Alexandrosz halála után királysá-
gokra bomlott, amelyek trónjait Nagy Sándor hajdani had-
vezérei foglalták el. Görögök tömegei keltek útra a frissen 
megalapított városokba, amelyek a perzsáktól zsákmányolt 
hatalmas vagyonból épültek. A birodalmak irányításának 
nyelve a görög volt. A görög kultúra és sport, a görög iroda-
lom és művészet Hellásztól Indiáig, Perzsiától Egyiptomig 

elterjedt, és a keleti kultúra is hatott a görögre. Nagy 
Sándor egykori birodal mának egyes államait a ké-

sőbbiekben a Római Birodalom hódította meg.

Nagy Sándor nagyon sok várost alapított, 
és ezeket maga után Alexandriának ne-
vezte el. Történelmi atlaszod segítségé-
vel keress ilyen nevű városokat! Hány 
Alexandriát találsz? Mi lehetett a célja a 
városalapításoknak?

Makedón falanx rajza. A falanx több sor 
mélységben felállított, lándzsával felszerelt, 
nehézfegyverzetű gyalogosokból álló 
hadrend volt.  A makedónok lándzsája 
sokkal hosszabb volt a görögökénél. 
Fogalmazd meg, milyen előnyt jelentett 
ez a gyalogosok és lovasok elleni 
harcban! Miben hasonlított a makedónok 
fegyverzete a görögökéhez?

Nagy Sándor aranypénze  Honnan szár ma-
zott Nagy Sándor és a makedónok aranya?

Elő

A m
ven
sok
csa
vol
xan

ypénze  Honnan szár ma-
é k dó k ?

nyypénze  Honnan szárma
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Hannibál elefántjai: a  második pun 
háború

A karthágói punok Szicília elvesztése után 
elfoglalták Hispániát, ahol ezüst- és ólom-
bányák voltak. Csakhogy Hispánia északi részén a rómaiak 
is megvetették a lábukat. Amikor a pun hadsereg élére egy 
tehetséges fiatal hadvezér, Hannibál került, kitört az újabb 
háború. Ekkor már a rómaiak voltak a tengerek urai, ezért 
Hannibál szárazföldi úton tört a rómaiakra.  Ehhez azonban 
elefántjaival és a hideghez nem szokott pun harcosaival 
át kellett kelnie az Alpok égbe  nyúló, havas csúcsai kö-
zött. A megterhelő menetelést mindössze egyetlen elefánt 
élte túl. 

Mi volt Hannibál haditerve?

Hannibál legyőzte az ellene küldött római csapatokat, és ti-
zenöt évig nem tudták kiverni az Itáliai-félszigetről.  

Róma háborúja Karthágóval

Itália meghódítása után a rómaiak Szicília 
birtoklásáért háborúba bonyolódtak az 
észak-afrikai Karthágóval. Karthágó la-
kói, a kereskedelemből élő punok nagy-
szerű hajósok voltak, a Földközi-tenger 
nyugati medencéjének nagy részét bir-
tokolták. A korábban csak a szárazföldön 
sikeres rómaiak csapóhíddal felszerelt ha-
jóikkal számos tengeri csata után végül le-
győzték a punokat, és elfoglalták Szicí liát.

A harci elefántok nagyon hatékonyan tudták 
megbontani egy falanx vagy bármilyen más 
szervezett hadsereg hadrendjét. Emellett már 
a látványuknak jelentős elrettentő ereje volt.

Tengeri ütközet egy római és egy pun hajó között 
 Nézz utána, hogyan működött a csapóhíd!

 Végtisztesség az ellenségnek

Az egyik csatában elesett a rómaiak hadvezére. Azelőtt több csatát ví-
vott Hannibállal, és mindig hősiesen viselkedett. A csata után Hannibál 
megkereste a holttestet, illendően felravataloztatta, és a neki kijáró tisz-
teletadással elhamvasztatta. A hamvakat ezüsturnába helyezte, arany-
koszorút tett rá, és elküldte a római vezér fiának.

Milyen következtetést vonsz le abból, hogy ezt a történetet egy ró-
mai történetíró írta meg így? 
Alkossatok két csoportot! Az egyik pun, a másik római történet-
írókból álljon! Írjátok meg a két nép saját nézőpontjai szerint a má-
sodik pun háború történetét! Használjátok a lecke szövegét, a for-
rásokat, a képaláírásokat! Vitassátok meg az eltéréseket!
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Milyen hadvezér volt Hannibál?

Egy alkalommal Hannibál serege egy szűk völgyön vonult keresztül. A ró-
maiak elzárták a völgy két kijáratát, csapdába ejtve a punokat. Hannibál 
elrendelte, hogy a zsákmányolt marhákból mintegy kétezret tereljenek 
össze. Mindegyik állat szarvára rőzseköteget köttetett. Megparancsolta, 
hogy éjszaka adott jelre gyújtsák meg a rőzsét. A fájdalomtól megvadult 
marhák a római őrök felé futottak. Azok megrémültek, és szétfutottak. Így 
megnyílt a völgyből kivezető út a punok előtt. (Plutarkhosz alapján)

Pun harcos vagy. Meséld el, hogyan menekültek ki a punok a csapdá-
ból! Rajzold le a jelenetet!

A fordulat akkor következett be, amikor egy hasonlóan zse-
niális hadvezér kezébe került a római hadsereg irányítása. 
Scipio (szcípió) nem szállt szembe Hannibál Itáliában har-
coló seregével, hanem megtámadta a punok fővárosát, Kar-
thágót. A rémült karthágóiak hazahívták Hannibált a seregé-
vel együtt, de a hadvezér a döntő csatában, Zámánál (Kr. e. 
202) életében először vereséget szenvedett.

Az utolsó csata előtt Hannibál személyesen is felkereste 
Scipiót, hogy békét kérjen a rómaiaktól. Scipio  meghallgatta 
őt, de nem kötött békét. Meg is nyerte a zámai csatát és vele 
együtt a háborút. 

Hogyan jellemzik a történetek Hannibált?
Mi kényszerítette Hannibált Itália elhagyására?

Karthágó végső veresége

A rómaiaké lett Hispánia és Észak-Afrika jó része, újabb 
provinciákkal gyarapítva a birodalmat. Karthágó azonban 
sértetlen maradt, és gazdasága tovább virágzott. A féltékeny 
rómaiak fél évszázad múlva, hamis ürüggyel, megtámadták 
és a harmadik pun háborúban legyőzték, majd földig rom-
bolták Karthágót. Területén újabb provinciát hoztak létre. 
Ugyaneb ben az évben a görögöket is leverték, így Hellász 
és Kis-Ázsia egy része is római provincia lett. Róma ural-
ma így már kiterjedt a Földközi-tenger medencéjének szinte 
teljes területére.

A punok teljes legyőzése milyen katonai és gazdasági előnyök-
kel járt a rómaiak számára?

Ahogyan a történészek gondolkodnak
A történelem során nagyon sok for-
rás megsemmisült vagy elveszett. 
Történelemformáló személyiségek 
esetében is csak abból alkothatunk 
képet, ami fennmaradt. 

Hannibál római megítélése
Amikor Karthágó elhamvadt a tűz-
vészben, a punok könyvei is elégtek. 
Hannibál tetteit csak görög és római 
forrásokból ismerjük. A különböző 
szerzők eltérő nézőpontokból látják 
ugyanazt az eseményt.

Mit gondolsz, egy római történetíró 
ugyanúgy mutatta be Hannibált, 
mint egy pun?
Mire következtethetünk abból, hogy 
a római történetírók elismerték Han-
nibál zsenialitását? Ez növelte vagy 
csökkentette annak az értékét, hogy 
végül legyőzték?

Hannibál portréja egy karthágói ezüstérmén. 
Hannibál nem sokkal a zámai csata után el-
hagyta Karthágót, és római üldözői elől keletre 
menekült. A rómaiak bosszúja azonban utol-
érte. Hannibál öngyilkos lett, hogy ne kerüljön 
üldözői kezére.

Róma légiói

A római hadsereg elsősorban nehézfegyverzetű gyalogos 
katonákból állt, akik több ezer fős egységekben, légiókban 
harcoltak. A haderőbe kezdetben csak birtokos parasztokat 
soroztak be, de amikor hazájuktól távol kellett harcol niuk, 
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A Római Birodalom területe Julius Caesar előtt

Julius Caesar hadjáratai
A Római Birodalom területe Julius Caesar idejében

Római légióban harcoló katona rajza 
 Sorold fel, milyen fegyverei voltak a római 
légiós katonának! Melyiknek mekkora 
lehetett a súlya, és az egész fegyverzet 
milyen nehéz lehetett?

 Marius római hadvezér „öszvérei”

„Marius (Máriusz) a hadjáratban hadseregét rendszeresen gyakorla-
toztatta különböző fajta futásokkal és hosszú menetelésekkel. Paran-
csára minden katona maga vitte málháját és készítette el ételét. Ezért 
„Marius öszvérének” nevezik azt a katonát, aki szívesen dolgozik, és 
csendben és készségesen teljesít minden parancsot.” 

(Plutarkhosz Marius-életrajzából)

Miért nevezték a római katonákat Marius öszvéreinek? 
Mi lehetett egy római katona málhájában? 
Fogalmazd meg, egy szegény ember miért állt be katonának, és 
miért vállalta ennek minden nehézségét!

nem tudták megművelni földjeiket. Ezért a katonaként is 
szolgáló parasztok tömegei tönkrementek, és elveszítették a 
földjüket. Idővel az egyik római konzul elérte, hogy zsoldos-
sereget állíthasson fel a városba költözött szegényekből.  
Ezeknek a katonáknak tizenhat évig kellett szolgálniuk. 
Szolgálatukért fizetést, zsoldot kaptak, leszerelésük után 
pedig földbirtok járt nekik. Ez az új típusú hadsereg azon-
ban sokkal jobban függött a hadvezérétől, akik közül mind 
többen politikai hatalom megragadására is törekedtek.

Véres belső küzdelmek

A terjeszkedő birodalom egyre több meghódított provincia 
fölött uralkodott. A konzulok egy évig töltötték be hivata-
lukat, utána egy-egy provincia élére kerültek. A provin-
ciá ban állomásozó légiókat is ők vezették, mert meg kellett 

A Római Birodalom Julius 
Caesar idején  Mondd el, 
mit tudtál meg e térkép 
által Julius Caesarról mint 
hadvezérről!
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védeni a birodalom határait. Előfordult azonban, hogy szem-
beszálltak a szenátus döntéseivel, sőt légióikkal elfoglalták 
Rómát is. A városban többször is egymást gyilkolták a ha-
talomért küzdő politikusok hívei. A római légiók pedig a 
hadvezéreik vezetése alatt ugyancsak csatákat vívtak egy-
mással. A zsoldosokból álló csapatok ekkor már inkább had-
vezérükhöz voltak hűségesek, nem Rómához. E véres belső 
polgárháború* száz évig tartott, a birodalom meggyen-
gült, és a rómaiak egyre jobban vágytak arra, hogy valaki 
békét teremtsen. 

Julius Caesar fellépése

Julius Caesar (júliusz cézár) volt a Kr. e. 1. század legtehet-
ségesebb római politikusa és hadvezére. Először két másik 
nagy hatalmú politikussal szövetkezve képes volt a szená-
tus döntéseit a maga akarata szerint befolyásolni. Rendet és 
békét teremtett a birodalomban. Amikor Caesar konzuli 
éve után Galliába ment, óriási területeket foglalt el. Még a 
Brit-szigetekre is átkelt hadaival. 

Közben a szenátus egy másik hadvezért, Pompeiust 
(pom pejusz) támogatva ellene fordult. Caesar visszatért 
Rómába, majd legyőzte Pompeiust, akit egészen Egyipto-
mig üldözött. 

Miért szövetkezett Caesar két társával?
Hogyan szerezte meg az egyeduralmat?
Miért támogatták sokan Caesart?

Kleopátra 
egyiptomi királynő 
szobra. Egy darabig 
fivérével együtt uralkodott, de elűzték a trónról. 
Caesar Pompeiust üldözve érkezett meg 
seregével Egyiptomba. Győztes vezérként 
visszaemelte a trónra Kleopátrát. Egymásba 
szerettek, és Kleopátra fiút szült Caesarnak. 
A római szenátus ezt sem nézte jó szemmel.

Pompeius portréja. 
Pompeius nagy 
hírű hadvezér 
volt, de nem túl 
ügyes politikus. 
Kezdetben Caesar 
szövetségese volt, 
később az ellenfele lett.
 Miért támogatta a 
szenátus Pompeiust?

Caesar 
mellszobra 
 Milyen 

jellem-
vonásokat 

tükröz ez az 
ábrázolás?

polgárháború: olyan háború, amit egy állam 
polgárainak különböző fegyveres csoportjai, 
hadseregei vívnak egymással (egy államon 
belül).

Julius Caesar átlépi a Rubicon folyót

Annyi bizonyos, hogy minden más hadvezérnél több csatát vívott, és 
több ellenséget ölt meg… Caesar különösképpen értett hozzá, hogy 
felkeltse katonái jóindulatát és ragaszkodását; készek voltak a legvak-
merőbb tettekre is, ha Caesar dicsőségéről volt szó.

A katonáknak maga Caesar szolgáltatta a jó példát. Nem volt olyan 
veszély, amelyből kivonta volna magát, sem olyan fáradságos munka, 
amelyből részt ne vállalt volna. (…) A hosszú utakat, az egyszerű táplál-
kozást, a szabadban való alvást és a minden kényelmet nélkülöző élet-
módot vélte a legalkalmasabb eszköznek a betegség távol tartására… 

Caesar Rómába küldött emberei útján azt ajánlotta, hogy mind ő, 
mind Pompeius szerelje le csapatait, és azután mint magánemberek 
versenyezzenek a nép kegyéért. (…) a szenátus azonban elutasította, 
és javaslatot terjesztettek elő, hogy Caesart a nép ellenségének kell 
nyilvánítani, ha meghatározott napon nem szereli le csapatait. Pom-
peius csapatainak leszerelését a szenátus nem kívánta. 

Caesarnak ebben az időben az Alpokon innen mindössze három-
száz lovasa és ötezer gyalogos katonája volt, de (…) nem várta be, 
amíg megérkezik egész galliai hadserege, hanem elhatározta, hogy 
váratlan és meglepetésszerű támadással félelmet kelt ellenfeleiben.
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A huszonhárom tőrdöfés

Julius Caesar Rómába visszatérve diktátorként* jelentős újí-
tásokat vezetett be. Megreformálta a naptárt és a biroda-
lom irányítását.  A szenátus féltette a köztársaságot az 
újításoktól, ezért azzal vádolták Caesart, hogy vissza akarja 
állítani a királyságot. Kr. e. 44. március idusán* az összees-
küvő szenátorok huszonhárom tőrdöféssel meggyilkolták 
Caesart. Ezzel újból kiújultak a véres belső harcok. Brutus 
(brútusz), a Caesar elleni merénylők vezetője csapott össze 
Caesar örökbe fogadott fiával, Octavianusszal (oktaviánusz), 
a későbbi Augustus császárral. Mindkét oldal jelentős sere-
gekkel rendelkezett, ezért újból kirobbant a polgárháború.

Miért léptek fel Caesar ellen az összeesküvők?

Caesar meggyilkolása

Appianosz görög történetíró így írta le a Caesar elleni merényletet: 
„Brutus a combjába szúrt, egy másik merénylő pedig a hátába. Caesar 
mint a csapdába került vad, egy ideig haragos kiáltások közepette hol 
egyikük, hol másikuk ellen fordult, de Brutus csapása után, talán azért, 
mert már mindenről lemondott, köpenyét magára borította, és testét 
illendően befedve zuhant a földre Pompeius szobra előtt. De azok még 
az elesettet is gyalázták; összesen huszonhárom csapást mértek rá.”

Hogyan viselkedtek Caesar gyilkosai?
Hogyan viselte a csapást Caesar?

 „Róma lakosai meghajoltak Caesar sze-
rencséje előtt, s mivel a polgárháborútól 
és a vele járó bajoktól némiképpen fellé-
legzettek, hajlandók voltak elfogadni az 
egy ember uralmát jelentő igát. … Örö-
kös diktátorrá nevezték ki, ezenkívül felha-
talmazták, hogy a tisztségviselők felét ő 
maga jelölje ki. Caesar élt is ezzel a jogá-
val.” (Plutarkhosz Caesar-életra jzából)

Mivel magyarázza a szerző, hogy a 
 rómaiak elfogadták Caesar egyedural-
mát?

idus: latin szó, a hónap közepe.
diktatúra: erőszakos egyeduralom. Rómában 
veszély esetén a két konzul helyébe egy telj-
hatalmú diktátort (latinul dictator) választottak 
fél évre.

Mikor a Galliát Itáliától elválasztó Rubicon folyóhoz érkezett, hallga-
tásba merülve hosszan mérlegelte a jövő esélyeit… Végül, mint mikor 
magával ragad valakit az indulat, (…) így kiáltott fel görögül:

– Vessük el a kockát!
Ezután gyorsan átkelt a folyón. 

(Plutarkhosz Caesar-életrajza alapján)

Miért ragaszkodott Caesar a hadseregéhez?
Miért nem akarták ellenfelei, hogy konzul lehessen?
  Suetonius (szvétóniusz) Caesar-életrajzában azt mondja a hadve-
zér: „A kocka el van vetve.” Hasonlítsd össze a két változatot, és fo-
galmazd meg, mi a különbség köztük!

Keress a könyvtárban Kleopátráról vagy 
Caesarról szóló könyvet! Válaszolj a könyv 
alapján arra a kérdésre, hogy milyen 
nyelven beszélt egymással Caesar és Kleo-
pátra! Mi lett közös fiuk sorsa?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Hogyan alakult a görögök és a perzsák összecsapása?
Mutasd be, milyen volt a görögök és a makedónok, illetve a 
perzsák fegyverzete!
Melyek voltak Julius Caesar életútjának főbb eseményei?
Milyen érdekességei voltak a rómaiak és a punok háborúi-
nak?
Melyek voltak Julius Caesar életútjának főbb eseményei?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

A marathóni csata: Kr. e. 490 2

Nagy Sándor meghódítja a Perzsa  2

Birodalmat
Róma és Karthágó háborúja,  2

Hannibál és Scipio
római légiók, a polgárháború 2

Julius Caesar: egyeduralmi  2

törekvések
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7. Képek a népvándorlás korából

A két birodalomrész

A 4. század elején Nagy Konstantin császár (Constantinus, 
ejtsd: konsztantinusz) úgy döntött, hogy a hatalmas biroda-
lom irányításához szükség van még egy fővárosra, amely a 
birodalom keleti felén helyezkedik el. Így született meg a ko-
rábbi Bizánc területén Konstantinápoly, amely Rómával 
egyenlő rangot kapott. A keleti területek sokkal gazdagab-
bak voltak, több volt itt a nyüzsgő életű nagyvárosokból is, 
amelyeket Egyiptom bőségesen ellátott gabonával. A lakos-
ság itt görögül beszélt. 

Eközben Itália gazdasági jelentősége gyorsan hanyatlott, 
a termelés csökkent, a városok elnéptelenedtek. 

Különböző népek keletről nyugatra tartó vándorlását 
népvándorlásnak nevezzük. A latin nyelvű nyugati biro-
dalomrészt többször sújtották a barbár* népek támadásai. 
A városok is gyakran váltak a rablóhadjáratok áldozataivá. 
Annak érdekében, hogy a védelmet jobban megszervez-
zék, a birodalmat 395-ben két részre osztották. A két állam-
rész, a Nyugatrómai és a Keletrómai Birodalom azonban 
nem segítette egymást, inkább arra törekedtek, hogy a barbá-
rok ne rájuk, hanem a másik birodalomrészre támadjanak.

Miért volt szükség a birodalom kettéosztására? Milyen különb-
ségek voltak a birodalom keleti és nyugati részei között?

A kettéosztott birodalom  Milyen célt 
szolgálhatott a birodalom kettéosztása? 
A Nyugatrómai Birodalom nyelve a latin volt. 
Mi lehetett a nyelve a Keletrómai 
Birodalomnak? Idézd fel, hogy kik laktak 
a Balkán-félszigeten és Kis-Ázsiában!

Sztyeppei lovas egy kínai tusrajzon. A hunok 
Belső-Ázsiából indultak meg nyugatra, előtte 
évszázadokon át Kína ellen harcoltak. 
 Nézz utána az interneten, hogyan véde-
keztek a hunok ellen a kínaiak!

A népvándorlás számos népet sodort keletről nyugatra. Betöréseik  egyre nagyobb veszélyt jelentettek a 
Római Birodalom határain. A rómaiak az érkező népek egy részét befogadták, másokkal véres csatákat vív-
tak. A Római Birodalom végül a támadások következtében kettészakadt, és a nyugati része a barbár hódítók 
zsákmánya lett.

barbár: így nevezték a birodalmon kívül élő 
nem latin és görög nyelvű népeket a korban.

Miért volt nehezen védhető a Ró-
mai Birodalom?
Milyen okai lehetnek annak, ha egy 
teljes nép elhagyja régi lakóhelyét? 
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A Hun Birodalom

A Nyugatrómai Birodalom egyre több barbár, többnyire 
germán népet fogadott be határai mögé. A germánok saját 
királyaik vezetése alatt álltak, akik fizetség fejében vállalták 
a birodalom határainak védelmét. A hadsereg ellátásához, a 
germán zsoldosok megfizetéséhez egyre több pénzre volt 
szükség, ezért a császároknak emelni kellett az adókat. 
A birodalomra támadók közül a legnagyobb veszélyt a ke-
letről érkezett hunok jelentették. A sztyeppén, vagyis az 
eurázsiai füves pusztán alakult ki birodalmuk, ahonnan ké-
sőbb az avarok és a magyarok is érkeztek. Államuk erejét a 
fegyelem és a lovasíjász-hadsereg adta. A meghódított népek 
sokasága szintén a Hun Birodalom harci erejét növelte. Ők 
a 4. század végén érkeztek Európába. Az 5. század közepén 
Attila hun király hatalmas birodalmat örökölt, amelynek 
központja a mai Magyarországon volt. 

Attila nagyratörő uralkodó volt. Egy alkalommal egy pásztor észrevet-
te, hogy az egyik tehene sántít. Látta, hogy megsebesült. A vérnyomo-
kat követve egy kardot talált, amelyre a legelésző állat rátaposott. 
A pásztor kihúzta a kardot a földből, és nyomban Attilához vitte. 
Ő nagy örömmel megköszönte az ajándékot. Nagyravágyásában úgy 
gondolta, hogy ő lesz a világ ura, és a hadisten kardja biztosítja számá-
ra a háborúban a győzelmet.

Egy régi jóslat szerint az, aki megtalálja a hadisten kardját, az egész 
világ ura lesz. Miért gondolta Attila, hogy ezt a kardot kapta meg?

Attila és szövetségesei 451-ben véres csatát vívtak a gal-
liai Catalaunum (katalaunum) mellett a rómaiak és a mel-
lettük harcoló germánok ellen. A két sereg nem bírt egymás-
sal. Majd a hun király közvetlenül  Róma ellen is felvonult 
hadseregével.  Attila 453-ban meghalt, és birodalma da-
rabjaira hullott.

Miért fogadtak be a rómaiak germán népeket a birodalomba? 
Milyen veszélyekkel járt ez a döntés?
Miért volt szüksége a rómaiaknak a germánok támogatására a 
hunok ellen?

Hogyan uralkodott Attila?

Jordanes (jordánész) a 6. században, a gó-
tok történetében ellentmondásos képet 
rajzolt Attiláról. Beszámolt kegyetlenségé-
ről, de kiemelte megfontoltságát és bará-
tai iránti bizalmát. 

„Attila erejének fokozását rokongyil-
kossággal igyekezett elérni. Testvérének, 
Bledának meggyilkolása után, aki a hunok 
nagy része felett uralkodott, az egész né-
pet egyesítette, és más, akkor uralma alá 
tartozó népeknek is nagyszámú seregét 
gyűjtötte egybe. Azt beszélik, hogy sere-
ge ötszázezer emberből állt.”

Hogyan vált Attila a hunok urává?
A Római Birodalomnak Augustus ide-
jén mintegy száznyolcvanezer katoná-
ja volt. Ennek alapján hihető Attila had-
seregének nagysága?

Konstantinápoly 
városfalai 
az 5. századból 
 Kiknek a támadá-
saitól védték meg 
a várost ezek a 
hatalmas falak? 

Attila egy 
itáliai érmén 
 Milyennek 
ábrázolja 
az érme a 
hun királyt? 

  Attila és Leó pápa találkozása

Jordanes a gótok történetében így írt Attila 
és Leó pápa 452-ben történt találkozásáról: 

„A vakmerő, a rómaiak vérével még 
nem jóllakott hunok Itália többi városán 
át vágtatva dőzsöltek. Amikor Attila Róma 
megtámadására készült, békekövetség 
érkezett hozzá a városból. Leó pápa járult 
elébe. Ekkor lelohadt harci dühe. Megkö-
tötték a békét, és visszatért oda, ahonnan 
érkezett, a Dunán túlra.”

Az Itáliát pusztító hunokkal nem bírt a 
római hadsereg, de a pápa kérése meg-
állította őket. Milyen képet fest ez Atti-
láról?
Egy másik forrás szerint járványok és 
keletrómai támadások sújtották a hu-
nokat, ezért hagyták el Itáliát. Melyik 
változatot tartod hihetőbbnek? Érvelj 
döntésed mellett!
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A Római Birodalom és a Hun Birodalom
az 5. század közepén

A történelem során minden korszakban létrejöttek nagy bi-
rodalmak, amelyek országokat és népeket egyesítettek ural-
muk alatt. A Római Birodalom lassan, lépésről lépésre, év-
századok alatt terjeszkedett, míg a Hun Birodalom gyorsan, 
néhány évtized alatt vált nagy kiterjedésű birodalommá. 
Az egy hódító által gyorsan létrehozott, soknemzetiségű bi-
rodalmak ritkán maradtak fenn hosszú ideig. A hunoknál 
a birodalmat irányító nép volt a vezető, de sok másik népet 
is beolvasztottak a birodalomba. Attilának nem volt ideje 
a különféle népeket egységbe szervezni, halála után biro-
dalma gyorsan szétesett. A Római Birodalomban a pro-
vinciák lakói rájöttek, hogy a közös birodalom biztonságot 
és hatalmas belső piacot teremt számukra. Ez tartóssá tette 
a rómaiak uralmát. A Római Birodalom bukása részben kül-
ső támadások, részben belső gondok miatt következett be. 
A kettéosztott birodalomnak a nehezebben védhető terüle-
teit elárasztották a népvándorlás hullámai.

Milyen okai lehettek egy birodalom kialakulásának?
Milyen okok vezettek a nagy birodalmak széthullásához?

A birodalom erei

A rómaiak kikövezett útjai úgy hálózták be a birodalmat, 
mint testünket az erek. A tengereken biztonságossá tették a 
hajózást a római flotta hajói. Az utakon és a hajókon hadse-
regek, futárok és kereskedők tettek meg olykor jelentős tá-
volságokat. A birodalom központja és a tartományok között 
igyekeztek a hírek minél gyorsabb eljuttatását megszervez-
ni. A birodalom felbomlásával és a Nyugatrómai Biroda-

 Romulus Augustulus elveszti 
a trónját

Jordanes a gótok történetében leírta, ho-
gyan szűnt meg 476-ban a Nyugatrómai 
Birodalom. 

„A fővezér a hadsereg élére állt, kivo-
nult Rómából, hogy az ellenség ellen in-
duljon. Megérkezett Ravennába, és amíg 
ott tartózkodott, fiát, Augustulust császár-
rá tette. Az előző császár, amint erről érte-
sült, elmenekült. A germán Odoaker meg-
ölette Romulus apját, fiát, Augus tulust 
megfosztotta a tróntól, és mindössze az-
zal büntette, hogy a campaniai (kampá-
niai) Lucullus-kastélyba (lukullusz) szám-
űzte. Így a Nyugatrómai Birodalom, amely-
nek első császárja Octavianus Augustus 
volt, ezzel az Augustulusszal elpusztult.”

Miért hangsúlyozza a forrás, hogy a Ró-
mai Birodalom első császára Augustus 
volt?
Keresd meg a történelmi atlaszodban, 
melyik városból irányították ekkor a 
Nyugatrómai Birodalmat!

Ahogyan a történészek gondolkodnak
Ugyanarról az eseményről vagy sze-
mélyről gyakran ellentétes dolgokat 
állítanak a korból fennmaradt forrá-
sok. Ennek egyik oka, hogy a forrá-
sok szerzői a saját nézőpontjukból ír-
ták le vagy értékelték a dolgokat.   

Olvasd végig a fejezetben a hunokról 
szóló forrásokat! Fogalmazd meg, ho-
gyan érzékeltetik a források jó vagy 
rossz véleményüket a hunokról! 

Az utolsó nyugatrómai uralkodó egy germán vezér fia 
volt. Apja nagy jövőt szánt neki, ezért Romulus Augustus-
nak nevezte el. A császár még gyerek volt, ezért Augustu-
lusnak (augusztulusz), kicsi Augustusnak becézték. Rövid 
uralkodása úgy ért véget, hogy egy germán vezér 476-ban 
elfoglalta a várost, amelyben élt, és megfosztotta a hatal-
mától.  A kis Romulus Augustulust egy vidéki kolostorba 
küldték, ahol még évtizedekig élt. A Nyugatrómai Biroda-
lom története azonban még az ő uralkodásával együtt vé-
get ért. A birodalom keleti fele közel ezer esztendeig ezután 
is fennállt.

Romulus Augustus. Mi lehetett a célja a különös névválasztás-
nak? Kik voltak a nevek első viselői?
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A Római Birodalom és a Hun Birodalom az 5. század közepén   Vajon miért nevezték a rómaiak a Földközi-tengert 
a Mi Tengerünknek? 

lom bukásával a provinciák közötti gazdasági  kapcsolatok 
is megszakadtak. Az egykor virágzó provinciákban az utak, 
vízvezetékek, hidak és csatornák romba dőltek, a nagy vá-
rosok elnéptelenedtek.

Sorold fel a birodalmakat, amelyekről eddig tanultál! Keresd meg 
a térképeiket az atlaszban!
A birodalom szó hallatán milyen szavak, nevek jutnak eszedbe 
először? Írd le őket!
Mely birodalmaknak ismerjük név szerint az alapítóját?
Milyen következményei voltak a népvándorlásnak?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Készíts táblázatot a Nyugatrómai és Keletrómai Birodalom 
összehasonlításáról! Szerepeljen benne a főváros, a nyelv, a 
gazdaság, a barbár támadások elleni védekezés!
Miért osztották két részre a Római Birodalmat?
Milyen előnnyel és milyen veszéllyel járt a germán harco-
sok alkalmazása a római hadseregben?
Milyen okok miatt bukott el a Nyugatrómai Birodalom?
Miért maradt fenn a Keletrómai Birodalom? Több okot is 
sorolj fel!

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Nagy Konstantin: Konstantinápoly  2

megalapítása
A birodalmat két részre osztották 2

Germán zsoldosok  2  megemelt 
adók
Hun Birodalom, Attila 2

Kr. u. 451, a catalaunumi csata 2

Romulus Augustulus, a Nyugat- 2

római Birodalom bukása, Kr. u. 476
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1. Válasszatok egy ókori civilizációt! Gyűjtsetek össze 
minél több fogalmat és nevet erről a civilizációról! 
E konkrét ismeretek felhasználásával mutassátok 
be minél érdekesebben a többieknek azt, amit tud-
tok!

Egyiptom
Hellász
Róma
Hun Birodalom

2. Kis csoportos munka: Életmód az ókorban
 A padtársak közül az egyik legyen athéni polgár, a 

másik római polgár! Mindketten mutassátok be, ho-
gyan telik el egy hét a városotokban, és mit csinál-
tok eközben! Figyeljetek arra, hogy foglalkozást is 
válasszatok, vagy képzeljétek el magatokat egy 
adott társadalmi csoport tagjaként. Írjátok le vázla-
tosan a füzetbe, mit mondtok majd, ezután adjátok 
elő!

3. Rendezd időrendi sorrendbe az alábbi eseménye-
ket! Melyikük a kakukktojás, és miért?

Nagy Sándor hadjárata
marathóni csata
Hannibál hadjárata  
a catalaunumi csata
az első olümpiai játékok
Julius Caesar hódításai

4. Csoportmunka: athéniak, spártaiak és rómaiak
 Alkossatok 6 fős csoportokat! Ketten legyenek athé-

niak, ketten spártaiak, ketten pedig rómaiak! Válasz-
szátok ki a hozzátok tartozó fogalmakat! Magyaráz-
zátok meg egymásnak, mit jelentenek ezek a közös-
ségetek életében! Tegyetek fel kérdéseket egymás-
nak az elhangzottakkal kapcsolatban!

rabszolga
athéni polgár
helóta (spártai szolga)
patrícius

5. Írj színes beszámolót egy olümpiai játékról egy néző 
nevében! Milyen versenyszámokat láttál? Melyik 
tetszett legjobban? Hogyan mutattak be áldozatot 
a játékok előtt, és az miért tetszett neked?

6. Csapatverseny: Háborúk az ókorban
 Alkossatok csapatokat! Öt perc áll a rendelkezésre 

ahhoz, hogy tíz kérdést készítsetek a tanult fegyve-
res konfliktusok történetéről. Sorsolással válassza-
tok ki egy-egy csapattagot, aki válaszolni fog a má-
sik csapat kérdéseire! Az a csapat nyer, amelynek a 
versenyzője több kérdést tud helyesen megvála-
szolni.

7. Dolgozzatok párban! Készüljetek fel rá öt percben, 
hogy bemutassátok Róma alapításának történetét! 
Először a mondákban megőrzött történetet mesél-
jétek el, utána pedig mutassátok be azt, amit a tör-
ténészek mondanak erről! 

8. Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport válassza 
Hannibál, a másik Scipio szerepét!

 Vitassátok meg a 2. pun háború eseményeit a két fél 
nézőpontja szerint! Melyikük miért tartja igazságos-
nak saját háborúját? Az indoklásban szerepeljenek 
az alábbi fogalmak és helyszínek:

elefánt
Alpok
Róma
Karthágó
Záma
végtisztesség
ezüstbánya
háborús vereség

9. Tanulmányozzátok a következő oldalon a térképet! 
Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport fogal-
mazza meg, miért ott voltak a Római Birodalom 
euró pai szárazföldi határai, ahol a térképen látjuk 
azokat! Mi védi e határokat? Mi védi az afrikai pro-
vinciák déli határát?

 A másik csoport vizsgálja meg a légiók elhelyezke-
dését! A térképen piros négyzet jelzi a helyüket. Fo-
galmazzátok meg, hol nincs egyetlen légió sem, és 
indokoljátok meg, miért! Keressétek meg azokat a 
provinciákat, amelyekben több légió is található. 
Indokoljátok meg, hogy miért!

 A két csoport együtt indokolja meg, hogy mi az ösz-
szefüggés a határvonalak és a légiók elhelyezkedé-
se közt!

Fejezetek az ókor történetéből
 

ÖSSZEFOGLALÁS
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Kr. e. 
800

Kr. e. 
753

Kr. e. 
510királyság köztársaság császárság

Kr. e. 
44

Kr. e. 
27

Kr. u.
476

Kr. e. 
600

Kr. e. 
400

Kr. e. 
200

Kr. u. 
200

Kr. u. 
400

10. Alkossatok két csoportot! Az egyiket Savaria, a 
másikat Aquincum polgárai alkotják. Keressétek 
meg a két várost a tankönyv térképén!

  Az egyik csoport foglalja össze tíz mondatban, ho-
gyan élhetett egy aquincumi polgár! A másik cso-
port azt, hogyan élt egy savariai polgár! A tan-
könyvön kívül használjátok az iskolai könyvtárt és 
a digitális tananyagot! Döntsétek el, melyik beszá-
molóban szerepelhetnek az alábbi fogalmak! Van, 
amelyik mindkettőben!

amfiteátrum
Borostyánút
padlófűtés

Isis-szentély
víziorgona
közfürdő

11. Alkossatok csapatokat! Válasszatok ki a görög és a 
római történelemből három személyt! Írjatok ró-
luk három-három igaz állítást! Az ellenfél csapatá-
nak ezekből kell rájönnie arra, kire gondoltatok. 
Ha az első állításból sikerül, 3 pontot, ha a máso-
dikból, 2 pontot, ha a harmadikból, akkor 1 pontot 
kapnak. Az a csapat győz, amelyiknek több pontja 
lesz a három személy kitalálása után.
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Michelangelo: Ádám teremtése (részlet)

III. fejezet
A kereszténység
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A KÉPEN MICHELANGELÓ (ejtsd: mikelandzseló) a vatikáni Sixtus-kápolnában látható mennyezetfres-
kójának egy részletét láthatjuk, ahogy Isten erőt ad Ádámnak, az első embernek. A 16. század elején készült 
hatalmas mennyezetfreskón az itáliai művész számos bibliai történetet ábrázolt. Érdemes egyrészt a könyv-
tárban vagy az interneten is megnézni ezeket, és javasoljuk, hogy egyszer vagy többször majd élőben is te-
kintsétek meg. De hogyan is kell ezeket a bibliai történetet értelmezni? Milyen történeti háttere van a Bib-
liának, illetve az azon alapuló két vallásnak, a zsidó vallásnak és a kereszténységnek? Erről szól ez a fejezet.  

Ebből a fejezetből megtudhatod…

melyik nép történetét írja le az Ószövetség.
mi a különbség az egyistenhit és a többistenhit között.
hogyan és milyen történeti körülmények között jött létre a kereszténység.
miért vált a kereszténység végül államvallássá a Római Birodalomban.

Eközben azt is megtanulod, miként lehet

a képeket felhasználni történelmi isme-
retek szerzéséhez és bemutatásához.
a történelmi személyek tetteit és dönté-
seit bemutatni és értékelni.
az események közötti okozati összefüg-
géseket találni és megérteni.
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8.

Milyen isteneket tiszteltek az egyiptomiak?
Milyen bibliai történeteket ismersz? Mesélj el egyet!
Nézzétek meg az atlaszotokban a bibliai történetek helyszíneit!

Albrecht Dürer: Ádám és Éva (1507). A zsidó, 
a keresztény és a muszlim vallás szerint Ádám 
és Éva volt az első teremtett emberpár. 
 Hogyan beszéli el a Biblia az ember 
teremtését?

Az Ószövetség népe

A zsidóság története az ókorban

A bibliai történetek ószövetségi része, vagyis a Héber Bib-
lia beszéli el a zsidó törzsek megérkezését Kánaánba. A ké-
sőbbiekben egyes törzsek Egyiptomba települtek, ahonnan 
a Kr. e. 13. század folyamán vándoroltak vissza. Ezt a ki-
vándorlást beszéli el a bibliai Mózes története. A vándorlás 
során Isten törvényeket adott a zsidóknak, a tízparancsola-
tot, amelyeket Mózes két kőtáblára leírt. A zsidók rövidesen 
Kánaánban, a mai Izrael területén nyertek új hazát. 

Kiűzetés a Paradicsomból*

Amikor az Úr meglátta, hogy ettek a jó és rossz tudás  fájának gyümöl-
cséből, ezt mondta az embernek:  „Mivel hallgattál az asszony szavára, 
és ettél a fáról, jóllehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott 
lesz miattad. Fáradtsággal szerzed meg rajta   táplálékodat életed min-
den napján. Tövist és bojtorjánt terem számodra. A mező füvét kell 
enned. Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a 
földbe, amiből lettél.” (Teremtés 3. alapján)

Miért volt tiltott a gyümölcs?

Az özönvíz

Az emberek bűnei miatt az Úr megharagudott. Keresett egy igaz em-
bert, Noét, és megbízta azzal, hogy építsen egy hatalmas bárkát. Meg-
hagyta neki, hogy a bárkára vigyen fel minden állatból egy párt, és 
szálljon fel maga is családjával együtt. Negyvennapos eső zúdult a 
földre, az emberek és az állatok mind elpusztultak, csak a bárka utasai 
maradtak életben. Az Úr megígérte, hogy Noé utódait többé nem 
bünteti meg ilyen szigorúan. (Teremtés 8. alapján)

Paradicsom: másképpen Édenkert, ahol a 
Biblia szerint az első emberpár lakott. Az 
Ószövetség elbeszéli, hogyan teremtette 
meg Isten hat nap alatt a földet, és hogyan 
formálta meg az első embert, Ádámot a föld 
porából, feleségét, Évát pedig Ádám oldal-
bordájából.

Noé bárkája (művészi ábrázolás)  Miért 
 haragu dott meg a Biblia szerint az Úr 
az emberekre?

A világ legismertebb könyve a Biblia. Az első fele, az Ószövetség (Héber Biblia) a világ teremtéséről, az első em-
berpárról, a zsidó nép küzdelmes sorsáról szól. Ezenkívül tartalmaz filozófiai, irodalmi alkotásokat és joganyagot 
is. A második rész pedig, a görög nyelvű Újszövetség Jézus és tanítványai történetét és tanításait, illetve a keresz-
ténység kialakulását mutatja be.

AAAAzzz

AAAA A A A viviviviiláláláláláláll g g g g g g g leleleleleleegigigigigigigig smsmsmsmsmsmsm
bebebebbb rprprprprprpppárárárárááá rórórórórrr l,l,l,l,, a aa aaa
isisisis. . A AAAAA AA mámámámámm sosososs
tététénnnn
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Ahogyan a történészek gondolkodnak
A történészek feltételezik, hogy a ter-
mészeti katasztrófákról szóló mesés 
elbeszélések valós, de nagyon régen 
történt események emlékét őrzik.

A vízözön
Egy tudományos elmélet szerint a 
vízözön története a Fekete-tenger ki-
alakulásához kötődik. 8-10 ezer évvel 
ezelőtt a Boszporusz egykori földhíd-
ját átszakította a Földközi-tenger vize, 
és elöntötte a Fekete-tenger meden-
céjét, ahol addig 150 méterrel mé-
lyebben egy édesvizű tó terült el. Ta-
lán ez a katasztrófa lehet a vízözön 
történetének alapja, de az is lehet, 
hogy a jégkorszak utáni tengerszint-
emel kedés hagyott el nem múló emlé-
ket őseinkben.

Mivel magyarázható, hogy a kataszt-
rófák emlékei sokszor mesés történe-
tekké alakultak át?

József, az álomfejtő

A Kánaánban született Józsefet féltékeny testvérei eladták rabszolgá-
nak. Egyiptomba került, ahol az Úr segítségével megfejtette a fáraó 
álmát, ezért az uralkodó a birodalom második emberévé emelte. A fá-
raó hét kövér tehénről álmodott, majd hét sovány tehénről, amelyek 
megették a kövéreket. József a fáraó álmát meghallgatva azt mondta, 
hogy hét bőséges év következik Egyiptomban, de azt hét ínséges esz-
tendő követi, ezért a bőséges években raktározzák el a termés egy ré-
szét, és amikor éheznek, ebből tarthatják fenn a népet. A fáraó meg-
bízta Józsefet a raktárak feltöltésével, és a szűk esztendőkben ezekből 
látták el az egyiptomiakat. Az éhínség Kánaánra is kiterjedt, ahonnan 
az éhezés elől Egyiptomba menekültek József testvérei. A találkozásuk 
után József megbocsátott testvéreinek. (Teremtés 41. alapján)

Mit jelentett a hét kövér és a hét sovány tehén?
Fogalmazd meg, miért bocsátott meg József testvéreinek!

Kivonulás Egyiptomból

A fáraó elrendelte, hogy meg kell ölni minden zsidó kisgyereket. A kis 
Mózest egy kosárba tették, és a Nílus vizére bocsátották. Itt talált rá a 
fáraó lánya, és megmentette a gyermeket. Mózes a fáraó udvarában 
nevelkedett fel, és a zsidó nép vezetője lett. Amikor a zsidók a sanyar-
gatás miatt úgy döntöttek, hogy kivonulnak Egyiptomból, a fáraó se-
rege üldözőbe vette őket. A menekülőket a Vörös-tenger partján érték 
utol. Az Úr ekkor Mózes második könyve szerint kettéválasztotta a ten-
gert, és átvezette népét a túlsó partra. A fáraó katonáira visszazúdult a 
víz, és elpusztította őket. (Kivonulás 13. alapján)

Mit fejez ki, hogy a Biblia Istentől származtatja a törvényeket?
Készítsetek egy képsorozatot a történetről! Mindenki egy-egy ese-
ményt rajzoljon le belőle!

A tízparancsolat

Mózes a Sínai-hegy lábához vezette a népet. Az egész hegyet beborí-
totta a füst, mert az Úr tűzben szállt le a hegy csúcsára, Mózes pedig az 
Úr parancsára felment a Sínai-hegyre. Az Úr ekkor Mózesen keresztül 
törvényeket adott a zsidóknak. Mózes az Úr minden törvényét felírta. 
Ezeket a törvényeket együtt tízparancsolatnak nevezzük. A tízparan-
csolat valójában minden ember erkölcsi alapértékeinek törvényi pon-
tokba szedett összegzése.

Nézd meg a Bibliában, a Kivonulás könyvének 20. fejezetében, hogy 
mit tartalmaz a a tízparancsolat teljes szövege!
Beszéljétek meg, mit értünk erkölcsi alapértékeken! Miért szabá-
lyozhatja ma is a tízparancsolat szellemisége az embert?

Az Egyiptomból Kánaánba érkező tizenkét zsidó törzset 
egyre erősebben szorongatták a tőlük délre élő filiszteusok. 
A Kr. e. 10. században a zsidó törzsek összefogtak, és Izrael 
 néven királyságot alapítottak. A megszülető zsidó állam-
tól északra a föníciaiak éltek. Ők szállították a kor fontos 
építőanyagát, a cédrusfát. Ez a kereskedőnép találta fel a 
mindössze huszonkét jelből álló betűírást, valamennyi 
európai írás ősét. A zsidók is ezt az írást vették át. 

Michelangelo (mikelandzselo): Mózes (1517) 
A szobor fején kis szarvakat lehet látni. 
A Bibliában a szarv az erőt jelenti.
 Mire használjuk azt a kifejezést, hogy 
„letörik a szarvát”? Mit gondolsz, mi lehet arra 
a táblára írva, amire Mózes támaszkodik?
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A filiszteusok támadásait az egységesülő zsidó állam si-
keresen hárította el. Az ókori Izrael első királyának, Saul-
nak még nem sikerült kiűznie az ellenséget. Utóda, Dávid 
azonban bátorságával megmentette népe fenyegetett sere-
gét. Dávid Izrael királyaként Jeruzsálemet tette az ország 
központjává, ahol fia, Salamon király épített templomot. 
A Kr. e. 10. század volt az ókori Izrael fénykora.

Dávid és Góliát küzdelme

A filiszteusok közül kilépett egy hatalmas termetű harcos, akit Gó-
liátnak hívtak. A fejét bronzsisak védte, és pikkelyes páncélt viselt. 
Így szólt a zsidókhoz: – Válasszatok ki magatok közül egy embert, 
akivel megküzdök. Ha legyőz, a szolgáitok leszünk. Ha én győzök, 
szolgáink lesztek. Dávid, a pásztorfiú keresett magának öt követ, és 
betette ezeket a tarisznyájába, ahol a parittyáját* is tartotta. Amikor 
meglátta őt Góliát, rákiáltott: – Kutya vagyok tán, hogy bottal jössz 
ellenem? Dávid így válaszolt: – Te karddal és dárdával jössz elle-
nem, Én pedig az Úr nevében megyek ellened.

Dávid ekkor kivett egy követ a tarisznyából, megpörgette a parittyá-
ját, elhajította a követ, és homlokon találta Góliátot. Az óriás arccal a 
földre bukott, és meghalt. Dávid ekkor kihúzta Góliát kardját, és levág-
ta a filiszteus fejét. (1 Sámuel 17. alapján)

Ma mire használjuk a góliát kifejezést?

Salamon bölcsessége

Salamon olyan bölcs és igazságos uralkodó volt, hogy híre messze 
földre is eljutott. Egy alkalommal két asszony járult elébe egy újszü-
lött kisfiúval, és kérték, tegyen igazságot. Mindkét nő azt állította, 
hogy a gyermek az övé, a másik asszony fia pedig nem sokkal a 
születése után meghalt. Egyikük sem engedett, mindketten a saját 
igazukat hajtogatták. Ekkor a király egy kardot hozatott. „Vágjátok 
ketté a gyermeket, és adjátok egyik felét az egyiknek, a másik felét 
a másiknak!” Az egyik asszony azonban felkiáltott: „Inkább adjátok 
neki a gyermekemet, csak ne öljétek meg!” Salamon ekkor rámuta-
tott erre az asszonyra, és így szólt: „Adjátok neki a gyermeket, mert 
ő az anyja!” (1 Királyok 3. alapján)

Honnan tudta a király, hogy ki a gyermek édesanyja? 
Értelmezd, mit jelent a „salamoni döntés” kifejezés!

Dávid és Góliát harcának ábrázolása egy 
középkori kódexben  Milyen további 
jelentéssel bírhat ez a történet?

A föníciai ábécé 
huszonkét jele. 
Kezdetben sem 
a föníciai, sem pedig 
a zsidó írás nem 
ismerte a 
magánhangzókat. 
 Melyik jel hasonlít 
a mi betűinkre? 
Mit gondolsz, miért?

A Héber Biblia részlete  A zsidók annyira 
tisztelik a Bibliát, hogy olvasáskor nem kézzel 
követik a sorokat, hanem egy kis mutatóval. 
Fogalmazd meg, hogy miért! Kinek a szavait 
rögzíti a tízparancsolat?

filiszteusok: a zsidókkal szomszédos nép, Pa-
lesztina névadói.
parittya: bőrből és szíjakból álló hajítófegyver, 
amellyel kisebb köveket lehet ellőni. 
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Salamon király halála után Izrael aranykora véget ért. 
Először két részre szakadt az ország, majd többször külső 
támadók igázták le, végül pedig a rómaiak hódították meg 
a térséget. Amikor a zsidók fellázadtak a római uralom el-
len, felkelésük elbukott, és Jeruzsálemet Kr. u. 70-ben az 
ostrom során lerombolták. A rómaiak megtiltották, hogy az 
újjáépült városba zsidók költözzenek. Ez volt számukra a 
szétszóratás kezdete, ezért élnek még ma is a világ minden 
országában zsidók. A jeruzsálemi templomot lerombolták, 
és soha többé nem építették újjá. Ma csak alapfalai láthatók, 
és az úgynevezett Siratófal napjainkig a zsidó vallás egyik 
szent helye.

A zsidó vallás fő vonásai

A zsidó vallás csak egyetlen istent tisztel, ezért egyistenhí-
vő vallásnak nevezzük. Az Ószövetség/Héber Biblia szerint 
Ábrahám volt a zsidó nép ősatyja, akinek hitét az Úr próbá-
ra tette. Ábrahám és leszármazottai az Úrral kötött szövet-
ség következményeként birtokba vehették Kánaánt. A szi-
gorú egyistenhit teljes mértékben megkülönböztette a zsidó 
népet az ókori Kelet többi népétől. A zsidó vallásban az er-
kölcsös életvitelt, így az emberi magatartást isteni törvé-
nyek szabják meg, hiszen a tízparancsolat máig érvényes 
erkölcsi szabályokat fogalmazott meg. 

A tízparancsolat (rövidítve) 
a Héber Bibliában

   1. Ne legyenek más isteneid!
   2. Ne készíts szobrot, sem képet!
   3. Ne mondd ki ok nélkül az Úr nevét!
   4. Tartsd meg szombat napját!
   5. Tiszteld apádat és anyádat!
   6. Ne gyilkolj!
   7. Ne törj házasságot!
   8. Ne lopj!
   9. Ne tégy más ellen hamis tanúságot!
10. Ne kívánd azt, ami másé!

Milyen faragott képet, vagyis szobrot 
tilt a 2. parancsolat? Kiknek a szobra 
előtt szoktak a többistenhívők lebo-
rulni?
Mit jelenthet, hogy Isten nevét hiába 
ne mondd? Isten milyen említése lehet 
sértő számára?
A 4. parancsolat a szombatot nevezi 
pihenőnapnak. A keresztények melyik 
napot tekintik pihenőnapnak?

A jeruzsálemi Siratófal. A jeruzsálemi szentély 
lerombolása után a zsidók szent helyévé vált 
az egykori templom udvarát határoló nyugati 
falszakasz. Nevét a szentély pusztulása miatti 
fájdalmukat ily módon kifejező imádkozókról 
kapta.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Milyen történetek fűződnek Mózeshez? Legalább hármat 
sorolj fel!
Milyen szerepet játszottak a zsidók történetében az egyip-
tomiak?
Hogyan alakult ki az ókori zsidó állam?
Mi történt a zsidósággal a római uralom évszázadai alatt?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Ádám és Éva, Paradicsom, özönvíz 2

Mózes: tízparancsolat 2

Dávid Izrael királya lesz 2

Jeruzsálem Izrael központja 2

Salamon temploma, Siratófal 2
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Jézus születése, Fra Angelico (fra andzseliko) 
festménye, 1445 körül  Hasonlítsd össze 
a képet az olvasottakkal! Miben azonos, és 
miben tér el egymástól a kép és a szöveg? 
Mit jelképezhet az öreg, a középkorú és 
a fiatal bölcs? Nézz utána a könyvtárban 
vagy az interneten, mi a tömjén és a mirha!

Jeruzsálem 

Betlehem 

Názáret 

Genezáreti-tó

Jo
rd

án
 

H
ol

t-t
en

ge
r
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l d
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ö
z

i -
t e

n
g

e
r

Kána 

Betszaida

Római kormányzás
alatt álló terület
Rómától
függő terület

9. Jézus élete, tanításai és a kereszténység

Milyen forrásokból ismerhetjük meg Jézus 
életét?
Mit ünneplünk karácsonykor?
Miben különbözött a zsidók vallása a többi 
ókori nép vallásától?

A kis Jézus születése

A Bibliában Jézus történetét négy könyv, az evangé liumok 
mondják el. Az evangélium szó jelentése jó hír, örömhír. 

Augustus uralkodása idején Júdea a Római Biroda-
lom része volt. A rómaiak megengedték, hogy a zsidók-
nak legyen királyuk, akit Heródesnek hívtak, de őt egy 
római helytartó felügyelte. A császár népszámlálást 
rendelt el Júdeában. A Biblia szerint ekkor szülte meg 
a kis Jézust Mária, aki férjével, Józseffel együtt az ösz-
szeírás miatt Betlehemben tartózkodott.

Az evangéliumok szerint Heródes egy jóslat miatt fél-
tette a trónját, ezért elrendelte, öljék meg az összes betle-

hemi kisgyereket. A kegyetlen vérengzést a kis Jézus túlél-
te, mert családja már azelőtt Egyiptomba menekült.

Olvass utána Máté evangéliumában, miről szólt az a jóslat, ami 
Heródest a gyilkosságokra ösztönözte!
Az Ószövetség (Héber Biblia) szerint Dávid király Betlehemben 
született. Mit gondolsz, a Názáretben nevelkedett Jézus szülőhe-
lyét a Biblia miért helyezi Betlehembe? 
Kérdezd meg a szüleidtől, hogyan zajlik ma egy népszámlálás! 
Mi lehet az értelme a népszámlálásnak?

Jézus életének és tevékenységének helyszínei
 Keresd meg a térképen Betlehemet, 

Jeruzsálemet, Názáretet, a Jordán folyót és 
a Genezáreti-tavat! Milyen bibliai történetek 

kötődnek hozzájuk?

Ebben a leckében Jézusról tanulunk, akinek a tanításai gyökeresen megváltoztatták az emberiség történe-
tét. Tevékenységéről a Bibliában, az Újszövetségben olvashatunk. Történetének leírásában sok csodával 
találkozunk. Tanítványai, hitének követői voltak az első keresztények.
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 Jézus tanításai

Máté evangéliuma az 1. században beszá-
mol róla, hogyan tanította Jézus az embe-
reket a helyes életre: 

„Miért látod meg a szálkát embertár-
sad szemében, amikor a magadéban a 
gerendát sem veszed észre? Hogy mond-
hatod embertársadnak, hogy hadd ve-
gyem ki a szemedből a szálkát, amikor a 
magad szemében gerenda van? Képmu-
tató! Előbb vedd ki a gerendát a saját sze-
medből, s akkor hozzáláthatsz ahhoz, 
hogy kivedd a szálkát embertársad sze-
méből! 

Amit akartok, hogy veletek tegyenek 
az emberek, ti is azt tegyétek velük!

Aki hallgatja szavamat, és tettekre is 
váltja, az okos emberhez hasonlít, aki szik-
lára építette a házát. Szakadt a zápor, öm-
lött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a 
háznak, de nem dőlt össze, mert szikla 
volt az alapja. Aki hallgatja ugyan tanításo-
mat, de nem váltja tettekre, a balga em-
berhez hasonlít, aki házát homokra épí-
tette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített 
a szél, és nekizúdult a háznak. Az össze-
dőlt és romhalmazzá vált.”

Próbáld példákkal elmagyarázni, hogy 
mit jelent Jézus hasonlata a szálkáról 
és a gerendáról! 
Fogalmazd meg a saját szavaiddal, mit 
mondott Jézus arról, hogyan viselked-
jünk a többi emberrel!

apostolok: kiküldöttek, Jézus tanítványai, 
akiket elküldött, hogy tanítsák az embereket.

A napkeleti bölcsek

A kicsiny Betlehemben József már nem talált szállást, így egy ház mel-
letti istállóban született meg a kis Jézus. Keleti bölcsek kiszámolták, 
hogy mikor kell megszületnie a zsidók királyának, ezért felkeresték a 
betlehemi újszülöttet, és királyként tisztelték.

Amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek, kérdezősködni kezdtek: 
„Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöt-
tünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” Amikor megtalálták a 
gyermeket anyjával, Máriával, leborultak, és hódoltak neki, majd elő-
vették kincseiket, s ajándékot adtak: aranyat, tömjént és mirhát. (Máté 

evangéliuma alapján)

Nézz utána az interneten vagy a könyvtárban, kik voltak a napkeleti 
bölcsek!  
Minek nevezik Jézust a bölcsek? Mit tett Heródes király, amikor ezt 
meghallotta?

Szeresd a másik embert!

Az evangéliumok szerint Jézus már kisgyermekkorában, 
Názáretben kitűnt éles eszével. Felnőve útnak indult, hogy 
tanuljon és tanítson. Találkozott Keresztelő Szent Jánossal, 
aki azt tanította, hogy aki megvallja bűneit, arról Isten a ke-
resztvízzel lemossa azokat. Ő keresztelte meg Jézust a Jor-
dán folyóban.

Jézus a keresztség felvétele után tanítványokat gyűjtött 
maga köré. Tanítványai, az apostolok* egyszerű emberek 
voltak, de hittek Jézus szavaiban. Jézus a szeretetet tanítot-
ta: „Szeresd Istent, és szeresd a másik embert, úgy, mint 
önmagad!”

Andrea del Verrocchio (andrea del verrokkio): 
Jézus megkeresztelése (1475)  Miben külön-
bözik Keresztelő Szent János keresztelése 
a maitól? Mit mos le a keresztvíz a keresztény 
tanítás szerint?
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Jézus sok szigorú vallási előírást elvetett, például azokat, 
amelyek az étkezést szabályozták. A zsidók ugyanis nem fo-
gyaszthatnak disznóhúst, de Jézus azt tanította, hogy nem az 
a fontos, ami az ember száján bemegy, hanem az, ami kijön 
onnan, vagyis káromkodni, veszekedni bűn. A gazdagság 
Jézus tanításai szerint nem tesz boldoggá. Tanítása szerint 
aki bűntelenül él, a mennyországba jut, de a pokolra jut, 
ha bűnös. Az evangéliumok szerint csodákat is tett: betege-
ket gyógyított, lecsendesítette a vihart, és egy halottat is fel-
támasztott. Jézus nem lázított Róma ellen, elvetette az erő-
szakot, emellett bűnbánatot és megbocsátani tudást hirdetett. 
A tanítványok Jézust Isten fiának és Megváltónak tartották.

Foglald össze a lecke és a források alapján Jézus tanításait!
Mit gondolt Jézus a gazdagságról? Mi a véleményed erről?

Máté evangéliuma szerint a vezetők „tanácsot tartottak, 
és elhatározták, hogy halálra adják. Megkötözték, elvezet-
ték, és átadták Pilátus helytartónak.” Jézust halálra ítélték, 
és úgy végezték ki a rómaiak, mint a rabszolgákat vagy a 
bűnözőket. A keresztre feszítést a legmegalázóbb büntetés-
nek tartották.  

Jézus az evangéliumok szerint harmadnapon feltámadt, 
majd a negyvenedik napon felvitetett a mennybe, és az Isten 
maga mellé emelte. A kereszténység Jézust Megváltónak 
tekinti, aki kereszthalálával magára vette az emberiség bű-
neit. Az apostolok ezt követően folytatták Jézus Krisztus ta-
nításainak és tetteinek megismertetését a nép körében.

Kinek tartották Jézust tanítványai?

El Greco (el gréko): Jézus meggyógyít egy vakot 
(1570). Jézus más betegségeket is gyógyított 
a Biblia szerint.  Nézz utána, milyen 
betegség a lepra! Nézd meg az értelmező 
kéziszótárban! Gyógyítható volt-e Jézus 
korában a lepra?

Giotto di Bondone (dzsotto di bondone): Jézus 
keresztre feszítése (1306)  Idézd fel a lecke és 
az evangélium szövegét! Milyen büntetésnek 
számított a keresztre feszítés?

 Jézus megfeszítése Máté és Lukács evangéliumában

„Fölértek arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponyák hegye volt 
a neve. Itt epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem 
akarta meginni. Aztán keresztre feszítették, és sorsot vetve megosztoz-
tak ruháján, majd leheveredtek, és őrizték. Feje fölé táblát tettek, amely-
re elítélése okát írták: »Ez Jézus, a zsidók királya.« Vele együtt két go-
nosztevőt is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról… 
[Lukács evangéliuma szerint]: Az egyik fölfeszített gonosztevő káromol-
ta: »Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.« 
A másik rászólt: »Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést 
szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi 
rosszat.« Aztán hozzá fordult: »Jézus, emlékezzél meg rólam országod-
ban.« Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel 
a paradicsomban.«”

Miért nevezhették Koponyák hegyének az a helyet, ahol keresztre 
feszítették az elítélteket?
Miért írták a táblára, hogy Jézus király, és miért gúnyolták ezzel? Ha 
nem tudod a választ, keresd meg A napkeleti bölcsek című részben!
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Caravaggio (káráváddzsó): Saulus a damasz-
kuszi úton, 1600 körül  Olvassuk el a lenti 
történetet az Apostolok cselekedeteiből! 
Mi előzte meg a képen látható jelenetet?

Keresd meg atlaszodban, hol van Damasz-
kusz! Ma melyik ország fővárosa?

 Pál apostol a szeretetről

„Szólhatok az emberek vagy az angyalok 
nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak 
zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. 
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők 
közt, odaadhatom a testemet is égő áldo-
zatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem 
használ nekem. A szeretet türelmes, a sze-
retet jóságos, a szeretet nem féltékeny, 
nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapin-
tatlan, nem keresi a maga javát, nem ger-
jed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem 
örül a gonoszságnak, örömét az igazság 
győzelmében leli. Megmarad a hit, a re-
mény és a szeretet, ez a három, de közü-
lük a legnagyobb a szeretet.”

A lecke szövege és a történet alapján 
értelmezd azt a kifejezést, hogy pálfor-
dulás!
Mondd el, te hogy értelmezed a részlet 
első mondatát!
Melyik a három legfontosabb dolog a 
keresztények számára Pál szerint? Miért 
a szeretetet emeli ki ezek közül?

A damaszkuszi úton

Az első keresztények* kivétel nélkül a zsidók közül kerül-
tek ki. Hitüket a zsidó vallás megújításának, és nem új val-
lásnak tekintették. A zsidóság egy része ekkor már görögül 
beszélt, ezért az Újszövetséget is görögül írták. 

A zsidó Saul megtérésének történetét is így jegyezték fel. 
Saul a látomás hatására megtért, felvette a Pál nevet, és az 
egyik legelhivatottabb apostol lett. 

Saul megtérése az Apostolok cselekedetei alapján

Egy Saul nevű férfi meggyőződésesen üldözte és halállal fenyegette az 
Úr tanítványait. Elindult a damaszkuszi zsinagógához, hogy ha talál ott 
embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve 
Jeruzsálembe hurcolja őket. Már Damaszkusz közelében járt, amikor 
az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és 
hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: 

– Saul, Saul, miért üldözöl engem?
Saul erre megkérdezte: 
– Ki vagy, Uram?
A hang folytatta:
– Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel és menj a városba, ott 

majd megmondják neked, mit kell tenned.

Olvasd el az Apostolok cselekedeteiben, hogyan folytatódott a tör-
ténet! Milyen csodás események történtek?

keresztények: Krisztus követők, akik Jézus 
Krisztust Megváltónak vallják. 
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  Plinius: Jelentés 
a keresztényekről

Ifjabb Plinius (pliniusz) a császárnak írott 
levelében az 1. században arról írt, hogy 
az üldözött keresztények semmiféle bűnt 
nem követtek el.

„A jelentések szerint azonban az a leg-
nagyobb vétkük vagy eltévelyedésük, 
hogy bizonyos meghatározott napon 
hajnal hasadta elő tt összegyülekeznek, és 
váltakozva karban énekelnek az istennek 
hitt Krisztus tiszteletére, és esküvel kötele-
zik magukat, nem ám valami gaztettre, 
hanem arra, hogy nem lopnak, nem ra-
bolnak, nem követnek el házasságtörést, 
nem szegik meg esküjüket, a rájuk bízott 
letét kiadását felszólítás esetén nem ta-
gadják meg: ennek végeztével pedig 
rendszerint szétszélednek; majd ismét 
összejönnek, hogy közösen fogyasszák el 
közönséges és ártatlan lakomájukat.”

Az volt a császár parancsa, hogy Pli nius 
helytartóként üldözze a keresztényeket. 
Miért jött zavarba Plinius?
Hogyan írja le a levél a korai keresztény 
közösségek szertartását? Hogyan érté-
keli a keresztények viselkedését?
Miért lehetett nehéz és ugyanakkor 
vonzó keresztény közösségbe tartozni?

Pál apostol sokat utazott, és több keresztény gyülekezetet 
alapított a Római Birodalom keleti tartományaiban. A ke-
reszténységet a nem zsidó vallású népek között is terjeszte-
ni kezdte. A szegények és rabszolgák körében vált legkoráb-
ban népszerűvé Jézus vallása, mivel ő azt tanította, hogy 
nem a gazdagság tesz boldoggá, és hogy Isten előtt mind 
egyenlők vagyunk. A mennyországba pedig nem a gazda-
gok, hanem a jó emberek, a jó keresztények jutnak be.

A keresztény közösségek minden városban vezetőt vá-
lasztottak. Ezeket a vezetőket püspököknek nevezték. 
Róma első püspöke Péter apostol lett, akit Jézus az aposto-
lok vezetőjének „nevezett ki”, ezért a római püspök tekinté-
lye kiemelkedett a többi közül. Péter utódai lettek a pápák, 
a katolikus egyház vezetői. Sem a zsidók, sem pedig a ke-
resztények nem voltak hajlandók áldozatot bemutatni sem a 
pogány istenek, sem pedig a császárok szobrai előtt. A csá-
szárok ezt nem tűrték el. Az ellenszegülőket kivégezték. 
A keresztény áldozatokat hívjuk mártíroknak, vagyis vér-
tanúknak. Az első keresztényül dözést a zsarnok Nero csá-
szár rendelte el. A hagyomány szerint ennek esett áldozatul 
Péter és Pál apostol is Kr. u. 64-ben.

Miért üldözték a rómaiak a keresztényeket?
Mi lehet a magyarázata annak, hogy az üldözések után a keresz-
tények száma nem csökkent, hanem nőtt?

Üldözött vallásból államvallás

Az 1. század vége felé egyre több keresztény közösség ala-
kult a nem pogányok körében.  Ugyanakkor a zsidóság 
döntő többsége megőrizte ősei hitét, és ragaszkodott a móze-
si törvényekhez. A keresztények hite szerint Jézus Isten fia, 
és maga is isten. A zsidó vallás nem tekinti Jézus Krisztust 
megváltónak. A császárság évszázadai során a hatalom több-
ször fellépett mind a keresztényekkel, mind a zsidókkal 
szemben. A 4. század elején Nagy Konstantin (Constanti-
nus) császár idején megváltozott a keresztények helyzete a 
Római Birodalomban. Egy legenda* szerint egy csata előtt 
a császárnak álmában megjelent az égen a kereszt jele, ezzel 
a felirattal: „E jelben győzni fogsz!” Konstantin felvarratta a 
katonák ruhájára a keresztet, és megnyerte a csatát. Ezután 
elrendelte, hogy hagyják abba az üldözéseket, és a keresz-
tények, éppúgy, mint bármelyik más hit követői, szabadon 
gyakorolhassák vallásukat. A kereszténység ezzel egyenjo-
gúvá lett a pogány vallásokkal. 

Miért szüntette meg Konstantin a keresztényüldözést?
Milyen legendás elemek vannak Konstantin történetében?

Pál, a kereszténység elterjesztője a pogányok 
között.  Ravennai mozaik, 5. század.  Hogyan 
tért meg Pál? Mi volt Pál legnagyobb 
jelentőségű újítása?

pogány: nem keresztény.
legenda: vallásos olvasmány, történet.
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Ahogyan a történészek 
gondolkodnak
A régmúlt sokszor egy töredezett 
és hiányos mozaikképre emlékez-
tet, amelyet nehéz összerakni.

Ha hiányos a forrásanyag
A kereszténység első évszázadá-
nak nehéz megírni a tör ténetét. 
A keresztényeket üldözték, buj-
kálniuk kellett. A mártírok törté-
netében sok a legendás elem. 
A kereszténység számára fontos 
döntéseket a püspökök közösen 
hozták. Ezek szövege megmaradt. 
A bujkáló keresztények föld alatti 
temetőit és kápolnáit, az úgyne-
vezett katakombákat is megtalál-
ták. Voltak keresztény történet-
írók, akik megírták az egyház 
történetét. Ezekből a mozaikkö-
vekből áll össze az a kép, ami a 
korai kereszténységet mutatja be.

Fogalmazd meg, miért maradt 
fönn olyan kevés a korai keresz-
ténység forrásai közül!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Foglald össze Jézus tanításait a források és az ismereteid alapján! 
Mesélj el egy egy-két evangéliumi történetet! 
Hogyan vált az üldözött kereszténység államvallássá?
Milyen okai lehettek, hogy a római császárok támogatni kezd-
ték a keresztény vallás terjedését?
Mi a különbség az egyenjogú vallás és az államvallás között?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Evangéliumok: Jézus élete 2

József, Mária, Betlehem,  2

Keresztelő Szent János
Jézus tanításai és cselekedetei  2

Keresztre feszítés és feltámadás 2

A kereszténység elterjedése:  2

a páli és a constantinusi 
fordulat

Konstantin utódai már maguk is felvették a keresztény vallást. 
Arra törekedtek, hogy a kereszténység legyen a birodalom ál-
lamvallása. A 4. század végén elrendelték, hogy a pogány szen-
télyeket – így az olümpiai Zeusz-szentélyt is – bezárják. Aki 
a régi isteneknek áldozott, szigorú  büntetésre számíthatott. 
A birodalom legfontosabb ünnepei a húsvét és a karácsony, Jé-
zus keresztre feszítésének és születésének napjai lettek, és ek-
kor vezették be a kötelező vasárnapi munkaszünetet a zsidó 
heti pihenőnap mintájára. Az egykori mártírokat pedig szen-
tekként tisztelték, és imádkoztak a közbenjárásukért.

Miért szűntek meg az olümpiai játékok?
Kiket tiszteltek szentekként?

A keresztény hitélet színterei és alapvető szertartásai

Az évszázadok során kialakultak a keresztény hitélet azon szín-
terei, ahol az egyre növekvő számú közösségek gyülekezni tud-
tak. Kezdetben például Rómában föld alatti temetkezési helye-
ken, katakombákban találkoztak, idővel a megépülő templomok 
lettek a legfontosabb színterei a hitéletnek. Eközben kialakul-
tak a főbb szertartások is, amelyek közül a megkeresztelkedés az 
evangéliumi hagyományokon alapult. A keresztség során az 
ember megszabadul a bűnöktől, és Krisztussal új életet kezd.

Az úrvacsora hagyománya az Ószövetség emlékünnepéhez 
kötődik, amikor a zsidó nép az Egyiptomból való szabadulásá-
ra emlékezett (pászka ünnepe). Ez alkalommal az áldozati szer-
tartás része volt a bárány és a kovásztalan kenyér fogyasztása. 
Az evangéliumok szerint Jézus új jelentést adott az ünnepnek, 
mikor nagycsütörtökön (utolsó vacsora) önmagát azonosította 
az áldozati báránnyal, aki testét, életét és vérét adja váltság-
ként az emberek bűneiért. Ez az új szövetség, amely minden 
emberre vonatkozik. Az úrvacsora kellékei a kenyér és a bor, 
amelyek Jézus testének és vérének jelképei a hívők számára. Az 
úrvacsora kiszolgáltatásának módjában a keresztény felekeze-
tek eltérnek egymástól.

Értelmezzük a keresztség és az úrvacsora szerepét a keresztény hit-
életben!

Keresztény mozaik Ravennában (5. század). 
A mennybolt négy sarkában a négy 
evangélista szimbóluma látható.
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Diósgyőr vára napjainkban

IV. fejezet
A középkor világai
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KI NE LÁTOTT VOLNA MÁR RÉGI LOVAGVÁRAT VAGY KATEDRÁLIST? Ki ne hallott volna már a 
keresztes lovagokról vagy éppen kolostorokban imádkozó szerzetesekről? Az említett épületek és személyek 
mind a középkort idézik. Annak ellenére, hogy már sok évszázad telt el a középkor vége óta, mégis, korunk 
emberét is magával ragadják különleges történetei, szokásai, lenyűgöző épületei. A középkor kezdetének 
hagyományosan a Nyugatrómai Birodalom bukását (Kr. u. 476) tekintjük, végét pedig Amerika felfedezése 
(1492) jelenti. Így tehát mintegy ezer évet tesz ki, amelynek során az európai civilizáció alapjai kialakultak. Is-
merjük hát meg a királyok, nemesek, lovagok, parasztok, mesterek, kalmárok és szerzetesek világát!

Ebből a fejezetből megtudhatod…

milyenek voltak az életkörülmények a középkorban.
hogyan folytatódott a keresztény egyház története a korszakban.
milyen volt az élete egy középkori lovagnak.
miért és hol harcoltak a keresztes lovagok.
hogyan éltek az emberek a középkori falvakban és városokban.

Eközben azt is megtanulod, miként lehet

a történelmi korokat összehasonlítani.
a politikai, gazdasági és társadalmi vál-
tozásokat megkülönböztetni egymástól.
a változásokban közrejátszó okokat azo-
nosítani.
az események és változások rövid és hosz-
szú távú következményeit megkülön böz-
tetni egymástól.
a változásokat megfigyelni a történelmi 
térképeken.
eseményeket és változásokat bemutatni 
történelmi térkép segítségével.
a történelmi magyarázó szövegek lénye-
gét összefoglalni.
a forrásokhoz kérdéseket megfogalmazni.
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10. Élet a várban

Királyok és nemesek

A mélyen vallásos középkorban mindenkinek megvolt az 
Isten által előírt feladata. A különböző országokat a királyok 
vezették, akik többnyire apjuktól örökölték a hatalmat. A ki-
rályok hozták a törvényeket, védték meg az országot táma-
dás esetén. Az ország vezetésében és védelmében a király 
segítségére voltak az előkelők, vagyis a nemesek. Nemessé 
a király fogadhatott valakit, ha az illető valamilyen tettével 
(például hősi helytállás egy csatában) azt kiérdemelte. A ne-
mesi címmel együtt földbirtokot is kapott, ami a címmel 
együtt öröklődött a családban. A nemesek hűséget esküdtek 
a királynak, és kötelesek voltak hadba vonulni az uralkodó 
oldalán. A nemesség Istentől rendelt feladata az ország és 
lakóinak fegyveres védelme volt. A középkori lovagi harc-
modor annyira költséges és bonyolult (sok gyakorlást igény-
lő) volt, hogy a nemeseknek egész életükben ezzel kellett 
foglalkozniuk. Ennek megfelelően nekik nem kellett a föl-
deken dolgozniuk, és adót sem fizettek. Pontosabban a kö-
zépkori gondolkodás szerint a „vérükkel adóztak”, azaz ők 
védték háborúban az országot, mivel a királynak katonai 
szolgálattal tartoztak.

Miben különbözött a korszak vezető rétege a rómaitól?

A Keletrómai Birodalom még közel ezer évig Bizánci 
Császárság néven fennmaradt. Nyugat-Európában két csá-
szárság is kialakult. Előbb a mai Franciaország területén 
 letelepült frankok uralkodója, Nagy Károly alapított biro-
dalmat 800-ban, majd 962-ben jött létre a Német-római Csá-
szárság I. (Nagy) Ottó vezetésével. A Frank Birodalom 
 néhány év tized múlva felbomlott, de a német-római császá-
rokat egészen a 19. század elejéig megválasztották és meg-
koronázták.

Nézzük meg a történelmi atlaszunkban a birodalmak földrajzi 
kiterjedését!     

A nemesség egy ország lakosságának körülbelül három  
százalékát alkotta. A földesúr és családtagjaik a földbirto-
kon álló lakótoronyban laktak. Később ezt a tornyot fallal is 

Középkori lakótorony metszete
1: kút, 2: tömlöc, 3: csigalépcsők, 4: előcsarnok, 
5: lovagterem, 6: lakótermek, 7: kápolna, 
8: várőrség lakrésze.  A lakótorony uraként 
vagy úrnőjeként vezesd végig és mutasd be 
a vendégeidnek a különböző helyiségeket!

nemesek: a középkori uralkodók által kivált-
ságos rangra emelt személyek, akiknek a gyer-
mekei is örökölték ezt a címet. 

Kik művelték meg a földeket az 
ókorban?
Hogyan nevezték az előkelőket 
Rómában?
Mit értünk társadalmi rétegződés 
alatt?

A visegrádi Salamon-torony vagy a királyi palota sok évszázados falai között sétálva gyönyörű díszudvarra, 
vagy éppen hatalmas lakótoronyra lehetünk figyelmesek. A fellegvárba felkapaszkodva gondosan épített vár-
falak tűnnek fel. Mindez tökéletesen felidézi a középkori várak és a hozzájuk tartozó birtokok, azaz a királyok, 
nemesek és parasztok világát.
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Egy uradalom működése

A földesurak földbirtokát más szóval uradalomnak nevez-
zük. Ezek a birtokok jókora területet öleltek föl, rajta akár 
több tucat falu osztozott. Mint láttuk, az uradalom központ-

Várépítészet – híres magyar középkori várak

A várak amellett, hogy a földbirtokos lakóhelyét jelentették, 
főképpen az uradalom és lakóinak védelmét szolgálták. 
Éppen ezért általában jól védhető helyeken: hegycsúcso-
kon, vízpartokon építették őket. A cél az ellenséges katonák 
várfalon kívül tartása volt, így magas (általában 8-10 méte-
res) falakkal körülvéve építették a várakat. A várfalak tete-
jén folyosó (gyilokjáró) futott végig, hogy a várvédők ott 
tudjanak mozogni. A lőréseken keresztül a mellvéd fede-
zékében tudtak kifelé nyilazni. 

Az igazán nagy várak esetében akár három várfal is kö-
vethette egymást, hogy az ellenség dolgát még inkább meg-
nehezítsék. Így különült el az alsó-, középső- és felsővár (fel-
legvár). Legkívül pedig várárok húzódott, amelyet vízzel, 
esetleg hegyesre kifaragott cölöpökkel töltöttek meg, ezáltal 
még egy akadályt állítva az ellenségnek. Békeidőben a vár-
kapunál található felvonóhídon lehetett átkelni a várárkon, 
és bejutni a várba. A váraknak fel kellett készülniük hosz-
szabb ostromokra is, így lényeges volt, hogy legyen kút, ami 
ostrom idején is biztosít ivóvizet, illetve raktárak, kellő 
mennyiségű gabonának. Természetesen nem hiányozha-
tott a várkápolna sem, misék, egyházi szertartások céljaira.

Azonosítsd a tankönyvben látható várak fényképein a szöveg-
ben említett egyes várrészelemeket!

Galambóc vára az  egyik leglátványosabb 
végvár a Duna mentén. A Vaskapu-szoros 
nyugati kijáratát őrizte, és ellenőrizte a dunai 
hajóforgalmat. Leghíresebb ostromáról még 
Arany János is balladát írt Rozgonyiné címmel. 
Ugyanis a csatából Rozgonyi István kapitány 
felesége mentette ki férjét és a királyt is. A vár ma 
Szerbiában található.  Olvassátok el Arany 
János balladáját! Kivel harcoltak a vár alatt? 
Ki volt az az uralkodó, akit Rozgonyi Cecília 
megmentett?

Árva vára, a Felvidék legfestőibb vára, 
110 méter magas mészkőszirt tetején, kiváló 
stratégiai helyen épült. A Lengyelország felé 
vezető kereskedelmi utakat őrizte a közép-
korban. A vár napjainkban Szlovákiában van.

Krak des Chevaliers vára Szíriában. Az erődít-
mény a szentföldi lovagvárak közül a legjobb 
állapotban megmaradt építmény, amelyet 
a 12. század során alakítottak ki.

körülvették. Kialakult a vár. A nemesség befolyása és gaz-
dagsága ellenére a várak életkörülményei a mai ember szá-
mára nem voltak vonzók: megfelelő fűtés és szigetelés híján 
a szobák sok esetben nyirkosak, hidegek voltak, és termé-
szetesen vízért is a kúthoz kellett lemenni, a zord téli napo-
kon is. Ennek megfelelően tisztálkodásra is sokkal ritkábban 
adódott lehetőség. A nemesek mindennapjait katonai gya-
korlatozás, hadjáratokon való részvétel, valamint birtokaik-
nak igazgatása töltötte ki. Szabadidejükben szívesen játszot-
tak társasjátékokat, sakkot, kockajátékot, dámát, malmot. 
Ennél is kedveltebb volt a vadászat és a hozzá kapcsolódó 
lakoma. A lovagi tornák és a különböző várjátékok is a ne-
mesi szórakozás középkori formáinak számítottak. 

Mivel magyarázható, hogy a nemesek lakóhelye a vár volt?
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jában álló várban élő nemesek napjaikat nagyobbrészt kato-
náskodással vagy politikai, hivatali feladatok végzésével 
töltötték. A földművelést a falvakban lakó parasztok, azaz 
a jobbágyok végezték. A középkori elképzelések szerint a 
jobbágyoknak tehát a munka, az élelem és más termékek 
előállítása volt az Istentől rendelt feladata. Egy középkori 
ország lakosainak döntő része, 90 százaléka, azaz minden 
tíz emberből kilenc jobbágy volt.

Milyen feladata volt a jobbágyságnak a középkori felfogás szerint?

A földbirtok a földesúr tulajdonában állt, ugyanakkor 
annak jelentős részét a jobbágyok számára – megélhetésü-
ket biztosítva – átadta művelésre (ezek a jobbágytelkek vagy 
szántók). A nemes emellett garantálta jobbágyai védelmét is 
a gyakori ellenséges támadásokkal szemben. A jobbágy cse-
rébe meghatározott mennyiségű terményt (később pénzt) 
fizetett adóként a földesúrnak. Ezenkívül a robotmunka ke-
retében megművelte a földesúr saját kezelésében megtartott 
földjeit, a majorságot is. 

A földbirtokos ítélkezhetett parasztjai fölött. Ennek értel-
mében a jobbágy alávetett viszonyban volt a földesúrral 
szemben. Ugyanakkor a középkor nagy részében mégis sza-
badon elköltözhettek (ha máshol jobb megélhetést remél-
tek), szabadon házasodhattak, és a jobbágytelek használati 
jogát gyermekeik is örökölték.

Mivel tartozott a jobbágy a földesurának a telkéért cserébe?

Középkori kódex egyik díszes kezdőbetűje, az 
iniciálé  Kiket ismersz fel a képen? Milyen 
jellemzők utalnak az egyes alakok feladatára, 
helyzetére?

A falvak világa – a jobbágyok mindennapi 
élete

A jobbágyok könnyű szerkezetű házakat (faházak vagy vá-
lyogházak) építettek, de emellett jellemzőek voltak a félig 
földbe mélyített kunyhók is. Ezek a házak alkották a közép-
kori falut, amelynek központjában a templom állt.  A temp-
lom mellett lakott a falu papja. Ő számított az egyetlen ta-
nult embernek a településen, a jobbágyok nem tudtak 
írni-olvasni. A középkori gondolkodás szerint ugyanis az 
egyház és a papság feladata volt a kultúra, műveltség meg-
őrzése és átadása. Ne felejtsük, hogy a korabeli technikai 
feltételek mellett a földművelés és állattenyésztés az em-
bernek nem hagyott szabadidőt. Ráadásul nyomtatás, pa-
pírgyártás vagy mai elektronikus technika híján nem is iga-
zán lehetett volna az információkat nagyobb mértékben 
terjeszteni.

Milyen életkörülmények voltak a középkori falvakban?

Ahogyan a történészek gondolkodnak
A tárgyi leletek sokféle módon ad-
hatnak segítséget a múlt megismeré-
séhez.

A középkori csontleletek 
vizsgálata
Amikor a régészek emberi csontokat 
találnak, lehetőség nyílik a korszak 
jellemző betegségeinek a megállapí-
tására is. A csontok elváltozásaiból 
ugyanis következtetni lehet az em-
berek táplálkozására és az őket sújtó 
betegségekre is. Így arra is fény derül-
het, hogy milyen járványok pusztítot-
tak abban a korban és azon a telepü-
lésen.

Mi lehet a magyarázata annak, hogy a 
jobbágyok és a nemesek jellemzően 
más-más betegségektől szenvedtek?
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Paraszti munkák középkori ábrázolása 
 Milyen munkát végeznek a képen? 

A jobbágyok főként kását és levesszerű ételeket fogyasz-
tottak, hús leginkább ünnepnapokon került az asztalra. Ösz-
szetartó közösséget alkottak, a családok segítették egymást. 
Tudták, hogy csak közös munkával élhetik túl a rossz ter-
mést hozó esztendőket, amikor gyakorta éhínség köszöntött 
be. A korszakban a tisztálkodás feltételei nem voltak jók, és 
nem rendelkeztek orvosi ismerettel. Ezért sokszor pusztító 
járványok tizedelték a lakosságot (nemeseket, jobbágyokat 
egyaránt), amelyek ellen elkülönítéssel, vesztegzárral pró-
báltak védekezni. A mindennapokat a mezőgazdasági mun-
kák határozták meg, ugyanis a szántás, a búza vetése, az 
aratás, cséplés, az állatok gondozása nem várhatott. Az em-
berek hajnalban az első napsugarakkal keltek, és este – vil-
lanyvilágítás híján (a gyertya luxusköltséget jelentett) – a 
napnyugtával feküdtek. Életüket a feladatokhoz igazították, 
nem pedig az órához, mint a mai ember.

Sorold fel, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük a jobbá-
gyoknak!

Egy Árpád-kori magyar paraszti lakóház. A félig földbe mélyített házakban 
elsősorban télen laktak a családok, míg tavasztól késő őszig 
sátorban vagy jurtában éltek.  Figyeljétek 
meg, milyen volt a ház berendezése, 
szerkezete! Beszéljétek meg, 
hogy milyen lehetett az élet 
egy ilyen házban!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Mi jellemezte a nemesség életmódját?
Mivel tartozott a földbirtokos a királynak?
Mondd el középkori jobbágyként, hogy inkább nemes sze-
retnél lenni! Indokold is meg a válaszod minél részlete-
sebben!
Milyen részekből állt az uradalom?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Uralkodók 2

Nemesek: lakótorony, vár, urada- 2

lom, katonáskodás
Jobbágyok: kunyhó, jobbágy falu,  2

jobbágytelek, szolgáltatások, 
terményadó a földesúrnak
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Visegrád

A visegrádi vár volt a 14–15. században Buda 
mellett Magyarország másik királyi székhelye. 
A vár és a palota épületegyüttese az egyik leg-
jobban helyreállított középkori magyar királyi 
vár. Évszázadok alatt épült, az egymást követő 
uralkodók fokozatosan bővítették, míg végül a 
16. század elején nyerte el végső formáját. A kö-
zépkori várépítészet sajátosságai ugyanúgy meg-
jelennek a fellegváron, mint a fényűző királyi 
udvartartás a palotában.

A fellegvár a 16. században 
(rekonstrukciós rajz)  Figyeljük 
meg a várépítészet tanult 
elemeit a grafikán és a képen!

Többször őrizték itt a Szent 
Koronát, sőt egy esetben 
V. László csecsemő trónörö-
kös komornájának sikerült el-
lopni a koronát! A várat Má-
tyás király is bővíttette, bár ő 
már inkább a folyóparti palo-
tában töltötte idejét.

A fellegvár mai állapota

Visegrád rekonstrukciós rajza

A fellegvár – A Visegrád 
fölé magasodó egyik domb-
tetőn már a római korban is 
erőd állt. A ma látható felleg-
vár a 13. században, a tatárjá-
rás után épült. I. Károly király 
ide helyezte székhelyét, vala-
mint 1335-ben itt találkozott a 
cseh és a lengyel királlyal. Az 
egyik krónikás szerint „a cseh 
király ebédjére a magyar ki-
rály bőkezűségéből minden-
nap kétezer-ötszáz kenyeret 
adtak, […] borból száznyolc-
van hordót mértek ki”. 

Visegrád 
EGYKOR ÉS MA
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A palota a 16. században (rekonstrukciós rajz)

A Salamon-torony a 16. században 
(rekonstrukciós rajz)

A díszudvar és a Herkules-kút

A Salamon-torony ma

A Salamon-torony és a völgyzáró fal – A vi-
segrádi vár alsóvára a 13. században épült. Lé-
nyegében egy hatalmas lakótorony és azt övező 
várfalak. A Dunától a Salamon-tornyon át egé-
szen a fellegvárig futottak a völgyzáró falak. A fa-
lakon keresztül vezetett a Budáról Esztergomba 
tartó országút, melynek ellenőrzése Visegrád 
fontos feladata volt. 

A várból nemcsak az ország-
utat, hanem a dunai  hajóforgalmat 
is ellenőrizni tudták.

A palota – A várhegy alatti palotát I. Károly 
kezdte építtetni a 14. században, de igazán fé-
nyes uralkodói székhellyé Luxemburgi Zsig-
mond, majd Mátyás király alakította. A képen jól 
kivehető a palotakápolna karcsú tornyával (kö-
zépen), a díszudvarnak és az egyik ma használa-
tos bankjegyünkön is látható Herkules-kútnak 
helyet adó magasabb palotaszárny (a kápolnától 

balra), az országútra néző kaputorony, valamint 
a palotát jobbról lezáró ferences templom. A pa-
lota előtt, a Duna partján zajlottak a lovagi tor-
nák, melyeket a király a palotából tudott követni. 
Mátyás gyakorta pompás királyi díszhajóján, a 
Bucentauruson érkezett, akár Budáról, akár Bécs-
ből, ilyenkor közvetlenül a palota előtt tudott ki-
kötni.

tortenelem_05-35.indd   75tortenelem_05-35.indd   75 2020. 06. 22.   17:52:582020. 06. 22.   17:52:58



76

 A pápaválasztás füstje

A római pápát a bíborosok testülete vá-
lasztja. Amennyiben a bíborosoknak 
nem sikerül pápát választaniuk, a szava-
zócédulákat nedves szalmán olaj és szu-
rok hozzáadásával elégetik. Ez fekete füs-
töt eredményez, és jelzi a híveknek, hogy 
eredménytelen volt a választás. Ha sike-
rült megegyezni, és a szavazás eredmé-
nyes, száraz szalmán, kóc hozzáadásával 
égetik el a szavazócédulákat. Ebben az 
esetben fehér füst száll fel, amit az össze-
gyűlt hívek „Habemus Papam!” (habé-
musz papam, van pápánk) felkiáltással 
üdvözölnek.

Milyen színű füst jelzi a sikeres pápavá-
lasztást? Mit gondolsz, miért ezt a színt 
választották erre az alkalomra?
Mit jelenthet az a mondás: „Felszállt a 
füst”?

Idézd fel a kereszténység legfonto-
sabb tanításait! 
Milyen szerepe volt Szent Pálnak a 
kereszténység történetében?
Hogyan vált a kereszténység állam-
vallássá a Római Birodalomban?

11. Élet a kolostorban

A középkori egyházszervezet

A középkor legfontosabb jellemzője volt a mély vallásos-
ság, a keresztény hit elsőrendű szerepe. A vallás az élet 
minden területét meghatározta. Nem meglepő, hogy ezáltal 
nagyon fontos szerep hárult a keresztény vallást hirdető in-
tézményre, az egyházra és a papságra. Napjaikat túlnyomó-
részt legfontosabb feladatuk, az imádkozás, valamint a 
szertartások vezetése töltötte ki, amihez sokat kellett tanul-
ni. Így sem hadakozással, sem mindennapi munkával nem 
kellett foglalkozniuk (bár voltak erre ellenpéldák is) – ezek 
a nemesség és a jobbágyok feladatai voltak. Ennek megfele-
lően tehát a nemességhez hasonlóan a papság is kiváltságos 
réteg volt.

Hogyan illeszkedtek be az egyházi személyek a középkori társa-
dalomba?

A kereszténységen belül már az ókor végétől némileg el-
térővé vált a Római Birodalom keleti és nyugati területeinek 
vallásossága.

Keleten görögül, Nyugaton – idetartozott Magyarország 
is – latinul, egymástól részben eltérő rend szerint folytak a 
szertartások. A nyugati, katolikus egyház élén a pápa, 
Róma püspöke (vagy ahogy régi hagyomány szerint nevez-
ték: „Krisztus földi helytartója”) állt.  Utána következtek a 
püspökök, akik nagyobb városok és a hozzá tartozó terüle-
tek főpapjai voltak, végül pedig a plébánosok, akik minden 
faluban jelen voltak, és ők foglalkoztak híveik lelki életével, 
vezették az ottani szertartásokat.

Milyen nyelven szól ma a templomban a pap a hívekhez? Miben 
különbözik ez a középkori szokástól?

Szentek, ereklyék, legendák

A középkori emberek kiemelt tiszteletben részesítették a 
szenteket. Ők azok a személyek, akiket az egyház buzgó  
vagy önfeláldozó vallásosságuk miatt példaként állított a hí-

Képzeld el, hogy Pannonhalma régmúlt hangulatot árasztó, gótikus kerengőjében sétáltok szüleiddel. Az 
apátsági templomból a bencés szerzetesek éneke szűrődik ki. Hamarosan elértek a kolostor lenyűgöző 
könyvtárába, majd a testvérek egy kis pannonhalmi borral kínálják a szüleidet. A jelenet, bár a 21. század-
ban történik, de nyugodtan előfordulhatott volna a középkorban is. Lépjünk hát beljebb, és ismerjük meg 
a középkori püspökök, papok, szerzetesek világát!
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Keresztény államalapító királyunk, Szent István 
jobb keze csodás módon mumifikálódott, ma 
a budapesti Szent István Bazilikában őrzik

 Szent Flórián

Flórián a 3–4. században élt, és tisztként 
szolgált a római seregben. Később kiszol-
gált katonaként letelepedett, és békés 
életet élt. Amikor 303-ban a birodalom-
ban újra üldözni kezdték a kereszténye-
ket, Flórián segíteni akart az Enns-parti 
Laureacumban (ma: Lorch an der Enns) 
fogságba vetett 40 kereszténynek. Beval-
lotta azt is, hogy ő maga is keresztény. 
Ezért elfogták, és bíróság elé állították. 
Büntetésként megbotozták, majd arra ítél-
ték, hogy kővel a nyakában az Enns hídjá-
ról a folyóba vessék. A keresztény mártírrá 
lett római katona sírja felett később temp-
lomot építettek. Ő lett az árvizek és tűzvé-
szek ellen védő szent. Szobrát ezért na-
gyon sok városban megtaláljuk.

vek elé.  A szentek megmaradt testrészeit, ruhadarabjait 
ugyancsak nagy megbecsülés övezte. Ezek voltak az erek-
lyék. Úgy tartották, hogy az ereklyék segítségével ki lehet 
gyógyulni a súlyos betegségekből.  

A szent lándzsa

Amikor Jézus Krisztust keresztre feszítették, egy római katona lándzsá-
val átdöfte az oldalát. Ez a lándzsa a kereszténység egyik legszentebb 
ereklyéje lett. A lándzsát a legenda szerint Heléna császárné találta 
meg, akitől fiához, Nagy Konstantinhoz került. Később a pápa az erek-
lyét Nagy Károly császárnak ajándékozta. A lándzsát használták a né-
met-római császárok megkoronázásakor, és a csatákba is magukkal 
vitték csodatévő ereklyeként. 

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

Miért hamisították szerinted az ereklyéket a középkorban?

Szent Márton   

Szent Márton a 4. század elején a pannóniai Savariában született. Már 
gyermekkorában felvette a kereszténységet, de apja a katonai pályára 
szánta. Ezért Márton jelentkezett a katonai szolgálatra, légióját rövide-
sen Galliába helyezték át. Egy hideg téli napon a fiatalember egy di-
dergő koldusnak odaadta a kettévágott katonaköpenyét. A legenda 
szerint másnap álmában megjelent számára Krisztus, aki így szólt 
 hozzá: „Márton, a hittanuló öltöztetett engem ebbe a köpenybe.” 

A mélyen vallásos ifjú végül kilépett a légióból, és az egyházi élet-
utat választotta. Felvállalta a kereszténység elvitelét a pogányok közé. 
Előbb hazatért Pannóniába, majd Galliában tevékenykedett. Járta a 
falvakat, nagyon sok embert megtérített, számos pogány templomot 
és bálványt lerombolt, majd több egyházközséget létesített. Márton 
életét legendájának feljegyzései szerint csodák kísérték: nagyon sok 
beteget gyógyított meg. Idősebb korában püspökké választották. Ha-
lálát követően Szent Márton kultusza Pannóniában is megmaradt. Év-
századokkal később, amikor megalapították a pannonhalmi apátságot, 
a kolostort Szent Mártonnak szentelték.

Keressünk Szent Márton-ábrázolásokat az interneten! Melyik jele-
netet ábrázolták a leggyakrabban?

A zarándoklatok

A mélyen hívő középkori emberek, ha anyagi lehetőségeik 
megengedték, zarándokútra indultak. Utazásuk során célul 
tűzték ki, hogy felkeressék Jézus Krisztus, Szűz Mária 
vagy valamelyik szent életének helyszíneit. A legtöbb kö-
zépkori zarándok Jeruzsálembe szeretett volna eljutni, ott 
akartak ugyanis Istenhez imádkozni, ahol Jézus Krisztust 
keresztre feszítették, és hitük szerint feltámadt.
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A szerzetesség és a kolostor

Az egyháziak csoportját nem csak az említett papok és püs-
pökök alkották. Sokan voltak, akik a mindennapi papi élet 
feladatain kívül további fogadalmakat tettek, hogy figyel-
müket semmi se vonja el a hittől és az imádságtól – ők voltak 
a szerzetesek. A szegénységi fogadalom keretében vállal-
ták, hogy nem gyűjtenek vagyont. A tisztasági fogadalom 
értelmében nem házasodtak. Emellett pedig feltétlen enge-
delmességet is fogadtak elöljáróiknak. A szerzetesek kolosto-
rokban éltek. Az első (nyugati) szerzetesrend a bencés rend 
volt, alapítója, Szent Benedek a 6. században élt. Kolostoraik 
a településektől távoli, elzárt, jól védhető helyeken, hegy-
tetőkön épültek, hogy semmi se zavarja elmélyült életüket.

Melyek a legfontosabb szerzetesi fogadalmak?

A bencések napjai imádsággal és munkával teltek. Nap-
közben általában háromóránként gyűltek össze közösen 
imádkozni. Ezenkívül a földjeiken dolgoztak, saját fáradsá-
gukkal megtermelve élelmüket. Eközben természetesen tö-
kéletesítették a mezőgazdasági technikákat. Nemcsak ga-
bonát termesztettek vagy állatokat tenyésztettek, de bort 
vagy sört is készítettek, amit egyes szerzetesrendek ma is 
folytatnak. A földeken való kétkezi munka mellett tudo-
mányokkal is foglalkoztak. Számtalan kódexet másoltak le, 
így megőrizve az ókori antik tudomány és a korai keresz-
ténység óriási tudásanyagát.

A kolostor ennek megfelelően minden tekintetben kiszol-
gálta a szerzetesek tevékenységét. Az imádságok és  misék 
a templomban zajlottak. A szerzetestestvérek a közös ebéd-
lőben étkeztek. A kódexek másolása külön helyiségben zaj-
lott, illetve az elkészült kötetek a könyvtárba kerültek. Külön 
épületszárnyban kaptak helyet a szerzetesek apró, egyszerű 
szobái (a szerzetesi cellák), ahol nyugovóra térhettek. Mind-
ezek mellett több gazdasági épület (például magtár, istálló) 
szolgálta a mezőgazdasági munkát. A kolostorok általában 
erős falakkal voltak körülvéve, így mintegy várként a rend-
szeresen portyázó, fosztogató csapatoknak is ellen tudtak  állni.

A később létrejött újabb szerzetesrendek tagjai inkább a 
híveknek prédikáltak, és az ő lelküket gondozták. Ezért ők 
a városokban hozták létre kolostoraikat. Földbirtok híján 
pedig a hívek adományaiból tartották fenn magukat. Ma-
gyarországon a 13. században jött létre egy, a világtól elvo-
nuló életet élő szerzetesrend, a pálos rend. 

Foglald össze saját szavaiddal, hogyan zajlott egy szerzetes hét-
köznapja a középkorban! Milyen hasznos tevékenységeket foly-
tattak?

Egy szerzetes napirendje  Kövessük nyomon a 
szerzetes napirendjét, értelmezzük a diagram 
színeit! Azonosítsuk a különböző tevé keny-
ségek helyszíneit a 83. oldalon lévő pannon-
halmi apátság területén! Készítsünk alaprajzot 
a kolostorról, és tüntessük fel rajta az egyes 
helyiségek funkcióit!

 Pálos rend

Az egyetlen, a mai napig működő, ma-
gyar alapítású szerzetesrend. A 13. szá-
zadban, a tatárjárást követően Boldog 
Özséb szervezte egy szerzetesrendbe a 
Magyarországon több helyen élő reme-
téket. Később a rend elterjedt Magyar-
országon kívül is, így ma központja Len-
gyelországban van. Jelenleg Magyaror-
szágon több kolostoruk, templomuk is 
van, a leghíresebb Budán, a Gellért-hegy 
oldalába vájt sziklatemplom.
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A román és a gótikus stílus 

A középkorban két fontos építészeti stílus létezett. A koráb-
bit románnak, a későbbit pedig gótikusnak nevezzük. A ro-
mán stílus onnan kapta nevét, hogy építészeti megoldásai-
val az ókori római hagyományokat követte. Vastag fal, 
valamint kicsi, lőrésszerű ablakok és félköríves ajtók jelle-
mezték az ebben az időszakban épülő templomokat. Egy 
ilyen építmény jól védett a gyakori külső támadásokkal 
szemben. Ellenállt a kézifegyvereknek, de zömök falai miatt 
akár még az ostromgépeknek is. Veszély esetén ide tudtak 
menekülni az emberek. Sokszor romos ókori épületek elhor-
dásából származó kövek jelentették a román templomok 
alapanyagát. Az egyik leghíresebb, épségben fennmaradt 
magyarországi román stílusú templom a jáki templom. Jel-
legzetessége a díszes főkapu. 

A virágzó középkorban egy új stílus született, a gótika. 
Ekkorra Európát már nem veszélyeztették annyira az álla-
mok egymás közötti háborúi, sem a külső támadások. 
A templomokat nem kellett többé erődítményként megépí-
teni. Isten dicsőségét hirdető, égbe törő tornyokkal ellátott, 
színes üvegablakokkal díszített templomok épülhettek. 
A falakat is vékonyabbra építették, ugyanis támpillérekkel 
támasztották meg, így lehetővé vált, hogy nagy ablakokat 
nyissanak rajtuk. A hatalmas, színes ablakokon keresztül 
beragyogó fény, valamint az égbe törő csúcsívek a belépő 
híveket lenyűgözték, lelküket, figyelmüket Isten felé for-
dították. Az óriási gótikus templomokat évszázadokig épí-
tették (sőt nem is mindig fejezték be őket), és nemcsak a 
püspök, hanem az egész város rangját, méltóságát emelték, 
így aki tehette, részt vállalt építésükből.

Milyen jellegzetességei voltak a román stílusnak?
Miben tért el ettől a gótika?

A leghíresebb gótikus templom a párizsi Notre-Dame-
székesegyház (notr dám). Ez közel hatezer hívőt képes be-
fogadni, tornyaiba közel négyszáz lépcsőn vezet fel az út. 
Tíz haranggal rendelkezik, a legnehezebb tizenhárom ton-
nát nyom. A katedrális orgonájának jelenleg közel nyolcezer 
sípja van.

A jáki templom  Azonosítsd a román stílus 
főbb jellemzőit a templomon!

Gótikus stílusú ablakok

Román stílusú ablakok

Katedrálisok   

Katedrálisnak a püspöki székesegyházakat, vagyis azokat a templomo-
kat nevezzük, melyek a püspöki székhelyeken állnak, és itt vezeti a püs-
pök a főpapi szertartásokat. Ezekben a templomokban a püspökök 
emelvényen (katedrán) álló trónszéken ültek, és innen gyakorolhatták 
az egyház tanító hivatalát is. A katedrális tehát olyan templom, ahol 
püspöki katedra található.
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Egy gótikus katedrális építése  Hogy 
működött a képen látható daru, amelynek 
segítségével a kőelemeket a meg felelő 
helyre emelték?

A gyulafehérvári székesegyház. A történelmi 
Magyarország egyetlen Árpád-kori székes-
egyháza, a 13. században építették. Román és 
későbbi átalakítások miatt gótikus stílusjegyeket 
is ötvöz. Itt van eltemetve a híres törökverő, 
Hunyadi János is.

A párizsi Notre-Dame  Azonosítsd a gótikus stílus jellemzőit 
a képen!

Számos szép gótikus templom épült a középkori Magyar-
országon is. A legszebb talán a kassai dóm, de gótikus stí-
lusban épült Pozsonyban a Szent Márton-templom, a ko-
lozsvári Szent Mihály-templom, vagy éppen a brassói Fe-
kete templom is. Sajnálatos módon a mai országterületen a 
török korban elpusztultak a legszebb katedrálisok. Ugyan-
akkor a nyírbátori templom vagy éppen a neogótikus stílus-
ban átépített Mátyás-templom máig hirdeti a magyaror szági 
gótika örökségét.

Internetes kutatómunkában gyűjts minél több képet a szöveg-
ben említett templomokról! Állapítsd meg, mi alapján lehet a 
román vagy a gótikus stílushoz sorolni az adott templomot!

A párizsi Notre-Dame-nál épültek sokkal magasabb katedrálisok is. 
A csúcstartó az ulmi székesegyház, ami az 1500-as években még csak 
a százméteres magasságot érte el, ma azonban már százhatvankét 
méter magas. Nem igazi katedrális, mivel sohasem volt püspöke, és 
kettő helyett csak egyetlen tornya van.

A valódi katedrálisok közül a kölni dóm a rekorder, amit még a kö-
zépkorban kezdtek el építeni, de a teljes befejezésére 650 évet kellett 
várni. A hatalmas templom magassága jelenleg százötvenhét méter.

Honnan származik a katedrális elnevezés?
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Oktatás a középkorban

A középkorban az egyháziak Istentől rendelt feladata volt a 
hitélet irányítása, a tudományok művelése. Így szinte kizá-
rólag ők vettek részt az oktatásban akár tanárként, akár 
tanulóként. A jobbágyok és nemesek életében (földműve-
léshez vagy hadviseléshez) valójában nem is volt szükség az 
írásbeliségre. Ezért többségük nem járt mai értelemben véve 
iskolába, ismereteit szüleitől, családjától szerezte. A papi, 
szerzetesi hivatásra készülők először kolostori vagy szé-
kesegyházi (püspöki székhelyeken) iskolákban tanultak, 
majd következett az egyetem. Itt az alapvető tudományok 
(például számtan, geometria, nyelvtan, zene) megismerése 
után dönthették el, hogy orvosi, jogi vagy teológiai képzé-
sen vesznek-e részt. Mivel még nem volt könyvnyomtatás, a 
középkori könyvek, azaz a kódexek csak kézírással készül-
tek, és ezért nagyon kevés volt belőlük. A tanulók nagy 
eséllyel egész életükben csak egyszer, az egyetemen hallhat-
ták vagy olvashatták a fontos ismereteket. Éppen ezért az 
elsajátításuk fő módja a latin nyelvű kódexek egyes szöve-
geinek akár szó szerinti megtanulása volt.

Milyen fontos tevékenységet végzett az egyház a kultúra ápolá-

sában?

Egyetemi oktató és diákjai egy középkori 
képen  Figyeljétek meg a képen látható 
személyek öltözetét! Melyik társadalmi 
réteghez tartoznak?

A 14. században készült Lászlóffy-kódex egyik 
lapja  Nézzünk utána az interneten, milyen 
sajátosságai vannak ennek a kódexnek! 
Miben tért el a kódexekben megszokott képi 
ábrázolásoktól?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Foglald össze, milyen fontos szerepei voltak az egyháznak a 

középkorban!
Hasonlítsd össze egy plébános és egy szerzetes feladatait! Me-

lyiküknek és miért volt könnyebb szerinted a mindennapi élete? 
Milyen összefüggés van az ereklyék és a szentek között?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Egyház: pápa, püspök, plébános,  2

szerzetesek, apácák, szerzetesren-
dek (bencés rend)
Kolostorok: imádság és munka,  2

ápolás, kódexek másolása
Vallási buzgalom: szentek, erek- 2

lyék, zarándoklatok
román és gótikus stílus 2

oktatás: kolostori iskolák, egyete- 2

mek
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Pannonhalma a magyar történelem különleges 
helyszíne. Már Géza nagyfejedelem döntött 
róla 996-ban, hogy kolostort létesít az ottani 
Szent Már ton-hegyen. Így tehát az ország leg-
régebben működő intézményének tekinthető, 
hisz a keresztény államalapítás munkája is csak 
pár évvel később kezdődött. Az első ismert ma-
gyar oklevél szintén Pannonhalmához kötődik, 
ennek kibocsátásával garantálta Szent István 
király az apátság jogait, földbirtokait. Már a 
kezdetektől működött itt kolostori iskola, tehát 
bizonyos szempontból a legrégebbi, jelenleg is 
működő magyar iskolának is tekinthetjük. 
A kolostor folyosóin járva sok évszázad kultu-
rális, művészeti emlékei röpítenek vissza min-
ket elmúlt korokba. Ha pedig ez még nem vol-
na elég, a pannonhalmi bencés szerzetesközös-
ség ma is hű régi hagyományaihoz, és a Szent 
Benedek által a középkorban szabályozott élet-
formát követi.

A pannonhalmi apátság mai látképe. A kép jobb oldalán látható épület a mai modern gimnázium, a toronynál pedig 
a templom bejárata található

A középkori kolostor rekonstrukciós rajza és Pannon halma 
napjainkban  A képek és leírások alapján próbáld meg 
megfeleltetni az épületegyüttes egyes részeit a kolostor 
felülnézeti képén!

Pannonhalma 
EGYKOR ÉS MA
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Az újkorban kialakított könyvtár. A középkorban, a kódexek korában is már mintegy 80-100 kötetes könyvtára 
volt a kolostornak.

Az apátsági templom díszes, román stílusú bejárata, 
bélletes kapuzata, a Porta Speciosa

A gótikus stílusú kerengő a kolostor központi része, itt 
vezetett az út akár a templomba, akár az étkezőbe, vagy 
a hálótermekhez. A szerzetesek sokszor itt talál koztak, 
de az elmélyült imádságra is nyugodt teret biztosított.

Az altemplom az egész kolostor legrégebbi része. 
Itt helyezték örök nyugalomra az utolsó magyar 
trónörökös, Habsburg Ottó szívurnáját.

Az apátsági templom a 13. században épült, kora gótikus 
stílusban. Itt gyűlnek össze ma is a bencés szerzetesek 
a napi szertartások, imádságok elvégzésére.
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A városok és polgáraik

A középkor kezdetén a régi római városok szinte teljesen 
elnéptelenedtek. A városok és a városi lakosok száma ak-
kor kezdett megemelkedni, amikor újra fellendült a gazda-
sági élet. Egyre több élelmiszert tudtak termelni, egyre több 
kézműves tudott megélni az iparából. Megnőtt az igény a 
távoli tájak árui iránt is, amelyet a kereskedők szállítottak 
egyik városból a másikba. Elsősorban a püspöki és földesúri 
székhelyek, valamint a fontos szárazföldi vagy vízi keres-
kedelmi útvonalak csomópontjai fejlődtek városokká.

A jelentősebb folyóátkelőhelyek és hágók mellett szintén 
sok ember telepedett le. A létrejövő településeket fallal vet-
ték körül, hogy a támadások ellen védekezni tudjanak. Egy 
nagyobb város alig tíz-húszezer lakost számlált, egy száz-
ezer fős nagyváros (Velence és Párizs) pedig kiemelkedőnek 
számított Európában.

Mi segítette elő a középkori városfejlődést?

Rekonstrukciós kép egy középkori városból 
 Elemezzük részletesen a képet! A városi élet 
milyen jellemzői, sajátosságai figyelhetők 
meg rajta? Milyen anyagból épült a házak 
szerkezete? Miért lehettek igazán pusztítók 
a tűzvészek? Miben hasonlít és miben 
külön bözik egy középkori és egy mai város 
élete?

Hogyan élt egy polgár az ókori Ró-
mában?
Milyen körülmények között élt egy 
középkori jobbágy?

12. Élet a középkori városban

A városok lakosai a polgárok. 
A polgárok általában kézművesség-
gel vagy kereskedelemmel foglalkoz-
tak. Számos kiváltság illette meg 
őket. Megválaszthatták saját veze-
tőiket és a várost irányító testületet. 
Emellett egy összegben adóztak. Ez 
a kiváltság azt jelentette, hogy minél 
többen laktak egy városban, annál 
kevesebb volt az egy főre eső adó 
mennyisége. A nagyobb települések 
vásártartási joggal is rendelkeztek. 
A vásárokat a főtéren, a város kö-
zéppontjában rendezték. Általában 
itt állt a városháza és a város templo-
ma, vagy ha püspöke volt a város-
nak, akkor a katedrálisa is.

Milyen kiváltságokkal rendelkeztek a 
városok?

A 8. századtól a 13. századig melegebb és szárazabb lett az időjárás. Ez kedvezett a növénytermesztésnek, 
ezért a gazdasági élet is megélénkült. Ennek eredményeként megnőtt a városok száma és jelentősége a kö-
zépkori Európában is.
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Az uradalmak jobbágyai a viszonylagos jólét miatt igye-
keztek maguk is polgárokká válni. Sokan elszöktek földes-
uruktól, és beköltöztek a városba. Amennyiben elfogták 
őket, szigorú büntetésre számíthattak. Egy év és egy nap vá-
rosi tartózkodás után azonban a jobbágy polgárrá válhatott, 
és mentesült a földesúri szolgáltatások terhe alól.

Miért volt sokaknak vonzó a városi élet a középkorban?

A céhek

A városi polgárok túlnyomó többsége valamilyen kézmű-
vesmesterséggel foglalkozott. Volt köztük kovács, csizma-
dia, asztalos, pék, mészáros és sörfőző is. Céheknek nevez-
zük azokat a társulásokat, amelyekben közös mesterséget 
űző, a város ugyanazon utcájában lakó iparosok tömörül-
tek, hogy közösen álljanak ki jogaikért, érdekeikért, és 
megszervezzék saját életüket. A céheket mesterek vezették. 
A mestereket az inasok és a legények segítették a munkájuk-
ban. Sok év tanulás után az inasból előbb legény, majd egy 
mestermunka bemutatása után mester válhatott.

A céhek nagyon ügyeltek arra, hogy kizárólag jó minősé-
gű termékeket készítsenek. A rosszul dolgozó mestereket 
akár ki is zárhatták soraik közül. Szigorú vallási és erkölcsi 
előírások vonatkoztak a céhmesterekre. Kötelezték őket há-
ború esetén a város védelmére is. A céhek nagyon szigorú 
szabályok szerint működtek, amelynek legfőbb célja a ver-
seny korlátozása volt. A céhen kívüli iparosokat kontárok-
nak nevezték, velük szemben gyakran felléptek a városi 
 hatóságok.

Képzeld el, hogy céhes mester vagy! Mutasd be, mi a mestersé-
ged, és miért szeretsz a városban lakni!
Mondj olyan kézművesmesterségeket, amelyeket nem említett 
meg a szöveg!

Életkörülmények a városban

A Római Birodalom egykori városlakóihoz képest sokkal 
rosszabb életkörülmények között éltek a középkori pol gá-
rok. Bár alapvetően minden városvezetés törekedett az utcák 
tisztán tartására, a szennyvízelvezetés megoldatlan maradt, 
a szemét a házak oldalában halmozódott fel. Szemben a ró-
mai kori városokkal, a középkori városokban a fürdés és az 
alapvető tisztálkodás sem számított napi tevékenységnek. 
A városi közfürdők csak a 14-15. században jelentek meg.

Miben különböztek alapvetően a középkori városok a római kori 
városoktól?

Középkori cégérek  Mire szolgálhatott 
a mesterember boltja fölött lévő cégér? Mely 
mesterségekre utalnak a képeken látható 
cégérek?  Mondd el saját szavaiddal, mit 
jelent az a közmondás:  „Jó bornak nem kell 
cégér”!
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Dubrovnik (Raguza) óvárosa  Egy középkori város mely jellegzetes 
elemeit tudjuk azonosítani a képen?

Sopron belvárosa. Helyén már a római korban 
is település (Scarbantia) állt, az erre haladó 
Borostyánút mentén. A németek által lakott 
település már a 13. században szabad királyi 
városi jogokat szerzett.

Bártfa: Fő tér, városháza. Bártfa a Felvidék 
északkeleti részén helyezkedett el, és a Lengyel-
ország felé zajló kereskedelem lendítette föl. 
Hasonlóan a többi középkori szabad királyi 
városunkhoz, itt is főként németek éltek. 
A város ma Szlovákiá ban van.

Nagyszeben

Brassó. A Dél-Erdélyben, Szászföldön kialakult városok a Déli-Kárpátok 
Havasalföld felé vezető, stratégiai jelentőségű hágóin, kapuin keresztül futó 
kereskedelmi utak mentén jöttek létre és gazdagodtak meg. Hasonlóan 
a fentebbiekhez, itt is németek éltek a középkorban. Brassó és Nagyszeben 
napjainkban Romániában van.

A városiasodás történelmi okai

Azonosítsd a középkori városok jelleg-
zetes elemeit a képeken! Gyűjtsd ki 
vázlatosan a füzetedbe a megoldásai-
dat! Keressetek az interneten páros 
munkában minél több hasonló jellegű 
fényképet, és ezek alapján foglaljátok 
össze a középkori városok jellemzőit!
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Világ össznépessége napjainkban

49%51%

vidéki lakosságvárosi lakosság

 Olvasd le a grafikonról, hány százalékkal 
nőtt a Római Birodalom adataihoz képest 
napjainkra a városi lakosság aránya a világ 
össznépességén belül! 

Római Birodalom

20% 80%

városi lakosság vidéki lakosság

A svájci Murten városfallal 
körül vett középkori köz -
pontja  Miért vették 
körül fallal a városokat?

A görög városok eleinte sokkal kisebbek voltak, mivel a vá-
rosállamok sem vetekedtek egy birodalom méretével. Az 
első görög világváros, Alexandria nemcsak Egyiptom fővá-
rosa, hanem a görög világ kulturális központja is lett. Az 
ókor legjelentősebb városának, Rómának a lakossága már 
az egymillió főt is elérte! A Római Birodalom távoli vidé-
kein is épültek városok, mint például Pannónia provinciá-
ban Savaria vagy Aquincum. Ezek a városok környező vidé-
kek kereskedelmi, vallási és irányítási központjai voltak. Az 
ókor végén Európa nagy részén a  városi kultúra lehanyat-
lott, a lakosság legnagyobb része kis falvakban élt, és azt 
fogyasztotta el, amit megtermelt. 

Az ókori és a középkori példák is azt bizonyítják, hogy a 
város nem egyszerűen egy nagyra nőtt falu. A városokban 
laknak az iparosok, a munkások, a kereskedők. A városok 
egy-egy terület gazdasági és kulturális középpontjai. A gyó-
gyítás és az oktatás legfontosabb intézményei is a városok-
ban találhatók. A történelem során változó volt a városban 
élők száma. A városi lakosság az ókorban alig érte el a teljes 
népesség egyötödét. A középkorban még alacsonyabb volt 
ez az arány. Ma viszont az emberiség több mint fele él vá-
rosokban.

Az ókortól a 19. századig az emberek legnagyobb része 
földművelésből és állattenyésztésből élt. Kellett a sok föld-
műves, hogy el tudják látni élelemmel a városok növekvő 
lakosságát. Száz éve még tíz emberből csak kettő élt város-
ban. A modern eszközök azonban feleslegessé tették a kézi 
munkát a mezőgazdaság sok területén. Ezért sokan beköl-
töztek faluról a városba, és a gyárakban, boltokban, irodák-
ban helyezkedtek el. 

Hol jöttek létre az első városok?
Melyik volt az ókor legjelentősebb városa?
Miért következett be a városok hanyatlása az ókor végén?
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Buda túlzás nélkül nevezhető a középkori Ma-
gyar Királyság legfontosabb városának. Nem-
csak Zsigmond és Mátyás pompás királyi palotá-
ja, de a német és magyar polgárok által lakott vi-
rágzó város is fontos kereskedelmi központ volt 
a Duna partján. Vásáraira évi két alkalommal 
(pünkösdkor és szeptember elején) az ország 
minden tájáról érkeztek érdeklődők. A vár és a 
város története a tatárjárás után kezdődött, ami-
kor a római alapokon álló Óbudától délebbre IV. 
Béla a Várhegy tetején kővárat építtetett. Nem-
csak a dunai  hajózás, hanem a kiváló révátkelő-
hely lehe tősége is hozzájárult a város gyors fejlő-
déséhez. Az ún. pesti révnél hajóhidat építettek 
Pest és Buda között, de volt időszak, amikor csak 
csónakokkal tudtak átkelni az emberek a Dunán.

A rekonstrukciós rajzon a királyi palota épüle-
tei, és az attól külön fallal elválasztott polgári vá-
rosrész látható. Maga a város a Várhegy északi 
oldalán terült el, ekkor a lakosságszáma meg ha-
ladta a 13 000 főt. A német polgárság temp loma a 
Nagyboldogasszony-/Mátyás-templom volt, mely 

ma neogótikus formában a Várnegyed legfőbb 
látnivalója. A magyar polgárok a Mária Magdol-
na-templomba jártak, ennek ma azonban már 
csak a tornya áll, ugyanis a második világháború-
ban elpusztult templom többi részét nem állítot-
ták helyre. A magyarok és németek között rend-
szeres volt a versengés, a város vezetésében pedig 
sokszor jelentős ellentétbe is kerültek. A város-
ban egy Domonkos-rendi kolostor is volt, mely-
nek közelében áll ma a 19. században épített lát-
ványos Halászbástya. A hagyomány szerint a 
városfal e szakaszát a halászok céhe védte, innen 
ered a neve. Valószínűleg azonban arról kapta a 
nevét, hogy a Duna-parton elterülő Halászváros-
ból erre jártak föl a halászok a Mátyás-templom 
közelében tartott halpiacra. Mint minden európai 
középkori városban, a különböző népek polgárai 
külön negyedekben éltek, így a budai zsidók is. 
A zsidók IV. Béla kora óta virágzó közösséget al-
kottak Budán. Vallásukat saját imaházukban gya-
korolhatták, amely a középkori Európa legna-
gyobb zsinagógája volt.

Buda 
EGYKOR ÉS MA
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A budai Várnegyedben számos épület idézi fel a rég-
múlt hangulatát. Nagy részük a középkor óta áll, de az 
épületek többségét a különböző harcok után helyre kel-
lett állítani, vagy át kellett építeni. Sőt, van olyan épület, 
amelyet nem sikerült helyreállítani. 

1. Budai utcakép az Országház utcából. A képen látható erkélyes épület 
sok évszázada épült

2. A budai Vár várkápolnájának szentélye
3. Mátyás-templom
4. Halászbástya
5. A Domonkos-rendi templom és kolostor megmaradt tornya
6. Mária Magdolna-torony
7. Buzogánytorony. A torony a Vár déli részén található

 Azonosítsd be a szöveg alapján a képen látható épületeket! 
Az internet segítségével végezz kutatómunkát! Keress rá az adott 
épületekre a kulcsszavak segítségével, és állapítsd meg, hány 
évszázada épültek! Melyik a legrégebbi épület?

1.

2.

3.

5. 6. 7.

4.
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A reneszánsz

A középkor utolsó évszázadaiban a tudósok számára a val-
láson kívül a természettel és a földi, emberi világgal kap-
csolatos kérdések is egyre fontosabbá váltak. Az új gondol-
kodásmód nemcsak a tudományokban, hanem a művésze-
tekben is éreztette hatását. A festők, szobrászok, építészek 
újra felfedezték és tudatosan kezdték másolni az ókori gö-
rög-római műalkotásokat és azok stílusjegyeit (például antik 
oszlopok, kupolák). Ezért kapta az új stílus a francia újjászü-
letés szóból a reneszánsz nevet. A reneszánsz Észak-Itália 
nagyvárosaiban született meg, de elterjedt később egész 
Európában – Itálián kívül az elsők között Magyarországon.

Miért az újjászületésről kapta a nevét az új korstílus? 

A leghíresebb reneszánsz művészek Leonardo da Vinci 
(leo nárdó da vincsi) és Michelangelo (mikelandzseló) vol-
tak. Leonardo nemcsak festett, hanem gépeket tervezett, és 
halottakat is boncolt.

Leonardo gyermekévei

Leonardót kora gyermekkorától kezdve kiemelkedő tehetségnek tartot-
ták, ezért apja Verrocchio (verrokkió) mesterhez adta tanulni. Verrocchio 
műhelye Firenze leghíresebb művészeti iskolája volt. Amikor Verrocchio 
Krisztus megkereszteléséről készített egy táblaképet, az egyik mellékala-
kot, egy ruhát tartó angyalt Leonardo festette meg. A figura olyan jól si-
került, hogy Verrocchio nem akart többet ecsetet fogni a kezébe. Sértet-
te az önérzetét, hogy egy gyerek többet tud nála.

Michelangelo Dávid-szobra  Dávid a bibliai 
történetben kit és hogyan győzött le? Miben 
hasonlít ez az alkotás az ókori görög 
szobrokhoz?

Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora (1490)  Kiket ábrázol Leonardo festménye? Mi történt a vacsora után 
a festmény főalakjával?

Keress az interneten Leonardo-festménye-
ket! Válaszd ki, neked melyik képe tetszik a 
legjobban! Indokold meg, hogy miért!
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Leonardo leghíresebb festménye, a Mona Lisa

Magyarországon a reneszánsz Mátyás király budai és vi-
segrádi udvarában jelent meg először a 15. század utolsó 
harmadában. Sajnos ezek emlékeit ma már csak nagyon tö-
redékesen láthatjuk, ugyanis később, a török hódítás korá-
ban szinte teljesen elpusztultak.

A könyvnyomtatás

A 15. században Johannes Gutenberg, egy német mester-
ember a könyvek sokszorosításának új módszerét találta fel, 
a könyvnyomtatást. Ólomból apró betűket készített, ezeket 
egymás mellé rendezte a nyomtatandó szövegnek megfele-
lően, majd a könyvoldalt egy keretbe szorította. A festékkel 
bekent betűkre ezután egy szerkezettel papírlapot nyomott. 
Ezzel a módszerrel több oldalt lehetett sokszorosítani. Gu-
tenberg találmánya a középkor legfontosabb vívmánya 
lett. A betűket újra meg újra fel lehetett használni.

Leonardo rajza az emberi testről  Hasonlítsd 
össze Leonardo rajzát a Dávid-szoborral! 

Az esztergomi Bakócz-kápolna. A Szent Adal-
bert-székesegyház mellékkápolnája a 16. század 
elején épült Bakócz Tamás esztergomi érsek 
megrendelésére.  Azonosítsuk a reneszánsz 
főbb stílusjegyeit!
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Ahogyan a történészek gondolkodnak
Egy történelmi esemény magyaráza-
tánál mindig érdemes választ keresni 
a következő kérdésekre: Miért történt 
meg az esemény? Miért éppen akkor 
történt meg? Mik voltak a legfonto-
sabb okai annak, hogy megtörtént?

A könyvnyomtatás feltalálása
A fametszetről történő nyomtatást a 
kínaiak alkalmazták először, de tőlük 
függetlenül Európában is elterjedt ez 
az eljárás. A 15. század első felében a 
könyvnyomtatást megelőző módsze-
rekkel olyan sokan foglalkoztak, 
hogy céhekbe tömörültek. Volt pél-
dául céhük a kártyacsinálóknak és 
a kártyafestőknek is. A könyvnyom-
tatás feltalálása szükségszerűen kö-
vetkezett be. Gutenberg nélkül is, az 
őt követő évtizedekben, feltétlenül 
akadt volna valaki, aki olcsóbbá és so-
kak által hozzáférhetővé tette volna a 
könyveket.

Milyen igények segítették a könyv-
nyom tatás elterjedését a reneszánsz 
korában?

Nyomda  Azonosítsuk a kép szereplőit! Ki a megrendelő, ki a mester, 
és kik az inasok? Figyeljük meg a nyomtatáshoz használt eszközöket! 
Hogyan zajlott a nyomtatási folyamat?

Gutenberg találmánya

Fába metszett táblákról már a 15. század elején is nyomtattak képeket. 
Ilyenkor minden egyes oldalhoz külön lemez készült. Gutenberg talál-
mányának lényege az volt, hogy az oldalakat szétszedhető és újra ösz-
szerakható betűkből állította össze. A mester 1445-ben Mainzban, Né-
metország egy Rajna menti városában létesített nyomdát. A pénze 
hamar elfogyott, ezért egy gazdag társat vett maga mellé, aki üzletet 
látott a Biblia sokszorosításában, és befektetőként támogatta Guten-
berget.  

A kolostorok szerzetesei eddig kézzel másolták igen hosz-
szadalmasan a kódexeket. Az új eljárásnak köszönhetően 
sokkal rövidebb idő alatt lehetett nagy számban könyve-
ket előállítani. A nyomtatott szöveg olcsóbbá vált, amit 
több ember meg tudott fizetni. A könyvnyomtatás hatására 
a következő évszázadokban megnőtt Európában az olvasni 
tudó emberek száma.

Melyik könyv lehetett a legismertebb a 15. században?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Városok: szárazföldi vagy vízi kereskedelmi útvonalak  2

csomópontjai
Városi kiváltságok: falak, vezetőválasztás, közös adózás,  2

vásártartási jog, városháza, polgárok
Céh: azonos mesterséget űző kézművesek, inas, legény,  2

mestermunka, mester, szigorú szabályok
Reneszánsz: Leonardo, Michelangelo 2

Gutenberg találmánya: könyvnyomtatás, sokszorosítás  2

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK 
ÉS FELADATOK

Mi vezetett a középkori városok fej-
lődéséhez?
Melyek a főbb városi kiváltságok?
Milyen szerepet játszottak a céhek 
a városok életében?
Mi jellemezte a reneszánsz művé-
szetet?
Nevezz meg híres reneszánsz műal-
kotásokat!
Miért nevezzük a könyvnyomtatást 
a középkor legfontosabb találmá-
nyának?
Hogyan függött össze egymással a 
könyvnyomtatás és az írni-olvasni 
tudók száma?
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Iszlám terjeszkedés 632-ben
Iszlám terjeszkedés 750-ben

F ö l d k ö z i  -  t e n g e r

A T L A N T I  -  
Ó C E Á N

Róma

Granada Konstantinápoly

Medina

Mekka

Aachen

Kaszpi - tenger

Fekete - tenger

A r a b -  t e n g e r

Nílus

Perzsa-öböl

V
ö r ö s - t e n g e r

A R A B  K A L I F Á T U S

Bagdad
Jeruzsálem

13. A keresztes lovagok világa

Mohamed és utódai

Az Arab-félsziget sivatagos vidék. Lakói, az arabok kezdet-
ben több istenben hittek, és a vallási különbségek miatt so-
kat háborúskodtak egymással. Az egyistenhitet a Mekka 
városából származó Mohamed terjesztette el közöttük.

A félárva Mohamedet a nagybátyja nevelte fel szegényes körülmények 
között. Felnőve Mohamed kereskedelemmel foglalkozott.  Később fe-
leségül vette egy gazdag kereskedő özvegyét, akitől hét gyermeke 
született. Mohamed kereskedőként távoli tájakra is eljutott tevéivel, 
ahol megismerkedett a zsidók és a keresztények vallásával is. Moha-
med úgy gondolta, hogy egy közös istenbe vetett hit az arabokat is 
egyesíteni tudná, és megszűnne közöttük az ellenségeskedés. 

Kr. u. 622-ben Mekkából Medinába tette át székhelyét, 
hogy egy új, közös egyistenhiten alapuló közösséget hozzon 
létre. Mohamed próféta* tanításait a Korán foglalja össze. 
A Korán az iszlám szent könyve, azoknak az üzeneteknek 
a gyűjteménye, amelyeket az iszlám hívők szerint Gábriel 
arkangyal továbbított Mohamednek. 

Hogyan ismerte meg Mohamed az egyistenhitű vallásokat?
Hogyan segíthette az egyistenhit elterjedése a viszálykodó arab 
törzsek megbékélését?

Gábriel arkangyal ábrázolása egy arab könyvben

próféta: olyan személy, aki Isten akaratát köz-
vetíti.

Az arabok birodalma  Lapozz vissza 
a Római Birodalom térképéhez! Keress olyan
területeket a térképen, amelyeket 
a rómaiak és az arabok is meghódítottak! 
Olvasd le a térképről, melyek voltak 
az Arab Kalifátus határai!

Az iszlám vallásúak ugyanúgy egyistenhívők, mint a zsidók és a keresztények. Harcosaik hatalmas területe-
ket hódítottak meg keleten és nyugaton: az arabok birodalma Indiától a mai Spanyolországig és Portugá-
liáig húzódott. Vetekedett ez a terület azzal, mint amit az ókorban a rómaiak meghódítottak.

Milyen közös jellemzői vannak a 
zsidó és a keresztény vallásnak?
Nevezz meg nagy hódítókat, had-
vezéreket!
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A Kába-kő, az iszlám hívők zarándoklatának helyszíne  Nézz utána, melyik 
mai ország területén található Mekka! 

Ahogyan a történészek gondolkodnak
Történelmi jelentőségűek azok az 
ese mények, amelyeknek hosszú tá-
vú  következményei vannak.

Konstantinápoly ostroma
Az arabok 717-ben a szárazföldön és 
a tenger felől is megtámadták Kons-
tantinápolyt. A 80 ezer fős sereg és 
az 1800 gályából álló flotta azonban 
kudarcot vallott. A város erős falait 
nem sikerült áttörni, a hajókat pedig 
a védők görögtűzzel felgyújtották. 
Az ostromlókat az éhség és a beteg-
ség is megtizedelte. Még reményte-
lenebbé vált a helyzetük, amikor a 
bolgár kán felmentő sereget küldött 
a város megsegítésére. A korabeli 
beszámolók szerint 12 000-15 000 arab 
halt meg a bolgárok támadásaiban. 
Az arabok 718 augusztusában fel-
adták a harcot. Kons tantinápoly és 
egész Kelet-Európa 700 évre megme-
nekült a muszlim hódítástól.

Miért tekinthető történelmi jelentő-
ségűnek Konstantinápoly 717–718-
as ostroma?
Keressetek példákat a történelemből 
olyan csatákra, amelyek hosszú időre 
eldöntötték egy nép vagy egy ország 
sorsát!  
Nézz utána az interneten, milyen jelle-
gű fegyver a görögtűz! Milyen össze-
tevőkből állhatott a kutatók  szerint?

 Az iszlám hívei

A muszlim szó mellett elterjedt a muzul-
mán és mohamedán megnevezés is. Eze-
ket a szavakat azonban ne használjuk, 
mert Allah követői sértőnek találhatják! 
Az utóbbi különösen téves kifejezés, mert 
azt sugallja, mintha az iszlám hívei Moha-
med prófétát imádnák istenként, ami ter-
mészetesen nem igaz.

Az iszlám vallás parancsai

Az iszlám vallás híveit muszlimoknak nevezzük. A hí-
vőknek hinni kell Allah, az egyetlen igaz isten létezésé-
ben, és el kell fogadni Mohamedet az ő prófétájának.   
Naponta ötször Mekka felé fordulva, leborulva imádkozni 
kell Allahhoz. A muszlimok hitvallása: „Allah a leghatal-
masabb, tanúsítom, hogy nincs más isten, csak Allah.” Segí-
teni kell a szegényeken és az elesetteken. Meg kell tartani a 
ramadán havi böjtöt, amikor napközben tilos enni, ám nap-
nyugta után engedélyezett a táplálkozás.

Az iszlám kötelező zarándoklatot ír elő Mekkába, a 
Kába szentélyben lévő „fekete kőhöz”. A  „fekete kő” tiszte-
lete korábbról származik, már a régi, több istenben hívő 
arabok is nagy becs ben tartották. Később Mohamed is en-
gedélyezte a tiszteletét.

Képzeld el, hogy idegenvezető vagy, és egy iszlám országban ve-
zeted a csoportodat! Mutasd be nekik az iszlám vallást!

Az Arab Kalifátus

Az arabok prófétájuk halála után hatalmas birodalmat 
hoztak létre. Több államot is meghódítottak, de Konstanti-
nápolyt, a Keletrómai Birodalom magas falakkal megerősí-
tett fővárosát nem sikerült elfoglalniuk. Európába délről, 
Afrikán keresztül tudtak behatolni. Elfoglalták a mai Por-
tugália és Spanyolország területeit, és csak a mai Francia-
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Az arab tudomány és kultúra

Az iszlám vallás templomai a mecsetek. A mecsetek mel-
lett mindig egy magas torony látható, ez a minaret, innen 
hívja imára a híveket jellegzetes énekével a müezzin. Az 
arab építészet egyik elsőrangú alkotása a Granada mellett 
található erőd és palotaegyüttes, az Alhambra. 

Az arabok lefordították az ókori görög írók munkáit. 
Az írnokok a klasszi kus munkákat tudósok felügyelete mel-
lett másolták. A matematikát a görögök után az arabok fej-
lesztették tovább. Az arab számjegyek indiai eredetűek, de 
a helyi ér tékekkel az arabok számoltak először. 

Messze földön híres volt az arab orvostudomány. A musz-
lim orvosok azonban nem találtak fel új gyógyítási módsze-
reket, csak alkalmazták az ókori görögök tudását. Az ara-
bok mesterei voltak a szőnyeg- és selyemszövésnek, a bőr 
kikészítésének, értettek a papír előállításához, és kitűnő kar-
dokat kovácsoltak.

Milyen kapcsolat volt az ókori görög és az arab tudomány között?

Arab patika  Add meg a következő római 
számokat az általunk is használt, Indiából 
származó „arab” számjegyekkel: CDLXXVI, MI. 
Mi jut eszedbe e két számról?

 Az Alhambra

Az Alhambra nem egyházi, hanem világi 
épület. Míg a középkorban az európai 
uralkodók rideg váraikban laktak, az Al-
hambra a kifinomult ízlésű uralkodók ké-
nyelmét szolgálta.

A világhírű épületegyüttes középpont-
ját két udvar alkotja. A mecsetek, paloták, 
medencék, fürdők és kertek falakkal körül-
zárt épületegyüttese kulturális és közigaz-
gatási központ volt egyben. Az épülete-
ket az arab díszítőművészet legszebb 
boltívei, árkádjai és színes ablakai ékesítik. 
A kertekben mesterséges tavak és szökő-
kutak tucatjait találjuk.

Írjuk be az internetes keresőbe az ’Al-
hambra’ szót, és nézzünk meg néhány 
képet a korabeli arab építészetről! 
 Mi ben különbözik ez a stílus a már ta-
nult európai építészeti stílusoktól?

Arab harcosok  Miben hasonlítanak 
egymásra, és miben térnek el egymástól 
a keresztény és a muszlim harcosok? 

országban győzte le és verte vissza őket a frankok serege. 
Keleten Indiáig jutottak. Mohamed halála után minden 
muszlimok vezetőit kalifáknak nevezzük.

Hogyan jött létre az Arab Kalifátus?
Sorolj fel olyan országokat, ahol ma is az iszlám a legfontosabb 
vallás! Használd az iskolai könyvtárat!
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A nyugat-európai nemes fiúk neveltetése

Lovagi címet csak felnőtt nemes szerezhetett. A nemesem-
berek fiúgyermekei hétéves koruk körül egy lovag szolgá-
latába álltak. Tisztították a fegyvereit, etették a lovát, köz-
ben pedig kitanulták a kardforgatás és az íjászat mesterségét. 
A vívás és a nyilazás mellett el kellett sajátítaniuk a lovag-
lás, a vadászat és a csapdaállítás fortélyait is. A lovagok 
mellett szolgáló és tanuló, nemesi származású gyermekeket 
apródoknak nevezték. Amikor az apródok elérték a ka-
maszkort, már háborúba is elkísérhették urukat. Fegyver-
hordozó lett belőlük. A fegyverhordozó felnőtté válását a 
lovaggá avatás pillanata jelentette.

Sorold fel a lovaggá válás állomásait!
Miért lehetett hatékony ez a neveltetési mód?

A lovagi erények

A lovagok életének középpontjában a háború állt. A lovagi 
tornákkal is arra készültek, hogy a csatamezőn majd le 
tudják győzni az ellenséget. Legfontosabb erényük a bátor-
ság és az uruk iránti hűség volt. A lovagi erények* emellett 
megkövetelték a hívő keresztény életet, a nők, a gyerekek 
és az idősek védelmét, valamint az elesettek és a koldusok 
megsegítését is. Egy jó lovag művelt ember volt, költemé-
nyeket is írt. Többnyire hűbérura* feleségének adta elő köl-
teményeit, és az elérhetetlen asszonyt angyali, tökéletes 
lényként dicsőítette. 

Hogyan viselkedik az, akire azt mondják manapság is, hogy „lo-
vagias”?

Középkori nemesi kisasszonyok a 15. századból  Mivel foglalatoskodnak?

 A lovagi költészet múzsái

A szerelmes lovagok által eszményített 
hölgyek többnyire létező személyek vol-
tak, akik magas rangjuk miatt elérhetet-
lennek bizonyultak a lovagok számára. 

„Vígan futottam
Ki a rétre
És kedvesem már várt reám.
Oly izgatottan
jött elémbe! –
Mily boldogság volt, Máriám!
Hogy megcsókolt-e? Meg biz ám!
Ejhajahujj!
Most is pirul belé a szám.”

(Walther von der Vogelweide: 

A hársfaágak csendes árnyán)

Kik voltak a trubadúrok? Segít a honlap: 
http://meszotar.hu/.

erény: értékes tulajdonság, jó cselekvésre 
való hajlam.
hűbérúr: olyan nemes, aki hűségért és kato-
nai szolgálatért cserébe földet adományoz alá-
vetettjének, egy másik nemesnek.

Lovagi torna  Mi volt a cél a lovagi tornán? 
Mutasd be, kik láthatók a képen! Írj egy 
történetet, amelynek ők a szereplői!
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A keresztes hadjáratok

A keresztes hadjáratok célja az volt, hogy visszafoglalják 
Jézus Krisztus szülőföldjét, a Szentföldet a muszlim hódí-
tóktól. Először a Francia Királyság, illetve a Német-római 
Császárság területéről, később már Angliától egészen a Ma-
gyar Királyságig terjedő területekről is be kapcsolódtak ne-
mesek a hadjáratokba. A lovagok pajzsukra festették a ke-
reszt jelét, és elindultak Jeruzsálem elfoglalására. 

Keresztes lovagok
 Miért volt szükség 
nagyon sok gyakorlásra 
a lovagi harcmodor 
elsajátításához?

 Beszámoló Jeruzsálem 
ostromáról

„Mikor a frankok [a keresztesek] Jeruzsále-
met megpillantották, és látták, hogy ne-
héz lesz elfoglalni, a fejedelmek ostrom-
létrákat készítettek, hogy ezek segítsé-
gével, egy bátor roham után, a falakon át 
Isten segítségével a városba tudjanak 
nyomulni. A kevés létra segítségével 
azonban nem jártak sikerrel, leverten ab-
bahagyták az ostromlást. Ostromgépeket 
készítettek. Az ostromgépek, azaz a faltö-
rő kosok és hajítógépek elkészülte után 
ismét rohamra készülődtek. A többi ost-
romszerszám között egy tornyot is készí-
tettek kisebb gerendákból, mert fából 
nagy bőségük volt.”

(Foucher de Chartres [fusé dö sártr], 
a keresztesek krónikása)

Milyen ostromeszközökkel próbálták 
meg elfoglalni a keresztesek Jeruzsá-
lem városát?
Meséld el Jeruzsálem ostromát az ost-
romlottak szemszögéből!

Nézd meg a történelmi atlaszod Európa a 
11–13. században című térképét! Keresd 
meg, mely városokat sikerült elfoglalniuk 
a kereszteseknek a Szentföldön!

A csatákban a keresztes nehézlovasság ék alakot formálva 
rohant az ellenségre. A bal kezükben pajzsot, a jobb kezük-
ben lándzsát tartottak. A lándzsát döfőfegyverként használ-
ták, ilyenkor kihasználták a lovak lendületét is. Ha a lándzsa 
eltört, a kardjukkal harcoltak tovább. A harci alakzat felbom-
lása után mindegyik lovag külön-külön harcolt. Ha a roham-
mal nem sikerült visszaszorítani az ellenséget, sőt az ellen-
támadással próbálkozott, a páncélos lovasok nehéz helyzet-
be kerülhettek, amiből csak futással menthették magukat.

1099-ben a szent város közel száz évig a keresztények bir-
tokába került, azonban az arab túlerő végül kiszorította az 
európai lovagokat. Jeruzsálemet újra elfoglalták a muszlimok.

Jeruzsálem három vallásnak is szent városa. Melyek ezek?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Hogyan alakult ki az iszlám vallás?
Milyen fő vonásai vannak az iszlám vallásnak?
Kik lehettek lovagok a középkorban?
Milyen célokat szolgált az apródok nevelése?
Hogyan jelentek meg a keresztény értékek a lovagok éle-
tében?
Milyen jellemzői voltak a lovagi harcmodornak?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Arabok, Mohamed próféta,  2

egyistenhit, Korán, muszlim
Arab Birodalom, kalifák 2

Apród, fegyverhordozó, lovag 2

Lovagi erények, hívő keresztényi  2

élet
Keresztes hadjáratok, a Szentföld  2

átmeneti visszahódítása
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A középkorban egy vár elfoglalására sok-
féle eszközt bevethettek az ostromlók. 
A puskapor és az ágyúk késő középkori 

megjelenéséig többnyire az ókorból ismert mód-
szereket és ostromgépeket alkalmazták a hadve-
zérek.

Faltörő kos

A középkori várak falai elsősorban magasak vol-
tak. Vékonyságukat viszont az ostromtechnika 
igyekezett kihasználni. A faltörő kos egy hosszú, 
fából készült rúd volt, aminek a végére fémfejet 
szereltek. Ezzel a fémfejjel próbálták meg betörni 
a várak kapuit, vagy ledönteni a várfalakat. 
A fémfej gyakran kos alakot mintázott. A kost 
sokszor kerekekkel ellátott kocsira helyezték, és 
még tetőt is építettek fölé. A fából készült tetőt 
vizes bőrökkel borították be, hogy a tüzes nyi-
laknak ellen tudjon állni a szerkezet.

Középkori ostromgépek 
OLVASMÁNY

Ballista

A ballisták hatalmas, nyílpus-
kára hasonlító szerkeze-
tek voltak, amelyekből 
óriási, dárdaszerű nyilakat tud-
tak kilőni. Több embert is keresz-
tül lehetett lőni velük, falak ellen 
azonban nem voltak hatéko-
nyak. Általában kitöréseknél 
használták őket.

A várból kitörő tömegbe lőttek velük. Kevéssé 
számítottak hatékonynak, viszont rémisztő lát-
ványt nyújtottak.

A kép és az olvasmány alapján beszélj arról, hogyan 
működhetett!

Katapult

A katapultok a középkor talán legnépszerűbb 
ostromgépeinek számítottak. Akár ötszáz méter-
re is el tudtak lőni velük az ostromlók. Általában 
öt és hetven kilogramm közötti köveket alkal-
maztak lövedékként. A gépek csészeszerű hajító-
karral működtek, létezett azonban egy korai vál-
tozatuk is, az onager. Az onager szó vadszamarat 
jelent, ezek a katapultok nem csészeszerű, ha-
nem parittyaszerű dobókarral rendelkeztek.

Melyik ostromgép lehetett a hatékonyabb a fentiek 
közül? Válaszodat indokold!

k 
ül? Válaszodat indokold!

nem parittyaszerű dobókarral rendelkeztek.

Mely
kö ü

yik ostromgép lehetett a hatékonyabb a fentie
ül? Vál d t i d k ld!

Ostromlétrák

A legegyszerűbb ostromeszközök a létrák voltak. 
Rohamnál egyszerűen a falhoz támasztották őket, 
majd megpróbáltak a támadók minél gyorsabban 
feljutni rajtuk a vár fokára. Az első sorokban roha-
mozó létrás harcosok halála szinte biztos volt. Ál-
talában akkor alkalmazták a hadvezérek a létrás 
ostromot, ha a többszörös túlerejükben bíztak.
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1. Dolgozzatok három csoportban! Az egyik csoport a 
jobbágyság, a másik csoport a nemesség, a harma-
dik csoport a papság szemszögéből mutassa be az 
adott társadalmi réteg helyzetét az alábbi szem-
pontok szerint:

a középkorban betöltött szerepük alapján.
az életkörülményeik bemutatásával.
egy mindennapi tevékenységük bemutatásával.

2. Melyik középkori csoportról van szó? Mi jellemzi 
még a leírtakon kívül az egyes csoportokat?

 Várakban éltek, a királynak katonáskodással tar-
toztak.
Kolostorokban éltek, mindennapjaikat imádko-
zással, munkával és a kódexek másolásával töl-
tötték.
Városokban éltek, emeletes házakban laktak, és 
a földszinten lévő műhelyükben dolgoztak.
 Kunyhókban éltek, terménnyel és szolgáltatá-
sokkal tartoztak a földesúrnak.
A templom mellett laktak, a falu egyetlen művelt 
emberének számítottak.

3. Írj fogalmazást egy lovaggá avatási ceremóniáról! 
Jellemezd a lovagjelöltet! Írd le, hogy milyen képes-
ségekkel rendelkezik, majd mutasd be magát az 
eseményt is!

4. Mutasd be, hogyan zajlott a céhmesterré válás!

5. Válassz ki egy személyt az alábbiak közül, és mutasd 
be osztálytársaidnak!

Mohamed
Nagy Károly
Gutenberg
Leonardo

6. Magyarázd meg, mit jelentenek az alábbi fogalmak! 
Rendezzétek csoportokba a fogalmakat általatok 
választott szempontok szerint!

mecset
céh
kódex
lovagi erények
reneszánsz
keresztes hadjáratok
ereklye
püspök

7. Mutasd be a keresztes hadjáratok korszakát egy 
hadba vonuló lovag vagy egy keresztes lovag fele-
ségének szemszögéből! 

8. Gyűjtsetek össze eseményeket a középkor idősza-
kából is! Rajzoljatok a füzetetekbe egy hasonló idő-
szalagot, és azon ábrázoljátok az eseményeket!

A középkor világai
 

ÖSSZEFOGLALÁS

1000 1500500

korai középkor

5–10. század

11–14. század

14–15. század

virágzó középkor
késői középkor
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V. fejezet
Képek és portrék
az Árpád-kor történetéből
TÖRTÉNELMI UTAZÁSUNK során hazaértünk. A magyarság erede-
tét, a honfoglalást, Szent István tetteit és első királyaink történetét be-
széli el a következő fejezet. A magyarok a legkorábbi időkben még nem 
ismerték az írást, így ősi mondák, mesés történetek szólnak népünk szár-
mazásáról.

A kereszténység felvétele után szerzetesek és tudós papok latin nyel-
ven jegyezték le ezeket a mondákat, bibliai keretek közé helyezve. Múl-
tunk kutatásában az ősi mondáknál biztosabb forrást jelentenek a régé-
szeti emlékek.

Ebből a fejezetből megtudhatod…
milyen történetek, mondák szólnak a magyarság eredetéről.
hogyan harcoltak a honfoglaló magyarok.
ki volt Álmos és Árpád.
ki volt az első magyar lovagkirály.
miért volt jelentős az Árpád-ház a magyar történelemben.

Eközben azt is megtanulod, miként lehet

összefüggéseket keresni a földrajzi környezet és az ott lakók élet-
módja között.
bemutatni a hosszú időszak alatt lejátszódó eseményeket törté-
nelmi térképek segítségével.
összehasonlítani az eseményekről fennmaradt mondákat a törté-
nelmi valósággal.
bemutatni és jellemezni a történelmi események szereplőit.
arról gondolkodni, hogy milyen okok befolyásolhatták a különbö-
ző döntéseket és cselekedeteket.
bemutatni a történelmi események okait és következményeit.
következtetéseket megfogalmazni ábrák segítségével.
válaszokat keresni kérdésekre szöveges és tárgyi források segítsé-
gével.

A honfoglalás ábrázolása 
a Képes Krónikában
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14. Történetek a magyarok eredetéről

Mit meséltek a mondák?

A magyarok korai történelméről csak ősi mondák maradtak 
fenn. Ezeket később középkori krónikások latin nyelven le-
jegyezték, és bibliai történetekkel kiegészítették. Így jöhetett 
létre Ménrót fiainak története is. Ménrót a Biblia szerint Noé 
egyik dédunokája volt, fiait Hunornak és Magornak (Ma-
gyar) hívták. A krónikások történeteikben ezzel a hunok 
és a magyarok rokonságát hangsúlyozták. Egy másik kró-
nikás kiemelte, hogy a bibliai Magóg (Noé unokája) közös 
őse volt Attila hun királynak és Álmosnak, a Magyar Nagy-
fejedelemség későbbi megalapítójának.

Hunor és Magyar

Ménrót, egy óriás, félve attól, hogy a vízözön megismétlődik, hatal-
mas tornyot kezdett építeni. Azt gondolta, bármekkora lesz is a víz, a 
torony tetejéig nem fog felérni. Csakhogy Isten összezavarta a torony 
építőinek a nyelvét, így szerteszéledtek, mert már nem értették meg 
egymást. 

Ménrótnak két fia született, Hunor és Magyar. Egy napon vadászni 
mentek, és egy gyönyörű szarvasünőt kezdtek el hajszolni. A szarvas 
egy ingoványos, de bőségesen termő területre vezette őket. Maguk-
kal hozták jószágaikat, és ott telepedtek le. Már hat év telt el, amikor 
egy alkalommal gyönyörű lányokat pillantottak meg, Dúla fejedelem 
két leányát. Feleségül vették őket. Hunortól származott a hun, Ma-
gyartól pedig a magyar nemzet. A hunok a mai Magyarország terüle-
tén telepedtek meg, és Attila volt a fejedelmük. Attila halála után fia, 
Csaba királyfi visszatért ősei földjére, keletre, és sürgette a magyaro-
kat, hogy foglalják el Magyarországot.

(Kézai Simon 13. századi krónikája alapján)

Ménrót története milyen más történetekre hasonlít? 
Hunor és Magyar hogyan talált új hazára?
Kinek a lányait vették feleségül?

Hunor, Magyar és a szarvas egy 14. századi 
kódexben. A rajz készítője a saját korának 
ruháiba öltöztette a régi monda szereplőit.

székelyek: magyarok, akik a mai Erdély keleti 
részén élnek.
Erdély: 1920-ig Magyarország keleti területe, 
ma Románia nyugati része.
Tejút: csillagrendszer, amelynek a mi Földünk 
is része.

Csaba királyfi – a székelyek eredettörténete 

Amikor Attila, a hunok leghatalmasabb uralkodója 453-ban meghalt, 
sok népből álló birodalmának vezérei idősebb fiát, Ellákot (Aladár) vá-
lasztották fejedelemmé. A hunok azonban kisebbik fiát, Irniket (Csaba) 
támogatták. A két testvér hívei véres csatát vívtak egymással, amelyben 
Ellák győzött. Irnik, akit a székely* magyarok Csabának neveznek, keletre 
vándorolt a hunok többségével, de mintegy háromezren Erdélyben* 
maradtak, és letelepedtek. Csaba királyfi megígérte, hogy veszedelem 
esetén visszatér harcosaival a segítségükre, és tanácsára ettől kezdve 

Mikor és hol alakult ki a magyar nép? Mely népekkel lehettek közös őseink? Távoli múltba nyúló kérdések 
ezek, ezért nehéz rájuk biztos válaszokat adni. Az Árpád-korban lejegyzett ősmondáink a hunokkal való 
rokonságról szólnak.

Aranyszarvas. A leletet Tápiószentmártonnál 
találták meg a régészek. Az aranyszarvas a 
szkítákhoz köthető, akik ókori sztyeppei népként 
a Kárpát-medencét is birtokolták a Kr. e. 7–6. 
században.

Mi jellemezte a hunok életmódját 
és harcmodorát?
Mit tanultál Attiláról, a hunok 
királyáról?
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 A magyar népnév eredete

A magyar népi önelnevezés alapja egy 
530 körül a Fekete-tenger vidékén élt, 
kut rigur-hun uralkodó személyneveként 
bukkant fel bizánci íróknál Muagerisz for-
mában. Háromszáz év múltán ugyanab-
ban a térségben a Megyer nemzetségből 
 szü letett Álmos, a magyarok első nagy-
fejedelme. Álmos szülőföldje egy bizán-
ci császár könyve szerint Etelköz (’folyó -
köz’), Anonymus gesztájában Dentü mo-
gyer volt.

Ahogyan a történészek gondolkodnak
A történészek magyarázatokat ke-
resnek az események és változások 
okaira.

Csakhogy a válaszadás az őstörténet 
tekintetében nagyon nehéz. A rég-
múltból kevés adat, történeti forrás 
maradt ránk. Ráadásul a történeti, a 
nyelvi és a régészeti ismeretek nem 
mindig hangolhatók össze.

Egy nép története nem azonos egy 
nyelv történetével, mert előfordult, 
hogy egy nép (legalább egy ideig) 
többnyelvű volt. Az eurázsiai füves 
pusztán, a sztyeppén jól látszik, hogy 
a néppé válás többirányú folyamat 
volt. Őseink több néppel találkoztak 
és keveredtek. A korabeli idegen for-
rások (arab, bizánci és latin) emiatt is 
használtak különböző elnevezéseket 
a magyarokra.

Milyen nehézségekbe ütközik a ma-
gyar őstörténelmet kutató történész?

Turulmonda

Álmos a családi hagyomány szerint Attila hun királytól származott. 
Nagyra hivatottságát egy monda örökítette meg. Eszerint várandós 
édesanyjának álmában egy „ölyv formájú madár” jelent meg, és feltárta 
előtte, hogy méhéből folyam indul, és nem az ő földjén fog sokasodni. 
Ez azt jelentette, hogy tőle dicsőséges királyok fognak származni. Mivel 
az ő dicsőségét álom jövendölte, ezért Álmosnak nevezték el. Az „ölyv 
formájú madár” más krónikákban turul néven szerepel, ezért hívjuk ezt 
az eredettörténetet turulmondának. A monda Anonymus (ejtsd: anoni-
musz) gesztájában és a Képes Krónikában olvasható. A geszta szerint 
Álmos szülei Ügyek és Emese, míg a krónikában Előd és Eunodbilia 
(Ünődbeli) voltak.

Mit mondanak a tudósok?

Ősi mondáink szerint a magyarok rokonságban állnak a 
hunokkal.  Idegen történetírók más sztyeppei* népekkel is 
rokonították eleinket, így az onogurokkal, avarokkal, tür-
kökkel. 

A nyelvészek viszont a magyar nyelvet a finnugor nyelv-
családba sorolták. A magyar és az Urál-vidéki nyelvek ha-
sonlósága úgy alakulhatott ki, hogy a magyar nyelv régen 
közvetítő nyelv lehetett azon népek körében, akik később az 
Urál vidékére költöztek fel. Így oldható fel a történeti hagyo-
mány és a nyelvi megfigyelések közötti ellentét.

A régészek sem tudnak biztosat mondani a magyar nép 
eredetéről. A feltárt sírok tárgyai alapján ugyanis nem le-
het egyértelműen eldönteni, hogy milyen nyelven beszélt, 
melyik néphez tartozott az, akit oda eltemettek. 

Miért nehéz a tárgyi leletek alapján a magyarok eredetére vonat-
kozó kérdésekre válaszolni?

nem hunnak, hanem székelynek nevezték magukat, hogy ellenfeleik ne 
találjanak rájuk. Az ellenség mégis megtalálta őket. Amikor azt hitték, 
minden elveszett, a Tejútról* leszáguldott Csaba királyfi a lovasaival, és 
megvédte a székelyek őseit. 

(Részlet Kézai Simon krónikájából)

Melyik néptől származtatják magukat a székelyek?

A magyarok életmódja

A sztyeppén, azaz a füves pusztán élő magyarság vándorló 
életmódot folytatott. A főleg állattenyésztésből élő magya-
rok mindig oda hajtották állataikat, ahol dúsabb volt a fű. 
Ugyanakkor régészeti leletek a földművelés meglétét is mu-
tatják, és ez legalább aratásig egy helyhez kötötte őseinket, 
ezért ezt az életmódot félnomádnak nevezik. Az új terület 

sztyeppe: füves puszta, amely Közép-Ázsia 
és Kelet-Európa egyes részein húzódik.
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Őseink lakhelye, a jurta

A jurta egy fából készült, kör alakú nemezsátor. A nemez kiváló hőszi-
getelő anyag, amely télen nem engedi ki a meleget a sátorból, nyáron 
pedig nem engedi be oda. A nemez a birka gyapjából készült. A levá-
gott gyapjút szappanos vízbe tették, meggyúrták és tömörítették. Az 
öblítés és szárítás után az anyag szinte eltéphetetlenné vált, és az eső 
is lepergett róla. Csizmákat és szőnyeget készítettek belőle. A jurta kö-
zepén égett a tűz, amelynek a füstje a tetőn lévő nyíláson keresztül 
távozott. A nyílást nemezzel le is takarhatták. A falon szőnyegeket he-
lyeztek el őseink, amelyek a díszítésen túl szigeteltek is.

Fontos tárgyak voltak a sátorban az ülőpárnák, a földre terített bő-
rök és az értékek tárolására szolgáló ládák és bőrzsákok. Fekhelyként 
gyékényszőnyeget használtak eleink. A bejáratot egy nemeztakaró 
fedte el.

A jurtában mindenkinek és mindennek megvolt a maga kijelölt helye.

Mit jelent az a kifejezés, hogy „szedi a sátorfáját”? Őseink melyik szo-
kására utalhat?

megszerzése sokszor csak harc árán volt lehetséges. A ma-
gyarok lóháton harcoltak. Legfontosabb fegyverük az íj volt, 
amit lovon vágtatva is kiválóan tudtak használni. A legérté-
kesebb állatuk a szarvasmarha volt. A húsát megették, a bő-
réből sarut, tarsolyt, ruhát készítettek, míg a szarvából ivó-
kürtöt faragtak. A juhok tejjel és gyapjúval látták el őket. 
Kutyák segítettek a nyájak őrzésében, terelésében, a  lovaikon 
pedig könnyebben követhették a vonuló csordákat, nyájakat. 
A vándorló magyarok, a többi sztyeppei néphez hasonlóan, 
kerek sátrakban, jurtákban laktak. A jurtákat szét lehetett 
szedni, és az új szállásterületen össze lehetett állítani.

Mi jellemezte a magyarság életmódját?

Jurta  Hányan fértek el szerinted egy jurtában? Milyen előnyei voltak 
a jurtának?

A jurta belső tere  Hol található a házi istenek 
oltára? Miért ide helyezték? Miért kerültek 
jobb oldalra a vagyontárgyak, és bal oldalra 
a konyhai eszközök?

Egy nomád magyar lovas  Miért kellett 
a füves pusztákon a harcosoknak állandó 
készenlétben lenni?
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ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Középkori krónikák és mondai hagyomány: hunokkal való  2

rokonság
Nyelvtudósok: finnugor nyelv 2

A vérszerződés mondája

A monda szerint a hét magyar törzs vezetői szabad akaratukból elhatá-
rozták, hogy törzsszövetséget hoznak létre, és vezetőt választanak ma-
guk közül. Megállapodtak abban, hogy Álmost megválasztják fejede-
lemnek. Erre esküt tettek, amit vérszerződéssel erősítettek meg. A hat 
vezér azt mondta Álmosnak: A mai naptól kezdve te leszel vezérünk és 
parancsolónk. Ahová a szerencséd visz, oda követünk téged. Ezek után 
a vezérek pogány szokás szerint vérüket egy edénybe csorgatták, és es-
küjüket ezzel szentesítették. Pogányok voltak, de az esküt, amit letettek, 
halálukig megtartották.

(Anonymus [anonímusz] középkori gesztája alapján)

Hogyan zajlott le az eskü?
Milyen változás emlékét őrzi e történet?

A vérszerződés

A magyarok a 9. században vándorlásuk folyamán a Dnye-
per folyó és az Al-Duna közötti térségben telepedtek le. 
Ezt a területet Etelköznek, vagyis folyóköznek nevezték. Itt 
a mondai hagyomány szerint a hét magyar törzs vezetői 
szövetséget kötöttek egymással.  A vérszerződéssel a ma-
gyarság erős állami egységbe tömörült. Addig a nép függet-
lenül, hét „vajda” (vezér) szövetségi irányítása alatt élt. 
A hét vezér, a „hét fejedelmi személy” közül Álmos emel-
kedett mind fölé. Az esemény a 9. század közepén történ-
hetett, és ezzel Álmos megszerezte a főhatalmat, és megala-
pította a Magyar Nagyfejedelemséget. A vérszerződéssel 
tehát egy erős sztyeppeállam jött létre.

 Honnan erednek a törzs nevek?

A hét magyar törzs nevét csak egy görög 
nyelvű forrás őrizte meg. A bizánci császár 
egy magyar követség tagjaitól tudta meg 
a törzsek nevét: Tarján, Jenő, Kér, Keszi, 
Nyék, Megyer, Kürtgyarmat. Ugyancsak 
tőle tudjuk, hogy a hét magyar törzshöz 
csatlakozott három kabar törzs is, amelyek 
katonai segédhaderőként erősítették a 
magyarságot.

„Tudni való, hogy az úgynevezett kaba-
rok a kazárok nemzetségéből valók… Egy 
fejedelem van náluk, azaz a kabarok há-
rom törzsében, aki máig is megvan. Első a 
kabaroknak a kazároktól elszakadt előbb 
említett törzse, második a Nyekié, harma-
dik a Megyerié, negyedik a Kürtügyerma-
tué, ötödik a Tarjáné, hatodik Jenehé, he-
tedik Keri, nyolcadik Keszi.”

(Bíborbanszületett Konstantin császár 
művéből, 10. század közepe)

Anonymus szobra Budapesten. Ligeti Miklós 
alkotása (1903). A latin kifejezés névtelent jelent. 
A fennmaradt szövegben a szerző nevének csak 
a kezdőbetűje található: „P. mester”. 1200 körül 
latin nyelven ő írta meg a honfoglalás korának 
történetét.  Miért így ábrázolta a szobrász? 
A honfoglalás után hány évszázaddal később 
írta meg Anonymus az eseményeket?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK 
ÉS FELADATOK

Melyek a magyar nép őstörténelmé-
nek legfontosabb mondái?
Miért nehéz biztosat mondani a ma-
gyar őstörténelem esetében?
Milyen életforma jellemezte a ma-
gyarságot?
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A rekonstrukciós képen egy vezér figyeli 
harcosaival  egy magaslatról a súlyosan 
megrakott ökrös szekerek vonulását. 
A zászlón látható ragadozó madár, a turul 
a krónikák szerint az Árpádok jelképe volt. 
 Milyen veszélyekkel és nehézségekkel 
járhatott az egész népesség áttelepülése?

A honfoglalás

A Kárpát-medencében sokáig a sztyeppei eredetű avarok* 
uralkodtak. A 9. században Nyugat-Pannóniát a Keleti 
Frank Királyság foglalta el, a Kárpát-medence délkeleti ré-
sze bolgár befolyás alatt állt, északnyugaton és délen szláv* 
csoportok éltek. A pannóniai avarok laza frank fennhatóság 
alatt álltak, de az alföldi avarság a magyar bejövetelig meg-
őrizte függetlenségét. Forrásaink nem egységesek a hon-
foglalás keltezésében. Az újkori tudományban 895 vált 
elfogadottá. Csakhogy 862-ben és 881-ben már frank terü-
leteket támadtak magyarok. Ezért a 9. század közepén a 
Magyar Nagyfejedelemség népe részben már átköltöz-
hetett a Kárpát-medencébe, a Vereckei-hágón és Erdély 
hágóin keresztül, mert innen jobban követhette a frank te-
rületek fejleményeit, mint Etelközből. A honfoglalást így 
862–895 közé érdemes keltezni, és azt egy előre eltervezett 
folyamatként kell tekinteni.

15. Honfoglalás és „kalandozások”

avarok: a hunokhoz és a magyarokhoz ha-
sonló sztyeppei lovasíjász-nép. 568–822 kö-
zött birtokolták a Kárpát-medencét.
szlávok: a népvándorlás során benépesítet-
ték Európa keleti és déli területeit. Ma Közép-
Európában (csehek, szlovákok, lengyelek), Ke-
let-Európában (oroszok, ukránok) és Dél-Euró-
pában (szerbek, horvátok) élnek szláv nyelvű 
népek.

A magyarság hosszú vándorlás után jutott el mai hazájába, a Kárpát-medencébe. A honfoglalással a Kár-
pátok hegyvonulata védelmet biztosított a letelepedő nép számára. Rövidesen megindultak azok a tá-
madó jellegű hadjáratok, amelyek főleg nyugat-európai területek ellen irányultak.
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A honfoglalás emléke a középkori krónikában

A honfoglalásról korabeli magyar történeti forrás nem ke-
letkezett. Mondái a szájhagyomány útján maradtak fenn, és 
ezeket csak évszázadokkal később jegyezték le. Az első ha-
zai gesztát* a 11. század közepén írhatták, de szövege csak 
átírt változatban, a Képes Krónika kódexében maradt fenn 
(1358 után). Anonymus a 13. század elején írt egy külön 
gesztát a magyar „királyok és előkelők” származásáról. Az 
ő munkája jórészt a honfoglalásról szól.

A hatszázhetvenhetedik évben, száz évvel Attila hun király halála után, 
a magyarok vagy hunok, latinul pedig ungarusok benyomultak Pan-
nóniába. Előzőleg áthaladtak a Kijev nevű városon, majd a hegyeken 
át egy olyan tartományba érkeztek, ahol számtalan sok sast láttak. 
A sasok úgy ellepték a fákat, mint a legyek. Pusztították a vágómarhá-
kat, sőt még a lovaikat is. Azt akarta ugyanis Isten, hogy minél hama-
rább vonuljanak be a magyarok Magyarországra. Még három hónapig 
tartott, mire a hegyekből lefelé vonulva eljutottak Magyarország és Er-
dély határára.

Milyen magyarázatot adott a magyarok honfoglalására a krónika-
író?

Amikor a magyarok megérkeztek Erdélybe, elküldtek egy embert a 
Dunához, hogy derítse föl, jó földek, jó legelők vannak-e arra. A vitéz 
megtöltötte a kulacsát a Duna vizével, vitt magával a fűből és a fekete 
földből is, és megmutatta Árpádnak, Álmos fiának. Árpád, a magyar 
törzsek fejedelme megízlelte a vizet, megnézte a földet és a füvet, és 
elhatározta, hogy elfoglalja az országot.

Árpád Erdélyből küldte el emberét a Dunához. Milyen irányba in-
dult el a vitéz?
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szlávok

A magyarok benyomulása a Kárpát-medencébe  Milyen irányokból 
érkeztek őseink? Sorold fel, milyen népek laktak a Kárpát-medencében 
a honfoglalás előtt!

Keresd meg a földrajzi atlaszban, ma 
melyik ország területén található 
a Vereckei-hágó!

Krónikás képe egy kódexben  Gyűjtsd ki a 14. 
és 15. leckéből, mely krónikáink foglalkoztak 
a magyarok őstörténetével!

A hét vezér ábrázolása a Képes Krónikában

geszta: a középkorban kedvelt irodalmi 
műfaj, amely regényszerű elbeszélésként 
mutatta be a történelmi eseményeket.
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Árpád követet küldött Szvatopluk szláv fejedelemhez, akinek adtak 
egy lovat aranyozott nyereggel és kantárral. Megörült a fejedelem, 
mert azt hitte, hogy mindezt ajándékként kapta. A követ cserébe föl-
det, füvet és vizet kért a fejedelemtől. A fejedelem mosolyogva azt 
mondta: „Legyen nekik annyi, amennyit akarnak ezért az ajándékért!” 
Árpád ezalatt bevonult Pannóniába, hogy birtokba vegye a területet.
A fejedelemhez ekkor egy újabb követet küldtek, aki ezt mondta: „Ár-
pád azt üzeni neked, hogy ne maradj tovább ezen a földön! Megvet-
ték tőled a lóért, a kantárért és a nyeregért.” Amikor a fejedelem meg-
hallotta, mit mond a követ, így szólt: „A lovat üssék le bunkósbottal, a 
kantárszárát dobják a mezőre, a nyerget süllyesszék a Dunába!” Mire 
így felelt a követ: „Mit veszítenénk mi ezzel, uram? Ha megölöd a lovat, 
a mi kutyáinknak lesz elesége. Ha a kantárt a fűbe dobatod, a mi széna-
kaszálóink találják meg, ha a nyerget a Dunába süllyeszted, halászaink 
fogják partra húzni, haza is viszik. Ha tehát a föld, a fű és a víz a miénk, 
minden a miénk.”

(Részlet a Képes Krónikából)

Nézd meg a fejezet nyitóoldalán látható képet. Így ábrázolta a Ké-
pes Krónika a honfoglalás eseményeit. Keresd meg a most olvasott 
történet egyes jeleneteit a képen!
Készítsetek egy képsorozatot a történet elmeséléséhez!
Játsszátok el a történetet szereplőkkel!

Honfoglalás kori női viselet (rekonstrukciós rajz) 
 Mutasd be minél részletesebben a kép 
alapján, milyen volt a női viselet a honfoglalás 
korában! Nézz utána, milyen anyagokat 
használtak öltözetükhöz a honfoglalás kori 
magyarok!

A Honfoglalásról 1894-ben készített  Feszty-körkép részlete  Nézz utána az interneten, hol tekinthető meg napjainkban 
a Feszty-körkép! Miről híres a helyszín? Csoportmunkában keressetek minél több részletet a Feszty-körképről, és meséljétek 
el, hogyan ábrázolta a festő a honfoglalást!
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1.

2.

3.

A visszacsapó nyíl (reflexíj) működése: 1. Az íj felajzatlan állapotban nyugal-
mi helyzetben van. A többrétegű íj ellentétes irányba görbül. 2. Közvetlenül 
a harc előtt megtörténik az íj felajzása, vagyis a lovas íjász erőből felhúzza 
a fegyverét, miközben az íj két végéhez hozzáköti egy-egy hurokkal az ideget.
3. Az összecsapás pillanataiban a nyíl belehelyezésével a lovasíjász felhúzza 
az ideget, majd közel 200-250 méterre kilőheti a nyilat.  Vajon miért nevezték 
visszacsapónak a magyarok fegyverét? Sorolj fel a magyaron kívül még 
olyan népeket, amelyek életében az íjászat fontos szerepet töltött be!

Honfoglaló nagyfejedelmeink: Álmos és Árpád

A sorsdöntő jelentőségű magyar szállásváltás sok részletét a 
feledés homálya borítja. Milyen útvonalon keresztül jöttek 
be a honfoglalók? Anonymus északkelet felől, a Vereckei-
hágón át vezeti be a magyarokat, krónikáink viszont Erdé-
lyen keresztül történt beköltözésről írnak. Egyvalamiben 
egyezik meg az anonymusi és a krónikás hagyomány: az 
Álmos és Árpád közötti hatalomváltás már a Kárpát-me-
dencében ment végbe. Álmos talán már 894-ben vagy az-
előtt meghalt (valószínűleg Erdélyben), mert Árpád seregei 
azt a morva Szvatopluk fejedelmet győzték le (fehér ló mon-
dája), aki 894-ben halt meg. Árpádnak így mintegy másfél 
évtizednyi uralkodás adatott 907-ben bekövetkezett halá-
láig. E küzdelmes és győzelmes évek alatt bevégezte azt, 
amit apja elkezdett: a magyar honfoglalás ilyenformán Ál-
mos és Árpád együttes érdeme.

Foglaljuk össze, hogyan bontakozhatott ki a honfoglalás!
Miért volt fontos szerepe Álmosnak és Árpádnak?

A régész László Gyula így rajzolta meg az előkelő 
magyarok viseletét a régészeti leletek alapján 
 Az öltözék mely részei kerülhettek elő 
az ásatások során?
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Az ősi magyar harcmodor 
OLVASMÁNY

A honfoglaló magyarság harcmodora ha-
sonlított más sztyeppei lovas nomád 
népekéhez. A férfiak kiváló lovasok 

voltak, szinte lovon nőttek fel, lóháton harcoltak. 
Őseink nagyon sok lovat tartottak, és ezek szí-
vós, hideget, meleget jól tűrő állatok voltak.  Had-
járatba a harcosok számát többszörösen megha-
ladó lovat vittek, villámgyorsan, váltott lovakon 
haladtak. Csata idején az összebéklyózott tarta-
lék lovak tömegét maguk mögött helyezték el, 
ezért nem lehetett a küzdőket hátba támadni.

A legfélelmetesebb fegyverük a háromrétegű 
visszacsapó íj volt, amely akár három-négyszáz 
méter távolságból is átütötte a bőrpáncélt és a 
láncinget. A visszacsapó íj igazi kézműipari remek, 

egy évig is eltartott, míg elkészült. Jellegzetes fegy-
vere volt még a magyaroknak az enyhén hajlott, 
egyélű szablya, a rövid, páncéltörő kopja és a harci 
balta (fokos). A közelharcot őseink kerülték, jobban 
szerették a cselvetést. A nyugati lovasoktól elté-
rően ismerték a kengyelt. A kengyelbe akasztott 
lábbal lóhátról, visszafelé is tudtak nyilazni. Csatá-
ban gyakran alkalmazták a színlelt visszavonulást, 
miközben nyíllal árasztották el az üldözőket.

Milyen fegyvereket használtak?
Az alábbi rajzok alapján meséld el, miként győztek a 
korabeli magyar harcosok a csatákban! Hogyan za-
varták meg az ellenséget? Mi volt a csata döntő pilla-
nata?

1.  Hadrend csata előtt:  a magyar hadrend vonalban zárt, 
mélységben tagolt. A hadrend hátát az összebéklyózott 
tartalék lovak tömege fedezi.

3.  Az európai nehézlovasság 
támadásra indul a centrumban, a 
magyarok félkört formálva (a 
középet horpasztva) látszólag 
megfutnak.

4.  A kétoldalt lesben álló tartalék 
a támadókat oldalba és hátba 
kapja, a látszólag futók 
visszafordulnak.

5.  Az európai had gyűrűbe fogva 
fölbomlik, a bekerítésen 
szándékosan hagyott résen át 
menekül. A magyarok a 
menekülőket makacsul üldözik.

2.  Lovasíjászok a jobb szárnyról a bal szárnyra, a bal 
szárnyról a jobb szárnyra száguldanak, nyílzáport zúdítva 
az ellenfél arcvonalára. A tagolt európai hadrend kezd 
összezavarodni.
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955 Augsburg
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A Magyar Nagy-
fejedelemség 
 támadó hadjáratai 
 Milyen irányba 
vezettek had-
járatokat a magya-
rok? A térkép 
alapján nevezd 
meg, melyik volt 
az a legtávolabbi 
terület, ahová 
a  támadó magyar 
csapatok eljutottak 
hadjárataik során!

Egy nemzetségfő szállásterületének központja 
(rekonstrukciós rajz)  Készíts egy részletes 
leírást a helyről!

Tervezett hadjáratok vagy „kalandozások”

A honfoglalás utáni évtizedekben a magyarok számos had-
járatot indítottak: többségét Nyugat-Európába, kisebb ré-
szét a Bizánci Birodalom ellen. A köztudat kalandozások-
nak hívja ezeket. Azonban ez téves elnevezés, mert a 
hadjáratok nem ötletszerű portyák, hanem eltervezett kato-
nai akciók voltak.

A magyarok sokszor idegen hatalmak hívására keltek 
útra. A külhoni uralkodók jó pénzt, zsoldot fizettek a nagy 
harcértékű seregek segítségéért. Ám amikor saját kezdemé-
nyezésre támadtak, a csapatok ellátását akkor is biztosítani 
kellett, így a felvonulási terület uraival meg kellett egyezni. 
A támadók több várost feldúltak, sok kolostort kiraboltak. 
Egész Európa rettegte őket. Nyugaton ezekkel a szavakkal 
imádkoztak az emberek: „A magyarok nyilaitól ments meg, 
Uram, minket!” A hadi sikereket az Európában kevéssé is-
mert, visszacsapó íjjal felszerelt könnyűlovas harcmodor-
nak köszönhették a portyázók. E hadjáratok arra is jók vol-
tak, hogy az otthon maradottak nyugalmát biztosítsák.

Képzeld el, hogy támadó magyar harcosokat vezetsz! Mutasd be, 
milyen fegyverek és harcmodor jellemzi a csapataidat!
Mivel magyarázhatók a magyar lovas íjászok katonai sikerei?

A magyar lovasok Európa nagy részében képesek vol-
tak gyorsan megjelenni, 926-ban például egy különítmény 
bevette Sankt Gallen monostorát (a mai Svájc területén). 
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Az eset után a sereg kétfelé vált: az egyik rész a mai Belgiu-
mig hatolt, a másik kijutott az Atlanti-óceán partjaihoz. Több-
ször vonultak Konstantinápolyig (Bizáncig). Legmesszebb-
re 942-ben jutottak a Magyar Nagyfejedelemség harcosai, 
amikor az itáliai király felkérésére betörtek Hispániába, ahol 
arabokkal is összecsaptak.

Azonosítsd a szövegben olvasható elért területeket a térképen!

Lehel kürtjének ábrázolása a Képes Krónikában

 A Német-római Császárság

A Keleti Frank Királyság a 10. század elején 
végleg felbomlott. A német területeken 
több állam alakult ki, és ez a széttagoltság 
is megkönnyítette a magyar támadó had-
járatok sikereit. A 10. század közepén 
I. Ottó német király a területek egyesítésé-
re és a magyar támadások elhárítására tö-
rekedett. 955-ben súlyos vereséget mért 
Augsburgnál egy magyar seregre. A fele-
sége révén észak-itáliai területekkel is ren-
delkező I. Ottót 962-ben német-római 
császárrá koronázták.

Magyar csapatok Sankt Gallenben 

„(Heribald, egy félkegyelmű szerzetes nem menekült el a magyarok 
elől.) A tisztek elfoglalván a kolostor udvarát, gazdagon lakmároztak. 
Heribald is jól belakott velük együtt, úgy, ahogy még soha, amint azt 
később maga mondogatta. Mivel azok szokásuk szerint székek nélkül 
a zöld fűre heveredtek le a lakomához, Heribald magának és egy bizo-
nyos foglyul ejtett klerikusnak kis székeket hozott. Miután pedig azok 
a lapockákat és az áldozati állatok más részeit félig nyersen, kések nél-
kül, fogukkal marcangolták, úgy falták fel, a lerágott csontokat tré-
fálkozva egymáshoz dobálták. Bort is, amit tele csöbörben középre 
helyeztek, egyformán mindenki annyit ivott, amennyit akart (…) meg-
kérdezték Heribaldtól, hogy tetszettek neki Sankt Gallen oly nagy szá-
mú vendégei, így szólt: »Bizony, igen tetszettek, nem emlékszem, hogy 
valaha is vidámabb embereket láttam volna kolostorunkban, higgyé-
tek el nekem. Ételt és italt ugyanis bőkezűen adtak nekem, hiszen amit 
állhatatos pincemesterünktől azelőtt nagy nehezen tudtam kikönyö-
rögni, hogy akár csak egyszer is inni adjon, amikor szomjaztam, azok 
kérésemre bőkezűen adtak nekem.« A klerikus pedig így szólt: »ha pe-
dig nem akartál volna inni, pofonokkal kényszerítettek.« »Nem taga-
dom – válaszolta –, az az egy bizony nagyon nem tetszett, hogy annyi-
ra műveletlenek voltak. Igazán mondom nektek, soha nem láttam 
ilyen bárdolatlan embereket Szent Gál kolostorában. Ugyanolyan fék-
telenséggel viselkedtek a templomban és a kolostorban, mint kinn a 
mezőn. Hiszen amikor egyszer jelt adtam nekik a kezemmel, hogy az 
Istenre gondolva legalább a templomban csendesebben viselkedje-
nek, súlyos ütéseket mértek a nyakamra, de tüstént borral kínáltak, így 
tették jóvá azt, amit ellenem vétettek. Ezt egyikőtök sem tette volna 
meg velem.«”

(Ekkehard: Casus Sancti Galli – Sankt Gallen-i történetek. 
A 11. századi történetíró a szóbeli és kolostori írásos emlékek alapján 

számolt be a 926. évi eseményről.)

Hogyan bántak a szerzetessel a magyarok? 
Miért térhetett el ez a leírás a magyarokról a korban megszokott 
forrásoktól?

A hadjáratok lezárulása

A magyarok harcmodorát egy idő után kiismerték. A német 
uralkodó  955-ben Augsburg mellett legyőzte a magyaro-
kat nehézfegyverzetű lovagjaival. Ez a nyugat felé vezetett 
támadások végét jelentette. Bulcsút és Lehelt, a magyar se-
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Ahogyan a történészek gondolkodnak
A történészek ok-okozati kapcsolato-
kat keresnek a múltban lejátszódott 
események között. Ezek az összefüg-
gések ugyanis segítenek magyaráza-
tot adni a történtekre.

Géza kiegyezése a keresztény 
uralkodókkal

955: I. Ottó német király legyőzte a tá-
madó magyar hadakat Augsburgnál.
962: I. Ottó uralma alatt egyesítette a 
német területeket, és császárrá koro-
náztatta magát. Létrejött a Német-ró-
mai Császárság.
972: I. Ottó fia és a bizánci császár lá-
nya házasságot kötöttek.
973: Géza magyar nagyfejedelem 
békeköveteket küldött I. Ottó né-
met-római császárhoz.

Vitassátok meg, milyen ok-okozati 
összefüggések lehettek a fenti törté-
nelmi események között!

 Lehel kürtje

Lehel létező személy volt, és az augsburgi csata is megtörtént. A né-
met király megölése ugyanakkor nem valós esemény. Erre már Kézai 
Simon is rájött a középkorban, és hangot is adott a véleményének: 
„Némelyek ugyan mesésen azt állítják, hogy […] egyikök kürtjével a 
császárt agyonütötte volna: de bizony e mese a hihetőséggel ellenke-
zik, s a ki ilyest hisz, elméje gyenge voltát árulja el; mert a bűnös sze-
mélyeket kötött kézzel viszik a fejedelmek színe elé.” 

regek két vezérét az ütközet után elfogták és kivégezték. 
A monda szerint Lehel felakasztása előtt kürtjével még fejbe 
vágta és megölte a német királyt.  Ezután már csak dél-
keletre, a Bizánci Császárság ellen vezettek hadakat a ma-
gyarok. Monda szól arról, hogy Botond vitéz buzogányával 
betörte Konstantinápoly kapuját. 970-ben a bizánci császár 
vereséget mért a támadó magyarokra, ezzel a délkeleti irány-
ba vezetett hadjáratok kora is lezárult.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Mikor volt a magyar honfoglalás?
Kik voltak a honfoglaló magyar nagy fejedelmek?
Mi jellemezte a magyarok harcmodorát?
Mi jellemző a Magyar Nagyfejedelemség támadó hadjára-
taira?
Milyen változások történtek Géza nagyfejedelem uralkodása 
alatt?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

A honfoglalás ideje, útiránya,  2

honfoglaló nagyfejedelmek.
A hadjáratok okai, Nyugat-Euró- 2

pa, Bizánc.
Géza nagyfejedelem: békekötés,  2

kereszténység felvétele, német 
papok és lovagok.

Géza békét köt a keresztény uralkodókkal

A 10. század utolsó évtizedeiben végleg lezárultak a táma-
dó hadműveletek. Árpád nagyfejedelem dédunokája, Géza 
nagyfejedelem már békére törekedett az európai államok-
kal. Felvette a kereszténységet, de egy korabeli krónikás 
szerint Géza megkeresztelkedése után is pogány áldoza-
tokat mutatott be. Amikor ezt egy főpap számonkérte rajta, 
azt mondta, elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy két úrnak 
szolgáljon. Lányait az európai uralkodócsaládok férfi tagjai-
hoz adta feleségül. Géza megkérte fia, István számára a ba-
jor hercegnő, Gizella kezét. A hercegnővel együtt keresz-
tény papok és nehézfegyverzetű német lovagok is érkeztek 
magyar földre.

Miért volt fontos a kereszténység felvétele az európai országok-
kal történő kibéküléshez?
Képzeld el, hogy Géza nagyfejedelem udvarában élsz! Fogal-
mazd meg, hogy egyetértesz-e Géza törekvéseivel!
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 A fejedelem koronát kér

István atyja halála után koronát kért a 
 pápától. „…az isteni kegyelem intéséből 
Aszkrik püspököt, kit más néven Anastasi-
usnak mondanak, a szent apostolok kü-
szöbéhez küldte, hogy Szent Péternek, az 
apostolok fejedelmének örökösét meg-
kérje: a Pannónia tájain kivirult zsenge ke-
reszténységnek bő áldását küldje, az esz-
tergomi egyházat aláírásának tekintélyével 
főegyházzá szentelje, és a többi püspök-
séget is áldásával erősítse. Érdemesítse őt 
is arra, hogy királyi diadémával (nyitott, 
abroncsszerű korona) izmosítsa, hogy e 
tisztségre támaszkodva, amit Isten kegyel-
méből elkezdett, még keményebbre szi-
lárdítsa.”

(Szent István király Hartvik püspök által 
írt legendájából, 12. század)

Milyen rangú főpapot küldött István a 
pápához követségbe?
Mihez kért segítséget?

16. Szent István keresztény államalapítása
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István – nagyfejedelemből király

István apja halálát követően 997-ben lett nagyfejedelem.  
A keresztény uralkodócsaládokban szokásos elv, az első-
szülöttségi jog alapján követte édesapját a főhatalomban. 
Uralmát azonban Koppány, Géza nagyfejedelem legidő-
sebb rokona nem ismerte el. A kibontakozó belháborúban 
István serege vereséget mért az ellene lázadók haderejére.

István és Koppány harca

Koppány, az ősi szokásra hivatkozva, magának követelte a nagyfejedel-
mi címet. Törekvése arra irányult, hogy érvényre juttassa azt az elvet, 
amely szerint a főhatalom az Árpád-ház idősebb ágát illeti meg. István 
sereget gyűjtött, amelyben német lovagok is harcoltak, és Koppány el-
len vonult. A két haderő Veszprém közelében csapott össze, és István 
serege döntő győzelmet aratott. Koppány holttestét az uralkodó négy-
felé vágatta, és az ország négy várának (Veszprém, Esztergom, Győr és 
egy erdélyi vár) kapujára tűzette a pogányok és lázadók elrettentésére.

Miért tört ki harc István és Koppány között?

István teljesen másként akart uralkodni, mint ősei. Ezért 
nyugati mintákat követve elhatározta, hogy királlyá koro-
náztatja magát. A német-római császár kezdeményezésére 
a pápa koronát küldött neki. Ezt a koronát az 1000. év kará-
csonyán Székesfehérvárott István fejére helyezték.  

Magyarország István király idején  
 Hol volt a két érsekség központja? 

Számoljátok meg, hány püspökséget 
alapított István király! Mely két nagy 

birodalommal volt határos Magyarország?

Géza nagyfejedelem megkeresztelkedve halt meg. Utódja fia, Vajk lett, aki a keresztségben az István nevet 
kapta. A nagyfejedelmi hatalom megszilárdításáért folytatott harcban őt támogatták a feleségével, Gizellá-
val együtt német földről érkező térítő papok és páncélos lovagok.

Hogyan és hol történt meg a Ma-
gyar Nagyfejedelemség alapítása? 
Miért és hogyan kötött békét Géza 
a nyugati uralkodókkal?
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Ezzel a Magyar Nagyfejedelemség helyébe a Magyar Ki-
rályság lépett. A Magyar Nagyfejedelemség is állam, sztyep-
pei típusú állam volt. István ennek helyébe egy új, keresz-
tény államot épített, ezért joggal tiszteljük államalapító 
királyként.

A fiatal királynak rövidesen szembe kellett néznie más 
nagy hatalmú nemzetségfőkkel is. Hatalma megszilárdítása  
során előbb az erdélyi területek, majd a Maros-vidék urát 
győzte le. Magyarország I. (Szent) István uralma alatt Kö-
zép-Európa egyik legerősebb államává vált.

 Hogyan szilárdította meg hatalmát István király?
Páros munkában beszéljétek meg: vajon miért támogatta a pápa 
és a császár, hogy a magyar fejedelem koronát kapjon! Gyűjtsé-
tek össze a mellette szóló érveket! Az egyik fél legyen a katolikus 
egyházfő, a másik pedig a német-római császár!

Állam- és egyházszervezés

István gondoskodott az egyház megszervezéséről is. Egy-
házmegyéket, vagyis püspökségeket alapított. István a ha-
zai egyház központjául Esztergomot jelölte ki, ezért ott fő-
egyházmegyét, érsekséget szervezett. A későbbiekben az 
esztergomi érsek koronázta a magyar  királyokat. István el-
rendelte az egyházi tized fizetését és a vasárnapi templom-
ba járást.  Szigorú törvényekkel írta elő, hogy a köznép is 
felvegye a kereszténységet. Minden tíz falunak kötelessé-
ge volt egy közös kőtemplomot építenie.

István király képe a Képes Krónikában
 A királyi hatalom mely jelképei láthatók 
a képen?

 Szent István törvénykönyve: 
A tized elrendelése

„Ha valakinek az Isten tízet adott egy év-
ben, a tizedik részt adja Istennek, és ha 
valaki tizedét elrejti, kilenc részt fizessen. 
És ha valaki a püspöknek elkülönített tize-
det meglopja, mint tolvajt ítéljék meg, és 
az ebből eredő jóvátétel teljesen a püspö-
ké legyen.”

Fogalmazd meg a saját szavaiddal, 
hogy mi a büntetése annak, aki nem 
fizeti meg a tizedet! 
A tizedet a latin decima (tíz) szóból 
dézsmának is nevezték. Mit jelent a 
„megdézsmál” kifejezés?

Ahogyan a történészek  gondolkodnak
Az események bemutatását befolyásolja a mesélő helyzete. 
A történelmi események bemutatása az idők során változik.

Szent István
István Koppány híveinek szemszögéből nézve áruló volt. Fel-
adta ősei hitét, szokásait, és idegen, német lovagokra támasz-
kodott. Elbitorolta a nagyfejedelmi címet Koppánytól. Ráadá-
sul a felesége, Gizella és a tanácsadója, Gellért püspök is 
külhonból származott. A király hosszú uralkodása alatt végig 
fellépett a magyarok addigi szokásaival és vallásával szem-
ben. Uralkodása végén vaskézzel akadályozta meg, hogy egy 
pogány szokásokat követő utód kövesse őt a trónon.

A források hiányossága miatt nem tudjuk pontosan, hogyan is 
vé lekedtek I. (Szent) Istvánról a korabeli magyarok. Nyilván-
valóan voltak támogatói, de sokan ellenezhették is politikáját. 
Az utókor Istvánról alkotott képe ettől teljesen eltérő. Miért?

István király kézjegye a pannonhalmi bencés 
kolostor alapítólevelén. Jelentése: Stephanus Rex. 
 Milyen nyelven íródhatott a doku men tum, 
amelyen a kézjegy szerepel? Mit gondol tok, 
bizonyítja-e a kézjegy, hogy István király tudott 
írni? 

tortenelem_05-35.indd   115tortenelem_05-35.indd   115 2020. 06. 22.   17:53:572020. 06. 22.   17:53:57



116

István az egyházszervezet mellett a vármegyerendszert is 
létrehozta. A hatékony kormányzás szempontjából fontos 
volt, hogy az uralkodói akarat az ország bármelyik pontján 
érvényesüljön. A kialakított vármegyerendszer ezt segítette 
elő. A vármegyék élére az ispánok kerültek. Ők képvisel-
ték a királyt az adott területen. Beszedték az adókat, bírás-
kodtak, vezették a vármegye katonaságát.

István király ezüstpénzt, dénárt veretett, és két törvény-
könyv is fűződik a nevéhez.

Milyen uralkodói intézkedések kísérték az államalapítást?

A trónutódlás kérdése

Minden uralkodó számára fontos az utódlás kérdése. István 
király azt remélte, hogy fia, Imre herceg majd folytatja a 
politikáját.  Ezért Gellért püspököt bízta meg a fiú neve-
lésével. Egy vadászat során azonban vadkan oltotta ki az 
ifjú herceg életét. A király ezután nem talált megfelelő utó-
dot az ország élére. A kereszténységet elutasító unokatest-

A fehérvári bazilika építése (rekonstrukciós kép). A  négytornyú bazilika körülbelül 60 × 30 méteres belső terével és 30 méteres 
belmagasságával a korabeli Európa egyik legnagyobb temploma volt. A székesfehérvári Szűz Mária-Bazilikában koronázták 
a magyar királyokat 1000 és 1527 között, de később sok uralkodónk – közöttük Szent István – is ide temetkezett.  Miért 
Fehérváron épült a magyar királyság első bazilikája? Írj egy színes beszámolót a képen látható eseményről!

A nagyharsányi ezüstdénár  Mit ábrázol 
Szent István pénze? Milyen keresztény 
jelképet látsz a pénzérmén?
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vérét, Vazult megvakíttatta, Vazul fiait pedig száműzte az 
országból. Végül unokaöccsét, az itáliai Velencében nevel-
kedett Orseolo Pétert tette meg trónörökösnek. István 1038-
ban bekövetkezett halála után azonban a királyi hatalom 
ereje és tekintélye meggyengült.

Miért alakult ki sok esetben belső háború a királyok halála után?

Vazul megvakítása a Képes Krónikában

A Képes Krónika Gizella, az idegen királyné bűneként mutatja be Vazul 
megvakítását. Szent István pedig e történet szerint védeni akarta Vazul 
fiait, Andrást, Bélát és Leventét. A történetváltozat oka leginkább az 
lehetett, hogy nem akarták a szentté avatott István király emlékét sem-
mivel sem beárnyékolni.

„Siratta őt [Imre herceget] Szent István király … atyafiságában nem 
látott senki olyast, aki az ő halála után keresztényi hitben tartsa meg 
országát. Mert a magyar nemzet inkább hajlott a pogány szertartások-
hoz, mint Krisztus hitéhez. … sietvén elküldötte … követét, … hozza ki 
a nyitrai börtönből nagybátyja fiát, Vazult … vezesse hozzá, hogy mi-
előtt meghal, királlyá tehesse. Meghallotta ezt Gizella királyné, … nagy 
hamarsággal elküldötte követét, név szerint Seböst … abba a börtön-
be, ahol Vazult őrizték. Sebös tehát megelőzte a király küldöttét, kitolta 
Vazul szemét, és ólmot öntött fülének üregébe … Látta Szent István 
király, milyen nyomorúságosan megcsonkították, keservesen sírni kez-
dett, de nyomta a betegség terhe, és így nem adhatta meg a gonoszte-
vőknek méltó büntetésüket. Magához hívta … Andrást, Bélát és Leven-
tét, azt tanácsolta nekik, fussanak, amilyen gyorsan csak tudnak, hogy 
megóvják életüket és testi épségüket. Ezek megfogadták a szent király 
bölcs tanácsát, és Csehországba futottak a bajok és fájdalmak színe elől.”

Mennyiben mutatja be másként az eseményeket a Képes Krónika 
részlete, mint a tankönyvi szöveg?

Vazul megvakíttatása és Imre herceg temetése 
a Képes Krónikában

 Az Intelmek könyve Imre 
hercegnek

Az Intelmek könyve a magyarországi latin 
nyelvű irodalom egyik első emléke. Stí lusa 
családias, emelkedett. Valójában nem tud-
juk, ki a szerzője. Valószínűleg István király 
korában, az ő kérésére készült. A könyv 
nagy része a keresztény hit és az egyház 
iránti kötelezettségekről, illetve a vallásos 
erények fontosságáról szól.

„Ha a királyi koronát meg akarod be-
csülni, legelőször azt hagyom meg, taná-
csolom, illetve javaslom és sugallom, ked-
ves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet 
akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, 
hogy minden Istentől rendelt alattvalód-
nak példát mutass, s valamennyi egyházi 
személy méltán nevezzen igaz keresztény 
hitvallású férfinak.”

Milyen céllal íródott az  Intelmek könyve?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

997: István nagyfejedelem lesz, Koppány legyőzése 2

koronázás: I. (Szent) István király (1000–1038) 2

Államszervezés: vármegyék, élükön az ispánok 2

Egyházszervezés: nyolc püspökség, két érsekség, tized 2

Imre herceg halála, I. István utódja, Orseolo Péter 2

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Kit kellett legyőznie Istvánnak az uralkodása kezdetén, és 
miért?
Melyek voltak a keresztény államalapítás és egyházszer-
vezés fontos intézkedései?
Milyen következményekkel járt, hogy Imre herceg fiatalon 
meghalt?
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17. Árpád-házi királyportrék
Az Árpád-ház

A dinasztia mintegy 450 éven keresztül uralko-
dott, Álmos megválasztásától (850 körül) III. And-
rás királyig, akinek halálával 1301-ben kihalt az 
Árpád-ház. Férfiágon való hatalombirtoklásuk-
ban csak Orseo lo Péter és Aba Sámuel királysága 
jelentett némi törést a Szent István halálát követő 
években, hiszen ők leányágon kapcsolódtak az Ár-
pád-házhoz. 

Az uralkodóház története színes és izgalmas 
események láncolatából áll össze. Gyakori trón-
harcok, testvérviszályok és cselszövések kísérik 
végig az évszázadokat. Mindez azonban nem kü-
lönbözik a legtöbb európai dinasztia történetétől, 
és az Árpád-kor alapvetően az ország gyarapodá-
sát és erősödését hozta. A többször kiújuló belső 
harcok ellenére a Magyar Királyság végig egysé-
ges állam maradt, és nem került hosszabb ideig 
idegen uralom alá, sőt maga is nagyhatalommá 
vált. Az évszázadok során az Árpád-ház Európa-
szerte elismert dinasztiának számított: királyai 
külföldi uralkodóházakból választottak feleséget, 
míg a királylányok külföldi királyokhoz, császá-
rokhoz mentek nőül. Az Árpád-ház elismertségét 
jelzi, hogy több szentet is adott az egyháznak.

A következőkben öt, a korszak magyar történel-
mét meghatározó királyunk portréját tekintjük át, 
de javasoljuk, hogy végezzetek kutatómunkát, 
akár önállóan, akár csoportmunkában minél több 
királyunkról.

Milyen kérdésekre lenne érdemes választ talál-
ni? Például:

kik között zajlott a híres „A kardot válaszd!” jelenet? 
Mi állt ennek hátterében?
miért vakíttatta meg Könyves Kálmán a testvérét és 
annak gyermekét?
ki támogatta a II. Gézával szemben fellépő ellenkirá-
lyokat?
ki ellen harcolt a későbbi V. István a hatalomért?
miért kapta meg a „Kun” jelzőt IV. László király?
miért nem tekintették sokan törvényes uralkodónak 
III. Andrást?

Az Árpád-ház magyar uralkodóinak leszármazási táblájaA Á ád há lk dói k l á á i tábláj

dózse
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Magyarország 
a 11–12. században 
 Keresd meg 
a térképen, mely 
területekre indultak 
támadó magyar 
hadjáratok a 
korszakban!

Szent László, a lovagkirály

A Szent István halálát követő évtizedekben trónviszályok 
keletkeztek, illetve egy nagyobb pogánylázadás is kitört. 
Ennek során több keresztény templomot felgyújtottak, és a 
mozgalomnak sok pap is áldozatul esett. Bár a pogányláza-
dást elfojtották, a zűrzavaros belpolitikai állapot még évekig 
fennmaradt. Megszaporodtak a fosztogatások, egyre töb-
ben próbáltak meg tolvajlásból élni. Nagyon sokan az or-
szág ritkábban lakott térsége felé vándoroltak, hogy még 
szabad földterületet szerezzenek maguknak.

Ebben a helyzetben lépett trónra I. (Szent) László. Kemény 
kézzel megszilárdította a rendet, nagyon szigorú törvénye-
ket hozott. Fellépett a tolvajokkal szemben: aki egy tyúk ér-
tékénél töb bet lopott, azt felakasztották. Aki kevesebbet, azt 
megcsonkították. A király megtiltotta a kóborlást, a földes-
urak földjéről való elvándorlást. A parasztok kötelesek vol-
tak megművelni a nemesek földjeit, és adózniuk is kellett.

László megerősítette az egyházat. A pogánylázadásokból 
okulva mindenféle pogány vallásgyakorlást betiltott. Akit 
rajtakaptak a régi vallás gyakorlásán, azt keményen meg-
büntették. A király új püspökségeket is létrehozott, a pápá-
nál pedig kezdeményezte István király, Imre herceg és 
Gellért püspök szentté avatását.

László még herceg korában az országra törő ellenséget is 
legyőzte. A krónikás által kunnak nevezett sztyeppei nomád 
nép keletről rátört Magyarországra. A László vezette magyar 
sereg Erdélyben ütközött meg velük, és győzelmet aratott. 

 Miért „Árpád-ház” Álmos 
nemzetsége?

Az első magyar uralkodóháznak többféle 
elnevezése ismert. Kézai Simon történet-
író 1285 előtt megírt krónikájában a „Tu-
rul-nemzetség” kifejezést használta. A ke-
resztény magyar királyok azonban ekkor 
már a „szent királyok nemzetsége” tagjai-
nak tartották magukat, mivel I. István ki-
rály és Imre herceg után I. László királyt is 
szentté avatták. A ma közismert „Árpád-
ház” elnevezés későn, csak a 18. század 
második felében született. Talán azért ter-
jedt el ez így, mert bár Álmos volt az első 
magyar nagyfejedelem, és a honfoglalást 
is ő kezdte el, de fia, Árpád vitte sikerre.

 Miért a „Turul-nemzetség” kifejezés sze-
repelt a középkori krónikában?
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A monda szerint a lovagkirály is vitézkedett a csatában. Mi-
után sógora, az utolsó horvát király meghalt, Szent László 
hadai elfoglalták Horvátországot. Ennek a hadjáratnak hosz-
szú távú következménye lett a magyar történelemre, hiszen 
Horvátország a 20. század elejéig Magyarországhoz tartozott. 

László királyként mondd el, mit tettél az ország megerősítése ér-
dekében!

Könyves Kálmán, a művelt király

I. (Szent) László király halála után unokaöccse, Kálmán 
követte a trónon. A latinul írni-olvasni tudó király nagyon 
művelt volt, mivel eredetileg egyházi pályára készítették 
fel. Kálmán műveltsége miatt kapta a „könyves” előnevet. 
Udvarában pezsgő irodalmi élet bontakozott ki, amelyet 
személyesen irányított. Az új király enyhített a törvények 
szigorán. Ezután már csak egy négylábú állat vagy egy an-
nál értékesebb dolog ellopása esetén lett a tolvaj büntetése 
kivégzés. Törvénybe foglalta azt is, hogy a boszorkányok 
egy bizonyos fajtája (lidércek, rontó szellemek) nem léte-
zik, de a hagyományos boszorkányképzetek (elátkozó, 
szemmel verő) még évszázadokig megmaradtak. Kálmán 
folytatta Szent László terjeszkedő politikáját is: elfoglalta 
Dalmáciát, azaz az adriai tengerparti kikötővárosok és szi-
getek is magyar fennhatóság alá kerültek.

Kálmán miért enyhíthetett a törvények szigorán?
Hogyan függhetett össze a királyi hatalom megszilárdítása és 
a sikeres hódítás?

László üldözőbe veszi a lányrabló kunt. 
A monda szerint odakiáltott a magyar lánynak, 
hogy az övénél fogva rántsa le a kunt 
a lováról.  Hasonlítsd össze a két harcos 
fegyverzetét! Melyik hasonlít jobban 
a honfoglaló magyarok fegyverzetéhez?

László királyt körülbelül száz évvel halála után 
szentté avatták. Az őt ábrázoló ereklyetartóban 
koponyacsontját őrzik ma is. A királyt III. Béla 
idején avatták szentté, és a kutatók megállapí-
tották, hogy az ereklyetartó arcképét valójában 
III. Béláról mintázták 
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III. Béla, a nagy hatalmú király

A 12. század utolsó harmadában uralkodó III. Béla fiatal-
korában éveken át Bizáncban tartózkodott. Mánuel bizánci 
császár, akinek édesanyja Szent László lánya volt, eljegyez-
tette Bélát lányával, és utódjának szánta. Ettől kezdve Bélát 
arra készítették fel, hogy irányítani tudja majd a nagy múl-
tú államot. Amikor azonban Mánuel császárnak fiúgyerme-
ke született, Bélát elválasztották a menyasszonyától, és rövi-
desen visszatért Magyarországra. Trónra lépését követően 
a Bizáncban elsajátított kormányzati ismereteit hatékonyan 
érvényre juttatta. Kialakította a királyi udvar írásbeliségét 
szolgáló kancellária intézményét, ahol külföldi egyeteme-
ken tanult papok készítették a korabeli iratokat, az oklevele-
ket. Valószínűleg a későbbi történetíró, Anonymus is a kan-
cellárián dolgozott. III. Béla jövedelmei alapján Európa 
egyik leggazdagabb koronás uralkodójának számított.  Egy 
korabeli történetíró az általa irányított Magyar Királyságot 
európai nagyhatalomként emelte ki. III. Béla hírneve utó-
dai körében is megőrizte fényét: unokája, IV. Béla király így 
emlékezett róla: „Nagy Béla király”.

Foglald össze saját szavaiddal, miért volt jelentős uralkodó 
III. Béla!

Ahogyan a történészek gondolkodnak
A források sokszor elfogultak. Egy 
történész sohasem fogadhatja el kri-
ti ka nélkül a leírt szöveget. Az em-
berekről és eseményekről készült 
be  számolók mindig valakinek a lá-
tás  módját, szándékait tükrözik.

A „púpos” Kálmán király
Kálmánt a krónikák púpos, sánta, 
szőrös és kancsal, dadogó, kegyetlen 
embernek festik le. Ez a kép azonban 
nem hiteles. Kálmán királysága előtt 
püspök volt, uralkodása alatt maga is 
hadat vezetett: erre nem lett volna 
képes ily sok születési hibával! Csak-
hogy Kálmán halála után nem sokkal 
II. Béla került trónra, akit az ő paran-
csára vakítottak meg. Vak Béla utó-
dainak idején a krónikások már csak 
azzal tudták büntetni Kálmánt, hogy 
befeketítették alakját.

Milyen kérdéseket érdemes feltenni 
mindig egy forrás szerzőjével kapcso-
latban?

II. András és az Aranybulla

III. Bélát elsőszülött fia, Imre követte a trónon. Öccse, II. And-
rás azonban többször is fellépett ellene. A trónviszály során 
birtokok adományozásával szerzett híveket magának. Imre 
király halála után II. András uralkodóként is folytatta ezt a 
bőkezű politikát. Gyakran háborúzott, sőt keresztes hadjá-
ratot is vezetett a Szentföldre. A hadjáratok csak átmeneti 
sikereket hoztak, és rengeteg kiadással jártak. II. András fe-
lesége, a német származású Gertrúd eközben saját testvére-
inek és híveinek juttatott vezető pozíciókat. A népszerűtlen 
királynét egy főúri összeesküvés során meggyilkolták. 

Végül egy nemesi mozgalom lépett fel II. András politiká-
jával szemben. Ezért 1222-ben a király kibocsátotta az 
Aranybullát, amely egyrészt korlátozta a hatalmát, más-
részt a későbbi nemesi jogokat és kötelezettségeket is írás-
ban rögzítette. Ezek közül a legfontosabb volt, hogy a ne-
mesek adómentesek, cserébe, ha támadás éri az országot, 
kötelesek hadba vonulni. 

Miben különbözött II. András politikája apjáétól?
Mi vezetett az Aranybulla kibocsátásához?
Honnan származik ez az elnevezés? Ha nem jut eszedbe, lapozz 
vissza a tankönyv 2. leckéjéhez!

 Részletek az Aranybullából

3. Úgyszintén: semmiféle adót, sem „sza-
bad dénárokat” nem fogunk szedetni a 
szerviensek [a későbbi nemesség korabeli 
elnevezése] birtokai után, sem az ő háza-
ikba vagy falvaikba nem szállunk, hacsak 
nem hívnak bennünket. (…)

7. Ha pedig a király az országon kívül 
akar hadat vezetni, a szerviensek ne tar-
tozzanak vele menni, csak az ő pénzén, és 
visszatérése után rajtuk hadbírságot ne 
szedjen. Ha azonban az ellenség részéről 
jön sereg az országba, mindnyájan egye-
temlegesen menni tartozzanak. Úgyszin-
tén, ha az országon kívül megyünk is had-
dal, mindazok, kik ispánságokat bírnak, 
vagy tőlünk pénzt kapnak, menni tartoz-
zanak. (…)

16. Egész megyéket vagy bármiféle 
méltóságokat örök tulajdonul vagy bir-
tokképpen nem adományozunk. 
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IV. Béla uralkodásának kezdete

Dzsingisz kán a 13. század elején seregeivel létrehozta a ha-
talmas Mongol Birodalmat Ázsiában. Utódai már Európá-
ba is betörtek. A tatárjárásnak a Magyar Királyság is áldo-
zatul esett. Ekkor IV. Béla volt a magyar király. Ő II. András 
után lépett trónra. IV. Béla király az apja által eladományo-
zott földek egy részét visszavette a nagyuraktól. Meg akarta 
erősíteni a királyi hatalmat, de emiatt sokan ellene fordul-
tak. A haragos főemberek ellenállása akkor érte el csúcs-
pontját, amikor a király behívta országába a tatárok elől 
menekülő kunokat. IV. Béla úgy gondolta, hogy jó szövet-
ségesek lehetnének a közeledő tatárokkal szemben. A ku-
nok keresztény hitre térítését is szívügyének tekintette.  
A magyar nagyurak azonban azzal vádolták meg a kunokat, 
hogy a tatárokkal szövetkeznek. Megölték Kötöny kun fe-
jedelmet, amit Béla király nem tudott megakadályozni. 
A kunok bosszúból rabolva-fosztogatva kivonultak Ma-
gyarországról.

A tatárjárás

1241 tavaszán törtek be az országba a kelet felől érkező 
tatár seregek. A hadakat a birodalomalapító Dzsingisz kán 
unokája, Batu kán vezette. A magyar király nem kapott se-
gítséget a keresztény uralkodóktól. Azok egymással folyta-
tott küzdelmeikkel voltak elfoglalva. IV. Béla csapatai Mu-
hinál szálltak szembe az ellenséggel. A szekérvár mögül 

A Mongol Birodalom  Keresd meg a térképen Magyarország helyét!

 Szövetség a kunokkal

„Kötöny, a kunok királya ünnepélyes kö-
vetséget küldött Béla királyhoz azzal az 
üzenettel, hogy ő sok éven keresztül har-
colt a tatárokkal, és két alkalommal győ-
zelmet aratott felettük, a harmadik alka-
lommal azonban, mivelhogy nem volt 
felkészülve rá, hirtelen bevonultak a föld-
jére. Ezért ha őt Béla hajlandó befogadni 
és szabadságban megtartani, akkor kész 
rá, hogy magát és övéit neki alá vesse, és 
rokonaival, testvéreivel és barátaival meg 
minden vagyonával és ingó javaival 
együtt Magyarországra bevonuljon, és 
őt a katolikus hitben kövesse.”

Miért küldött követeket Kötöny a ma-
gyar királyhoz?
Mit ajánlott fel kérése elfogadásáért 
cserébe?
Miért lehetett volna hasznos szövetsé-
ges a tatárok elleni harcban?
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védekező magyarok súlyos vereséget szenvedtek. Ez volt 
Magyarország fennállásának addigi legnagyobb katonai 
kudarca. A sereg java része elesett, IV. Béla király is alig tu-
dott elmenekülni a csatából.

Egy korabeli beszámoló így írta le a csatát: „A tatárok nem messze a 
hadseregtől találtak egy gázlót, és egy éjszaka alatt mindnyájan átkel-
tek rajta, és hajnalban a király egész seregét körülvéve, jégesőként 
kezdték lőni nyilaikat a hadseregre. (…) a király pedig nem volt képes 
felállítani a csatarendet. És ha a magyarok a sereg egy-egy részéből 
összevegyülten vonultak a hadba, a tatárok szembejöttek velük nyilaik-
kal, és arra kényszerítették őket, hogy visszavonuljanak a sereg körleté-
be (…). Kálmán herceg, a király testvére mindazon embereivel, akikkel 
ekkora szorongatott helyzetben rendelkezhetett, igen kemény ütkö-
zetet vívott a tatárokkal a tábor egyik oldalán, harcban töltve a nap 
nagy részét; de csalódott, amikor azt hitte, hogy a sereg hátralévő ré-
sze megsegíti. (…) a tatárok kissé félrehúzódva, önként utat engedtek 
nekik maguk között minden nyíllövés nélkül. Ezért egyre több és több 
magyar vonta ki magát a seregből, felhasználva ezt az utat. (…) És ami-
kor már több oldalon is nyitva állt az út a királyi csapat előtt, a király 
anélkül, hogy felismerték volna, utat talált az erdő felé.”

Rogerius (rogériusz): Siralmas ének

A tatárok 1241–1242 telén átkeltek a befagyott Dunán, és az 
ország nyugati részeit is végigdúlták. Eközben IV. Béla ki-
rály Dalmáciába, az ország délnyugati részébe menekült kí-
séretével, és Trau szigetének várában húzódott meg. 1242-ben 
a tatárok váratlanul elhagyták az országot. Batu kán való-
színűleg értesült a nagykán haláláról, és hazaindult a kán-
választó gyűlésre. Egy másik elképzelés szerint az elvonulás 
csupán a taktika része volt. A tatárok általában két támadás 
után foglaltak el egy területet véglegesen.

A muhi csata vázlata  Milyen taktikát alkalmaztak a tatárok a magyarok-
kal szemben? Mik lehettek a magyar kudarc legfőbb okai?

Ahogyan a történészek gondolkodnak
Az eseményeknek általában egyszer-
re több oka van. A történészek igye-
keznek minél több lehetséges okot 
keresni. Utána pedig ezek közül kivá-
lasztják a legfontosabbakat. 

A vereség okai
A középkori Magyar Királyság Euró-
pa egyik legerősebb állama volt. En-
nek ellenére IV. Bélának nem sikerült 
az országot megvédeni a tatároktól. 
A vereség olyan súlyos volt, hogy a 
tatárok háborítatlanul rabolhattak és 
gyilkolhattak egy évig.

Melyek voltak a vereség okai? Hason-
lítsátok össze a válaszaitokat, utána  
pedig állítsátok közösen fontossági 
sorrendbe a lehetséges okokat!  

IV. Béla lovagjai is hasonló fegyverzetben 
harcoltak a muhi csatában
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Esztergom ostroma. A tatárok se Esztergom, 
se Fehérvár várát nem tudták bevenni. 
Bebizonyosodott, hogy a keleti támadók ellen 
csak a kővárak védhetik meg az országot.
 Milyen eszközöket látni a kép bal oldalán? 
Lapozz vissza a tankönyv 98.  oldalára, hogy 
átismételd a működésüket! Miért tudott 
ellenállni a vár a tatárok ostromának?

A hazatérő király egy felégetett, kifosztott országot ta-
lált. Egyes becslések szerint alig egy év leforgása alatt több 
százezer embert mészároltak le a tatárok. 

IV. Béla sokat tett annak érdekében, hogy az ország képes 
legyen megvédeni magát egy újabb támadással szemben. 
Felismerte, hogy a tatár seregek a kővárakat és a fallal kö-
rülvett városokat nem tudták sem elfoglalni, sem lerombol-
ni. Szakított addigi politikájával, és a főnemeseknek birtoko-
kat adományozott azzal a feltétellel, hogy építsenek kővárakat 
az új földjeiken. A király maga is számos új erődítményt 
építtetett. Uralkodása alatt több mint hatvan kővárral gaz-
dagodott az ország. Visszahívta és letelepítette a tatárjárás 
előtt kivonult kunokat is. IV. Béla király uralkodása alatt 
újjáépítette a kifosztott és lerombolt Magyar Királyságot.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Miről rendelkeztek Szent László törvényei?
Mely területekkel növekedett az ország I. László és Kálmán 
idején?
Miért nevezte IV. Béla király nagyapját „Nagy” Bélának?
Miért jelentős dokumentum az Aranybulla?
Milyen helyzetbe került az ország a tatárjárás során?
Hogyan állt talpra az ország a tatárjárás után?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

László király: szigorú törvények,  2

Horvátország
Kálmán: a művelt uralkodó 2

III. Béla: az ország nagyhatalom 2

II. András: az Aranybulla kibocsá- 2

tása
IV. Béla: a tatárjárás és az ország  2

újjáépítése
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Az Árpád-ház időszakából több történelmi személyt is pél-
daképnek állított be az egyház azzal, hogy szentté avatták. 
A keresztény államalapító és egyházszervező István király 
és fia, Imre herceg mintegy fél évszázaddal a haláluk után 
lettek szentek. Hasonló megbecsülésben részesült Gellért 
püspök, és később I. László is. A 13. századból pedig két 
királylány élete: Erzsébeté és Margité vált példaértékűvé az 
egyház szerint. 

A tankönyvi lecke átolvasása után gyűjtsd ki vázlatosan a füze-
tedbe, miért volt példaértékű élete a felsorolt öt magyar szent-
nek az egyház szerint! 
Miben hasonlított Gellért püspök az első középkori szentekhez?

Az István király halála utáni trónviszályok idején a ke-
resztény hitet és az egyházi személyeket is támadások érték. 
A pogányságát nyíltan vállaló Vata fellázadt, és híveivel 
együtt követelte az ősi hit visszaállítását. Sereget toborzott, 
híveivel lerombolta a keresztény templomokat, és lemé-
szárolta a papokat. Gellért püspök, Imre herceg nevelője is 
a fosztogató pogányok fogságába esett. A püspököt egy két-
kerekű kocsira kötözték, majd a mai Gellért-hegyről a mély-
be taszították. A szent ember mártírhalált halt. 

Szent Erzsébet

II. András és Gertrúd gyermeke a 13. század elején született. 
A királylányt négyéves korában eljegyezték egy német gróf-
fal. Ezután el kellett költöznie férjéhez német földre. Mi-
vel a jegyese meghalt, annak öccse vette végül feleségül. Er-
zsébet ekkor mindössze tizennégy éves volt. Tizenöt évesen 
megszülte első gyermekét. Jótékonykodásairól volt híres. 
Kórházat alapított, ahol saját kezével ápolta a betegeket. Se-
gítette az árva gyerekeket és a szegényeket. Férje halála után 
viszont a rokonság megtiltotta Erzsébetnek a szegények tá-
mogatását. Felesleges pazarlásnak nevezték a jótékonyko-
dásra fordított pénzösszeget.

 Gellért püspök meggyilkolása 
a Gellért-legendából

„Mikor a pesti révhez jutottak, íme öt isten-
telen ember, Vata és cinkosai, eltelve a go-
nosz szellemekkel, amelyeknek magukat 
átadták, kövekkel támadva rárontottak a 
püspökre és társaikra. Szent Gellért püspök 
pedig azokra, akiket kövekkel dobáltak, 
szüntelenül a kereszt jelét vetette. […] 
hangosan így kiáltott:  „Uram, Jézus Krisz-
tus, ne ródd fel nekik bűnül, mert nem tud-
ják, mit tesznek.”  Ám azok ezt látva még 
jobban megdühödtek, nekitámadtak, és 
kocsiját felfordították a Duna partjára. Ott 
leráncigálták kocsijáról, taligára rakták, és 
Kelenföld hegyéről letaszították.”

Miért nevezi a forrás istentelennek Vatát 
és követőit?
Milyen magatartásformát sugallt Gellért 
püspök viselkedése?
Hogyan hívjuk ma Kelenföld hegyét?

18. Árpád-kori szentek

A keresztény világban, főleg a középkorban, kiemelt tiszteletben részesítették a szenteket. Ők azok a sze-
mélyek, akiket az egyház buzgó vagy önfeláldozó vallásosságuk miatt példaként állított a hívek elé. Meg-
határozó szerepük volt a keresztény hit terjesztésében, illetve kitűntek a keresztény életforma vállalásában. 
Először a keresztényüldözés során mártírhalált szenvedett vértanúk váltak szentté. Ezután már olyan sze-
mélyeket is szentté avattak, akik életük során tetteikkel tanúbizonyságot tettek a keresztény értékek mel-
lett, és mások érdekében is cselekedtek.

Kik voltak az egyház első vértanúi?
Sorold fel az eddig tanult magyar 
szenteket!
Van-e példaképed? Miért ő? Beszél-
jétek meg az osztályban, mit jelent 
számotokra a példakép! 
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Szent Erzsébet legendája

A legenda szerint egyszer a szent életű asszony, kosarába kenyereket 
rejtve kilopózott a várból az éhezőkhöz. Útközben azonban találkozott 
a sógorával. A férfi gyanította, hogy Erzsébet ismét a szegények megse-
gítésére készül, ezért kérdőre vonta az asszonyt. A megrettent asszony 
azt füllentette, hogy csak rózsák vannak nála. Amikor a sógor belenézett 
a kosárba, ott valóban az említett virágok illatoztak. A legenda szerint 
Isten így mentette meg a szent asszonyt. Erzsébet később a rokonokkal 
való rossz viszonya miatt kolostorba vonult, pedig még a német császár 
is megkérte a kezét. Példás cselekedeteiért és a szegények megsegíté-
séért a pápa nem sokkal halála után szentté avatta. Sírjánál később több 
csoda is történt, súlyos betegek gyógyultak ki bajaikból.

Szent Margit

IV. Béla király leánya az országot szinte pusztulással fenye-
gető támadás, a tatárjárás idején született. Édesapja megfo-
gadta, hogy ha az ország Isten segítségével megmenekül a 
tatároktól, akkor felajánlja gyermekét az Úrnak. A tatárok 
kivonulása után a kislány háromévesen Veszprémbe került. 
A helyi apácakolostorban nevelkedett. Később abba a zár-
dába költözött, amelyet édesapja alapított Buda közelében, 
a Nyulak szigetén. A zárdában munkával és imádsággal 
teltek a napjai. A legenda szerint jósképességgel is rendelke-
zett, amellyel gyakran segítette apját diplomáciai ügyekben. 
IV. Béla hozzájárulásával felmentették volna fogadalma alól, 
de ő nem akart sem a cseh, sem a lengyel király felesége 
lenni. A kolostorban nem éreztette előkelő származását, sze-
gényes ruhákat viselt, szívesen elvégezte az alantasnak te-
kintett munkákat, és gyakran ápolt súlyos betegeket. Szent 
Margit a segítőkészség és a könyörületesség példaképévé 
vált. Apácaként halt meg. Előbb boldoggá, majd a 20. szá-
zadban szentté avatták példamutató élete miatt. 

Nézz utána, hogy hívják ma a Nyulak szigetét!

Szent Erzsébet kenyeret oszt a szegényeknek  
Egy jó kereszténynek miért kell embertársain 
segítenie? Nézd meg a könyvtárban vagy az 
interneten, hogy mit jelent az alamizsna szó!

A Margit-legenda másolatának egy oldala az 
ún. Rás kay-kódexből. Az eredeti legenda még 
latin nyelven keletkezett 1300 körül, de rövidesen 
ennek a magyar fordítását is elkészítették. Ezt 
a szöveget másolta át Ráskay Lea Domonkos-
rendi apáca a 16. század elején

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

A szentté avatás célja: példamutatás, példaadás 2

Első jelentősebb magyar szentek: István, Imre, László 2

Szent életű Árpád-házi királylányok: Erzsébet, Margit 2

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Miért voltak fontos személyek a szentek a középkorban?
Hogyan válhatott valaki szentté?
Milyen keresztény értékek és erények miatt avatták szentté 
a leckében tanult szenteket?
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19. Árpád-kori győztes harcok és csaták

Mi jellemezte a középkori lovagi 
hadviselést?
Milyen fegyverzettel harcoltak a lo-
vagok a közelharcban?
Miben különbözött ettől a sztyeppei 
népek harcmodora?

Magyar Nagyfejedelemség, 
majd Magyar Királyság 
a 10–11. század közepéig 
 Keresd meg a térképen 
a leckében tanult 
hadjáratok, csaták 
helyszíneinek földrajzi 
elhelyezkedését!

Adriai-tenger

Duna

Rába

Dráva

Maros

Tisz
a

907

Kerlés

1068Esztergom

Fehérvár
V

BIZÁNCI
CSÁSZÁRSÁG

N
ÉM

ET
-R

Ó
M

A
 

ZÁRSÁG LENGYEL KIR.

HORVÁT
KIRÁLYSÁG

Adriai-tenger

VELEN
CEI KÖZT.

Keleti-Frank Birodalom támadása
Német-római Császárság támadásai 
Nomád nép betörése (úzok)

Ennsburg

(96
2-t

ől)
 

1091-ig önálló

SÁSC

I

eszprém
Vértes-
hegység

1051

Pozsony
1052

A pozsonyi csata

907 nyarán a szokásostól eltérően a Magyar Nagyfejede-
lemség védekező szerepre kényszerült a Keleti Frank Ki-
rályság* támadása miatt. Ennek végkifejlete lett a július ele-
jén megvívott pozsonyi csata, a korai magyar hadak 
legfényesebb helytállása. A Keleti Frank Birodalom ugyan-
is nem nyugodott bele a Kárpát-medence nyugati felének 
elvesztésébe, valamint abba, hogy egy új harcias sztyeppe-
állam rendezkedett be keleti végein. Seregei nagy erőkkel 
támadtak a Duna mindkét partján, de teljes vereséget szen-
vedtek. Ezzel a győzelemmel a magyarság szentesítette a 
honfoglalást, biztosította népe fennmaradását a Kárpát-
medencében.

A hadtörténelem a történelemnek azon része, amely a csaták, a hadjáratok, a fegyverzetek és a harcmodo-
rok részletesebb elemzésével foglalkozik. A hadtörténészek egy adott hadművelet áttekintésénél elsősor-
ban korabeli forrásokat használnak, illetve a régészeti feltárásokból származó tárgyi emlékeket is figyelem-
be veszik. Fontos még a terepbejárás, ezáltal egy csata földrajzi körülményeit is tanulmányozni lehet. Ebben 
a leckében a középkori magyar hadtörténelem három fontos mozzanatát tanulmányozzuk. 

Keleti Frank Királyság: a Frank Birodalom 
Nagy Károly császár halála után három részre 
szakadt. A Keleti Frank Királysághoz főleg a 
mai Németország és Ausztria területe tarto-
zott.

A csata emlékét egy korabeli kolostori évkönyv így örökítette meg:
„907. [év] A bajorok kilátástalan háborúja a magyarokkal, Luitpold 

herceget (bajor határőrgróf ) megölték, övéinek féktelen kevélységét 
letörték, és a keresztények alig néhányan menekültek meg, a püspö-
kök és grófok többségét meggyilkolták.”
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A pozsonyi csata leírása Aventinus krónikájából 
(16. század)

„Germánia és a bajorok királya, Lajos [Gyermek Lajos keleti frank király] 
az egész Bajorországra kiterjedt újoncozás után a bajorok új városába, 
Ennsbe megy. Megjelennek itt a püspökök, a szerzetesek elöljárói, a ba-
jorok előkelői… és közös elhatározással döntenek arról, hogy a magya-
rokat ki kell űzni a bajorok országából… hadat üzennek a magyaroknak, 
a Duna mindkét partján megindulnak a bajor előkelők harcra kész és 
támadó sereggel. … A hadvezérek a csapatokat három részre tagolják. 
Luitpold, az osztrák határ parancsnoka az északi parton, Theotmar salz-
burgi érsek a délin halad… a Dunán pedig hajókon a király rokona, a 
semnonok vezére, Sighard… vezeti a csapatokat. 

Állapítsd meg, hogyan készült fel a Keleti Frank Királyság hadereje a 
támadásra!

De a magyarok sem maradtak tétlenek, komolyan felkészülve tűn-
nek fel, és mindent, ami a hasznukra lehet, fegyvereket, katonákat, lova-
kat jó előre készenlétbe helyeznek… Mintha csak fürge lovaikkal át 
akarnák törni a harcvonalat, nagy erővel támadnak, s hatalmas nyílfel-
hőt bocsátanak ki. A bajorokat szaruíjaikból kilőtt nyílvesszőkkel borítják 
el, majd ismét hátrálnak. Gyorsabbak nehéz fegyverzettel felszerelt se-
regünknél, s amikor még azt hisszük, hogy távol vannak, már ott is te-
remnek, s amilyen gyorsan jönnek, ugyanolyan gyorsan el is tűnnek. 
Amikor már azt hiszed, hogy győztél, a legnagyobb veszélyben találod 
magad.

Hogyan kezdődtek az első összecsapások? Idézd fel, milyen volt a 
magyarság harcmodora a honfoglalás időszakában!

A magyarok ellenfeleiket a távolból támadják nyilaikkal: akkoriban 
nem ismerték a nyílt harcot, a gyalogos csatát, az egymásnak feszülő 
hadsorokat, a karddal vívott közelharcot, a várostromot… Miközben 
elsöprő rohammal ott teremnek, ugyanolyan hirtelen eltűnnek, először 
menekülést színlelnek, majd lovaikat megfordítva támadnak, de bármit 
is tegyenek, nyilaznak, és dárdát vetnek, jobbról, balról, szemből vagy 
éppen hátulról körbe száguldoznak, kifárasztják a mieinket, majd min-
den oldalról ránk rontanak, a megfáradt bajorokat letiporják, és legyil-
kolják… a magyarok éjjel a Dunán titkon átúsztatnak, Lajos legátusát, 
Luitpoldot, Isangrim étekfogó mestert egész csapatával, tizenöt vezér-
rel együtt a táborban megölik. A rákövetkező napon azokkal végeznek, 
akik a hajókon tartózkodtak…”

Miért volt megsemmisítő erejű a magyarok támadása? Mi történt 
a három támadó alakulattal?

Nehézpáncélos lovag fegyverzetének mai 
másolata. A képen látható sodronypáncél 
évszázadokon át a lovagok fő páncéltípusa volt, 
a filmeken is sokszor látható zárt vértezet csak 
a középkor utolsó évszázadaiban alakult ki.

11. századi teherhajó mai másolata. Ilyen 
alacsony merülésű hajókat használtak 
akkoriban Európában.
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A „felperzselt föld” taktikája

Egy hadjáratra induló sereg számára a legfontosabb a folya-
matos utánpótlás biztosítása volt. Itt nemcsak a katonák 
élelmiszer- és ivóvízellátását kellett biztosítani, de fontos 
volt a lovak, ökrök és öszvérek etetése és itatása is. A hadve-
zéreknek erre gondolniuk kellett, és már jó előre meg kellett 
szervezniük a készletek feltöltését és mozgatását. Egyrészt a 
vonuló sereget rengeteg szekér kísérte, amelyek szállítot-
ták az ellátmányt. Másrészt törekedhettek arra, hogy a me-
netoszlop egy-egy folyó közelében haladjon, mert ezáltal a 
teherszállító hajókkal lehetett megoldani a sereg ellátását. 
Természetesen mindezt a védekező fél is nagyon jól tudta, 
és a támadó haderővel szemben többféle taktikát választha-
tott. Az egyik leghatékonyabb volt a tudatos visszavonulás 
stratégiája, amelynek során jelentős területeket adott fel, 
miközben alkalmazta a „felperzselt föld” taktikáját. Ez azt 
jelentette, hogy abban a sávban kiürítették a falvakat, el kel-
lett szállítani vagy fel kellett gyújtani a termést, a tartaléko-
kat, és esetleg megmérgezni a kutakat. Így az országba be-
nyomuló hadsereg egy idő után utánpótlási gondokkal 
küszködött, a hadellátási vonalai egyre hosszabbak lettek. 
Az idővel kimerülő sereg sokkal sebezhetőbbé vált, és egy 
váratlan, gyors ellentámadás a védekező fél részéről akár 
végzetes csapást is mérhetett rá.

 
Miért volt kézenfekvő a „felperzselt föld” taktikája védekezés 
 esetén?

Német támadások nyugatról

A honfoglalást követően a határokon széles, lakatlan sávot, 
gyepűt alakítottak ki. A gyepűk védelmére határt védő 
népként székelyeket rendeltek. A nyugati gyepű emlékét 
az Őrség neve még ma is őrzi. A 11. században a Német- 
római Császárság hadereje többször is megpróbálta elfog-
lalni a Magyar Királyságot. 1051-ben a magyar védelem a 
„felperzselt föld” taktikáját alkalmazta ellenük, majd a Vér-
tes hegységig előrenyomuló seregüket a magyar erők meg-
semmisítették. 

A következő évben Pozsony vára állta útját a német se-
regnek. A Képes Krónikában leírt történet szerint a harcot 
az döntötte el, hogy egy hős magyar vitéz, Búvár Kund 
meglékelte a Dunán érkező német hajókat. A német császár 
vereséget szenvedett, és kénytelen volt hazatérni.

 A Képes Krónika a Vértesben 
megvívott ütközetről

„… eljött a császár Magyarországra nagy 
sokaságú harcossal, a Zala és Zselic pata-
kok forrása mellé. Eleséggel rakott hajókat 
is küldött Magyarországra a Dunán: ezek 
élére atyjafiát, Gebhard püspököt állította. 
Ennek hallatára András király és Béla her-
ceg mind a búzakereszteket és szénabog-
lyákat fölégették, és messze elvezérelték a 
lakosokat minden barmaikkal azokról a tá-
jakról, amerre a császár útja vezetett. Ami-
kor a császár benyomult Magyarországra 
és a felégetett vidékekre ért, nem talált ele-
séget sem vitézeinek, sem lovainak; azt 
sem tudta, hol vannak hajói, azokról sem 
kaphatott semmi segítséget. … A császár 
pedig csalódott reménységében, hogy a 
hajókról kap segítséget, és halálos éhín-
ségre jutott. Nyomorúságos ínség sanyar-
gatta mind egész seregét a lovakkal és 
málhás állatokkal együtt. Ezenfelül a ma-
gyarok és a besenyők éjszakáról éjszakára 
kegyetlenül zaklatták, mérgezett nyilakkal 
öldösték őket, sátraik közé pányvát hány-
tak, és így sokat elragadtak azok közül, akik 
valami szolgálatban jártak. … A többi a 
magyarok irgalmából megszabadult a ha-
lál torkából, visszahagyta sátrát, pajzsát, el-
hajigálva minden felszerelését, és oly gyor-
san futott vissza Németországba, hogy 
hátra se nézett. Ezért azt a helyet, ahol a 
németek olyan gyalázatba estek és pajzsai-
kat elhajigálva megfutottak, Vértes hegyé-
nek nevezik mind a mai napig.”

Miért volt sikeres a magyarok taktikája?

Így ábrázolta a német császár hajóinak pusztulását a Képes Krónika 
 Melyek azok a részletek, amelyekből felismerhető a történet?
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Nomád támadások keletről: a kerlési csata

Az országot az időszakban keletről is többször érték táma-
dások, innen elsősorban nomád népek (úzok) fenyegettek. 
1068-ban egy ilyen támadás áttörte a gyepűk védelmét, és 
mélyen benyomult Erdély területére. Miután több vármegyét 
feldúltak, a zsákmánnyal megrakott menetoszlopuk kivonu-
lását a magyar haderő megakadályozta. A Kerlésnél megví-
vott csatában a közelharcra kényszerített nomád lovasok 
súlyos vereséget szenvedtek. Az összecsapásban a magyar 
király (Salamon) és unokatestvérei (Géza és László) szemé-
lyes példát mutatva vezették rohamra a sereget.

Nézzük meg újra a 120. oldalon lévő rajzot! Mi volt Szent László 
egyik hőstette?

Búvár Kund meglékeli a német hajókat. 
Reggelre a hajók megteltek vízzel, és a rajtuk 
lévő élelem odalett. A krónikaíró szavaival: 
„A németek ereje megtört; gyöngén, erejüket 
vesztve hazatértek.”  Az élelmiszert szállító 
hajók elvesztése miért kényszerítette 
visszavonulásra az ostromlókat?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Miért volt jelentős győzelem a pozsonyi csata?
Hogyan lehetett sikeresen védekezni egy támadó sereggel 
szemben?
Miként alkalmazta ezt a taktikát a magyar haderő?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

pozsonyi csata, 907 2

felperzselt föld taktikája 2

a német támadások visszaverése  2

Vértesnél és Pozsonynál
nomád támadások keletről:  2

a kerlési csata

tortenelem_05-35.indd   130tortenelem_05-35.indd   130 2020. 06. 22.   17:54:072020. 06. 22.   17:54:07



131

20. Magyarország koronázási jelvényei

Szent Korona

Az Árpád-kor legismertebb és legértékesebb tárgyi emlé-
kei a koronázási ékszerek. A Szent Korona két részből áll. 
Az egyik az abroncs, amit görög koronának is nevezünk. 
A másik a keresztpánt, amit latin koronának is hívunk.

A Szent Korona koráról és elkészülésének körülményei-
ről számos elmélet született. A köztudat elsősorban Szent 
Istvánhoz köti a korona eredetét, miközben nagy valószí-
nűséggel az első Árpád-házi királyunkat nem ezzel a fel-
ségjelvénnyel koronázták meg.

A ma elfogadott tudományos nézet szerint a Szent Koro-
na alsó része, a görög korona I. Géza király (1074–1077) ko-
rából származik, a felső rész, a latin korona viszont valami-
lyen formában Szent Istvánhoz is köthető lehet. A két részt 
a 12. században egyesíthették. Aranyművesek viszont öt-
vöstechnikai megfontolásból vallják, hogy a Szent Korona 
egységes aranyműves alkotás, felső és alsó felét egy mű-
helyben készítették.

Nagyjából erre az időszakra alakult ki a magyar királyok 
megkoronázásának három feltétele: eszerint csak az az ural-
kodó tekinthető törvényes királynak, akit Fehérváron az 
esztergomi érsek a Szent Koronával koronázott meg.

A Szent Korona

A királyi pár (IV. Károly és Zita királyné) 
és gyermekük (Habsburg Ottó) fényképe 
az 1916-os koronázás után  Mely magyar 
királyi felségjelvényeket lehet látni 
a fényképen?

A Szent István által megalapított Magyar Királyság egészen a 20. századig fennállt, az utolsó királykoroná-
zás 1916-ban történt meg. A következő tanévben többek között arról is tanulunk majd, hogy az Árpád-ház 
kihalása után mely dinasztiák álltak az ország élén, kik voltak és miért a fontosabb királyaink. Bár a történel-
mi korok és körülmények mindig eltérőek voltak, de a királyi felségjelvények nem változtak, és ezek mind 
az Árpád-korból származtak.
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Koronázási palást. A koronázási paláston lévő hímzett latin felirat fordítása: 
„Ezt a miseruhát István király és Gizella királyné készíttette és adományozta 
Szűz Mária Székesfehérvárott épült egyháza számára Krisztus testet öltésé-
nek 1031. esztendejében.”

További koronázási jelvényeink

Országalma
A középkorban fontos uralkodói felségjelvény volt. A ma-
gyar országalma aranyozott ezüstgömb, tetején kettős ezüst-
kereszt látható. A kutatók megállapították, hogy a napjaink-
ban ismert koronázási ékszert a 14. század elején készítették. 
Ugyanakkor már a koronázási paláston látható, hogy Szent 
István a bal kezében tart egy országalmát, vagyis az Árpád-
korban is használták ezt a jelképet.

Koronázási palást
A ráhímzett felirata alapján egyértelmű, hogy a Szent István-
hoz és Gizellához köthető palást eredetileg díszes miseruha 
volt. A csodálatos textilművészeti alkotáson felfedezhetjük 
Szent István portréját – egyik kezében lándzsát, másik kezé-
ben egy országalmát tart –, illetve Gizella királynét egy 
ereklyetartóval a kezében ábrázolják. Közöttük valószínű-
leg Imre herceg portréja látható. A koronázási palást to vábbi 
értékét még az adja, hogy az Árpád-kor végétől az 1916-os 
utolsó magyar királykoronázásig a koronázási szertartáson 
használták.Az országalma
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Sorold fel a Szent Korona részeit! Mikor illesztették őket össze? 
Hogyan vélekednek az aranyművesek a Szent Koronáról?
Milyen további felségjelvényeket ismersz?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Koronázási jelvényeink: Szent  2

Korona, koronázási palást, ország-
alma, jogar, koronázási kard
A koronázások során évszázado- 2

kon át használták ezeket az 
uralkodói felségjelvényeket.

Végezz kutatómunkát a koronázási 
felségjelvényekkel kapcsolatban 
ezen a hon lapon: 
http://www.nemzetijelkepek.hu!
Készíts pár mondatos összefoglalást 
a füzetedbe a Szent Koronáról, 
a jogarról, az országalmáról, 
a  koronázási kardról  
és a  koronázási palástról!
Tekintsd meg ezen a honlapon 
a koronázási palástot: 
https://mnm.hu/hu/kiallitasok/
allando/koronazasi-palast!

A koronázási kard
A kard nemcsak kézifegyver volt, hanem már a régi mon-
dákban is megörökített hatalmi jelkép. A magyar koronázási 
jelvényegyüttesnek ez a tagja a 15. század második felében 
készült, és észak-itáliai eredetű. Nagy méretű markolat-
gombjának felületét növényi motívumok díszítik, ám ezek 
ma már alig láthatók. (A fegyver hossza 98 cm, az egyenes 
penge szélessége 6,5 cm.)

Jogar
Valószínűleg a 11. századból származik ez a koronázási ék-
szer, különlegessége, hogy buzogányforma, ami megkülön-
bözteti a többi királyi jogartól. Az uralkodói tekintélyt kife-
jező kormánypálca egyszerre szimbolizálta a törvényeket 
meghozó, azok betartását felügyelő, illetve bíráskodási jo-
gokkal is rendelkező király hatalmát, aki mindezen jogokat 
Istentől kapta.

A koronázási kard

A jogar
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1. Hozzatok létre három csoportot! Beszéljétek meg 
pár percben, mit tudtok a csodaszarvasmondáról, 
a turulmondáról és a fehérló-mondáról! Mindegyik 
csoportból egy-egy „szóvivő” mesélje el a történe-
tet!

2. Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport írjon be-
számolót egy 10. századi hadjáratról a magyarok 
szemszögéből, a másik csoport pedig tudósítson 
úgy a támadásról, mintha német volna!

3. Válassz ki egy magyar történelemhez tartozó évszá-
mot az időszalagon, és keress egy személyt vagy 
egy eseményt hozzá az alábbi listákból!

 Rakd időrendbe a listákban szereplő személyeket 
és az eseményeket!

 személy  
Szent István
Könyves Kálmán
Árpád vezér
IV. Béla
Lehel
III. András
Búvár Kund
Szent László

 esemény  
Koppány legyőzése
Szent István halála
az Árpád-ház kihalása
Szent László trónra lépése
a tatárjárás kezdete
Szent István megkoronázása
muhi csata
honfoglalás befejeződése

4. Alakítsatok négy csoportot! Az első csoport mutas-
sa be Szent István, a második Szent László, a harma-
dik Könyves Kálmán, a negyedik pedig III. Béla ural-
kodását!

5. Magyarázd meg, mit jelentenek az alábbi fogalmak!
jurta
tized
félnomád életmód
ispán
kán
Szent Korona

6. Mutasd meg a térképen az alábbi településeket, és 
fejtsd ki, hogy miről voltak nevezetesek!

Esztergom
Muhi
Visegrád
Székesfehérvár

7. Alakítsatok három csoportot! Válasszátok ki az aláb-
bi állítások egyikét! Fogalmazzatok meg minél több 
érvet, amely alátámasztja ezt az állítást!

 A honfoglalás történelmünk egyik legjelentő-
sebb eseménye volt.
 Géza nagyfejedelem és Szent István tevékenysé-
ge történelmi jelentőségű volt.
Az Árpád-kor a Magyar Királyság dicsőséges kor-
szaka volt. 

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből
 

ÖSSZEFOGLALÁS

1000 1100  1200  1300 1400800 900700600500400

Egyetemes történelem

Jeruzsálemet elfoglalták 
a keresztesek

a Nyugatrómai 
Birodalom bukása

Mohamed 
Mekkából Medinába

Nagy Károly 
császárrá 
koronázása

895 1000 1038 1077 1241 1301

a párizsi egyetem 
megalapítása

Gutenberg elkészíti 
a nyomdagépét

Magyar történelem
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Időrendi táblázat

Egyetemes történelem

Kr. e. 3000 körül Alsó- és Felső-Egyiptom egyesítése, az ókor kezdete

Kr. e. 776 az első feljegyzett olimpiai játékok

Kr. e. 753 Róma alapítása

Kr. e. 490 a marathóni csata

Kr. e. 5. század közepe Athén fénykora

Kr. e. 336–323 Nagy Sándor uralkodása

Kr. e. 202 Hannibál veresége Zámánál

Kr. e. 44 Julius Caesar meggyilkolása

Kr. u. 1. Az időszámításunk kezdete

434–453 Attila uralkodása, a Hun Birodalom fénykora

476 a Nyugatrómai Birodalom bukása, az ókor vége, a középkor kezdete

622 Mohamed Mekkából Medinába költözik, az iszlám időszámítás kezdete

800 Nagy Károly császárrá koronázása

1099–1187 Jeruzsálemet a keresztesek birtokolják

15. század Gutenberg – a könyvnyomtatás feltalálása, a reneszánsz fénykora

Magyar történelem

9. század közepén a vérszerződés Etelközben

862–895 honfoglalás

907 a pozsonyi csata

997 István (Vajk) a magyarok fejedelme lesz

1000–1038 I. (Szent) István királysága

1077 I. (Szent) László trónra lépése

1172–1196 III. Béla uralkodása

1222 az Aranybulla kibocsátása

1241–1242 tatárjárás Magyarországon

1301 az Árpád-ház kihalása
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Források Nézőpontok Okok és következmények

A történelmi megismerés 
a múltból ránk maradt 
forrásokon alapul. Forrás 
bármi lehet, ami a múltból 
származik. 11. 

A történészek más 
tudományok eredményeit 
is felhasználják a múltban 
történtek megértéséhez. 17.

Egyetlen forrás, bármilyen 
hitelesnek tűnik is, hamis 
képet festhet a múltról. 30.

A történelemben az 
a jellemző, hogy egy 
változásnak egyszerre több 
oka is van. 123.

A különböző források 
segítségével más-más 
jellegű kérdésekre tudunk 
válaszolni. 30.

Az írásos források révén 
olyan kérdésre is választ 
adhatunk, amiről a tárgyak 
nem árulnak el semmit. 17.

A fontos események 
emlékét az utókor megőrzi, 
de sokszor ki is színezi. Az 
így továbbadott történelmi 
legendákban is keveredhet 
a valóság és a mese. 102.

A történelmi események 
okainak megértéséhez 
tudnunk kell, hogy ki miért 
tette azt, amit tett. 49.

A történészek feltételezik, 
hogy a természeti 
katasztrófákról szóló 
mesés elbeszélések valós, 
de nagyon régen történt 
események emlékét őrzik. 
59.

A fennmaradt forrásanyag 
sokszor hiányos. 27.

A történészek a mítoszok 
mesés magyarázatai helyett 
a valódi összefüggéseket 
keresik az események között. 
59.

Történelmi jelentőségűek 
azok az események, 
amelyeknek hosszú távú 
következményei vannak. 94.

A tárgyak önmagukban nem 
mondanak el semmit. Jó 
kérdéseket megfogalmazva 
azonban ezekből is 
fontos dolgokra tudunk 
következtetni. 17.

Forrás bármi lehet, ami a 
múltból megmaradt, így 
a nyelv is. 103.

Ugyanarról az eseményről 
vagy személyről gyakran 
ellentétes dolgokat állítanak 
a korból fennmaradt 
források. Ennek egyik oka, 
hogy a források szerzői 
a saját nézőpontjukból
írták le vagy értékelték 
a dolgokat. 52.

Egy történelmi esemény 
magyarázatánál mindig 
érdemes választ keresni a 
következő kérdésekre: miért 
történt meg az esemény? 
Miért éppen akkor történt 
meg? Melyek voltak 
a legfontosabb okai annak, 
hogy megtörtént? 92.

Nagyon sok forrás 
megsemmisült vagy 
elveszett, így csak abból  
tudunk képet alkotni, ami 
fennmaradt. 46.

A források néha ellentétben 
állnak a mögöttük 
meghúzódó valósággal. 117.

Mivel a források nem mindig 
megbízhatók, foglalkozni 
kell a források keletkezési 
körülményeivel is. 121.

A történelem a változásról 
szól, de a dolgok nem 
egyszerre változnak meg. 
Vannak dolgok, amelyek 
csak hosszabb idő alatt 
alakulnak át. 87.

Ahogyan a történészek gondolkodnak 

Ebben a táblázatban együtt is megtalálod mindazt, amit idén a történelmi múlt 
kutatásának módszereiről tanultál. Az oldalszámok segítségével könnyen meg 
tudod keresni, hogy mely témáknál volt ezekről szó.
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Források Nézőpontok Okok és következmények

A régi épületek feliratai is 
lehetnek források. 35.

A régmúlt sokszor egy 
töredezett és hiányos 
mozaikképre emlékeztet, 
amelyet nehéz összerakni. 
67.

Az események bemutatását 
befolyásolja a mesélő 
helyzete. A történelmi 
események bemutatása az 
idők során változik. 115.

A történészek ok-okozati 
kapcsolatokat keresnek 
a múltban lejátszódott 
események között. Ezek 
az összefüggések ugyanis 
segítenek magyarázatot 
adni a történtekre. 113.

A tárgyi leletek sokféle 
módon adhatnak segítséget 
a múlt megismeréséhez. 72.

Előkerülhetnek olyan új 
leletek, amelyek miatt 
a történészeknek újra 
kell gondolni a korábbi 
feltételezéseiket. 103.

A források sokszor 
elfogultak. Az emberekről 
és eseményekről készült 
beszámolók mindig 
valakinek a látásmódját, 
szándékait tükrözik. 
Egy történész sohasem 
fogadhatja el kritika nélkül 
a leírt szöveget. 121.

Az eseményeknek általában 
egyszerre több oka van. 
A történészek igyekeznek 
minél több lehetséges 
okot keresni. Utána pedig 
ezek közül kiválasztják 
a legfontosabbakat. 52.

A honfoglalás eseményeit 
leíró krónikások történetei 
színesek, mesések. A törté-
nészek egyéb források 
és régészeti emlékek 
segítségével keresik 
a valóságalapját e mesés 
történeteknek. 103.
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Kislexikon

Álmos: a Magyar Nagyfejedelemség alapítója a 
9. század közepén. Árpád nagyfejedelem apja.

amfiteátrum: körszínház, jellegzetes római köz-
épület, amely a gladiátorjátékok és egyéb via-
dalok színtere volt.

apostolok: Jézus tanítványai, tőle kapták a megbí-
zást a hit terjesztésére. Az evangéliumi hagyo-
mány szerint tizenketten voltak. Pált is az apos-
tolok közé sorolták, mert látomásában neki is 
megjelent Jézus.

Árpád: magyar nagyfejedelem, az Árpád-ház 
őse. 

Attila: hun király, Róma legveszélyesebb ellen-
fele az 5. században. Birodalmának központja a 
mai Magyarország területén volt.

Augustus: az első római császár, akit Caesar fo-
gadott örökbe. Róla nevezték el az augusztus 
hónapot.

bencés rend: Szent Benedek által alapított szer-
zetesrend. Az imádkozás mellett előtérbe he-
lyezte a munkát (például kertművelés, kódex-
másolás). A bencések jelentős szerepet játszottak 
a nyugati kereszténység elterjesztésében, és tá-
mogatták a pápai hatalmat.

Biblia: a zsidók és keresztények szent könyveit 
tartalmazó gyűjtemény, két része az Ószövet-
ség és az Újszövetség.

céh: olyan társulás, amelyben közös mesterséget 
űző, a város ugyanazon utcájában lakó kézmű-
vesek tömörültek. A céheket mesterek vezették, 
akiknek legények és inasok segítettek munká-
jukban.

Dávid: a zsidók egyik első királya, aki a fővárost 
Jeruzsálembe helyezte.

egyistenhit: olyan vallási felfogás, mely szerint a 
világot egyetlen isten teremtette és irányítja. 
Először a zsidóság körében alakult ki, és a ke-
reszténység is vallja. Korunk nagy világvallá-
sai közül az iszlám is egyistenhitű vallás.

évszázad: száz évből álló időszak.
évtized: tíz évből álló időszak.
falanx: harci alakzat, amelyben a gyalogos ne-

hézfegyverzetű katonák szorosan egymás mel-
lett és egymás mögött állva zárt falat alkotnak.

fáraó: az egyiptomi uralkodó elnevezése.
fejedelem: több törzsből álló nép királyi címet 

nem viselő uralkodója, többnyire a keresztény-
ség felvétele előtt.

finnugor: nyelvcsalád, amelybe egyes nyelvtör-
téneti felfogások szerint a magyar nyelv is bele-
tartozik.

földesúr: a középkorban kiváltságos réteg, azaz 
nemes.

Géza nagyfejedelem: a német-római császárral 
kiegyező magyar fejedelem, aki fiának, a ké-
sőbbi István királynak a bajor herceg leányát, 
Gizellát kérte feleségül. Megkezdte az ország 
keresztény hitre térítését.

gladiátor: a római cirkuszi játékok fegyveres 
harcra kiképzett rabszolga szereplői, akik egy-
mással vagy vadállatokkal küzdöttek meg a 
közönség szórakoztatására.

gótikus stílus: a 12. században kibontakozó és 
Európa nagy részén elterjedő építészeti stílus. 
Jellemzők rá a támpillérekkel megerősített vé-
kony falak, a csúcsíves boltozat, a hatalmas kő-
rácsos ablakok, színes üvegezéssel.

Gutenberg: a 15. században élt német mesterem-
ber, aki a könyvnyomtatás új módszerét találta 
fel.

Hannibál: tehetséges pun, vagyis karthágói had-
vezér a Kr. e. 3. században, a rómaiak esküdt 
ellensége. Hadseregével átkelt az Alpok  hágóin.

hieroglifa: szent véset, az egyiptomi írás neve. 
A kis képecskékhez hasonlító hieroglifák fo-
galmakat, szótagokat vagy betűket jelöltek.

honfoglalás: 862 és 895 között zajló történelmi 
esemény, amelynek során a magyarság betele-
pült a Kárpát-medencébe.

hunok: lovon harcoló, nyilazó nomád ázsiai nép-
csoport, legjelentősebb uralkodója Attila.

ispán: a vármegyék élén álló tisztviselő, aki a ki-
rályt képviselte az adott területen. Beszedte az 
adókat, bíráskodott, és vezette a vármegye had-
seregét.

iszlám vallás: Mohamed próféta által kidolgo-
zott egyistenhívő vallás. Követői a muszlimok, 
akik Allahot imádják istenként.

Vastag betűvel jelöltük meg azokat a neveket és fogalmakat, amit mindenképp meg kell tanulnod.
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I. Szent István: Géza nagyfejedelem fia, a ma-
gyarok 1000-ben megkoronázott királya, aki ki-
építette az egyházszervezetet és a vármegye-
rendszert. László király uralkodása idején ér-
demei miatt szentté avatták.

I. Szent László: magyar király 1077 és 1095 kö-
zött, aki nagyon szigorú törvényekkel rendet 
teremtett az országban. Betiltotta a pogány val-
lásgyakorlást, szentté avattatta a pápával Ist-
ván királyt, Imre herceget és Gellért püspököt, 
legyőzte a kunokat, valamint birtokba vette 
Horvátországot.

III. Béla: A 12. század utolsó harmadában ural-
kodó Árpád-házi király. Uralkodása alatt a Ma-
gyar Királyság a legjelentősebb európai álla-
mok közé emelkedett.

IV. Béla: a tatárjárás alatt (1241–1242) a magya-
rok királya, aki a mongol hódítók elvonulása 
után újjáépítette az országot, amelyért második 
honalapítóként tiszteljük. Kővárakat építtetett, 
fallal erősítette meg a városokat, és idegen lako-
sokat, telepeseket fogadott be az országba.

jelenkor: Az 1914 óta tartó nagy történelmi kor-
szak, amiben ma is élünk.

Jézus: a kereszténység megalapítója. A keresztény 
tanítások szerint az Úr egyszülött fia, a Meg-
váltó, aki emberi testben Máriától született.

jobbágy: az ókori rabszolgák és a földdel nem 
rendelkező szabad közemberek leszármazot-
tai, akik megélhetésükért a földesurak szolgá-
latába szegődtek, és parasztokként a földes-
uraktól kapott földeket művelték.

jósda: szent hely az ókori Hellászban, ahol a pa-
pok vagy papnők az isteneik nevében a várható 
jövőre, változásokra vonatkozó jóslásokat mon-
danak az erről kérdezőknek.

József: Jézus nevelőapja, Mária férje.
Julius Caesar: római politikus a Kr. e. 1. század-

ban. Kemény kézzel vezette az államot, ezért 
meggyilkolták. A császár szó az ő nevéből szár-
mazik, noha ő maga nem volt császár. Róla ne-
vezték el a július hónapot.

kalandozás: azoknak a hadjáratoknak a neve a 
köztudatban, amelyeket a magyarok indítottak 
a 9-10. században a Bizánci Birodalom, Itália 
és Nyugat-Európa ellen. A rettegett magyar 

harcosok miatt így imádkozott egész Európa: 
„A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, min-
ket!”

katolikus: a nyugati kereszténység elnevezése 
(a görög kifejezés jelentése: egyetemes). A kato-
li kus egyház latin nyelvű, s vezetője a római 
pápa.

keresztény vallás: az 1. században kialakult egy-
istenhívő vallás. Tanításainak lényege: hit az 
egyedüli és mindenható Istenben, Jézus Krisz-
tust Isten fiának és a Megváltónak vallja, és 
hisz a halál utáni feltámadásban. Hirdeti a sze-
retet és az emberek közötti megértés fontossá-
gát. Szent könyve a Biblia.

keresztség: a megkeresztelkedés az evangéliumi 
hagyományokon alapult. A keresztség során az 
ember megszabadul a bűnöktől, és Krisztussal 
új életet kezd.

Kheopsz: egyiptomi fáraó, akinek piramisa a 
legnagyobb méretű ilyen síremlék.

kódex: a szerzetesek által kézzel másolt könyv.
kolostor: a szerzetesek lakóhelye, ahol az apát 

vezetése alatt éltek.
Könyves Kálmán: László király unokaöccse és 

utódja, rendkívül intelligens, írni-olvasni tudó 
magyar király, aki enyhített a törvények szigo-
rán és elfoglalta Dalmáciát. 

középkor: történeti időszak, amely a Nyugatró-
mai Birodalom bukásától (476) az amerikai 
földrész felfedezéséig (1492) tartott.

Krisztus előtt: Kr. e., időszámításunk kezdő-
pontja előtti évek, régebbi jelölésük i. e., vagyis 
időszámításunk előtt.

Krisztus után: Kr. u., időszámításunk kezdő-
pontja utáni évek, régebbi jelölésük i. sz., vagy-
is időszámításunk szerint.

kunok: sztyeppei nomád nép, amelyet a magya-
rok a tatárjárás előtt és után befogadtak az or-
szágukba.

légió: a római hadsereg legnagyobb egysége, ne-
hézfegyverzetű gyalogosokból és kisebb lovas-
ságból állt.

lovag: olyan nemes, aki életét a kardforgatásnak 
szentelte. A lovagok a nemesi családok fiata-
labb fiai közül kerültek ki, akik az elsőszülött-
ségi jog miatt ki voltak zárva az öröklésből.
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Mária: Jézus édesanyja, József felesége.
monda: valamilyen történelmi eseményhez, sze-

mélyhez vagy helyhez fűződő, szájhagyomány 
útján terjedő, prózai vagy verses elbeszélés, 
amely a valószerű elemeket mesés részletekkel 
egészíti ki.

Mohamed: az iszlám vallás Mekkából származó 
prófétája, akinek a tanításait a Korán foglalja 
össze.

Mózes: a Biblia szerint a zsidó népet az egyipto-
mi fogságból Kánaán határáig vezető férfi, aki 
a Tízparancsolatot kapta az Úrtól.

Nagy Sándor: makedón uralkodó, aki hadaival 
néhány év alatt meghódította a Perzsa Birodal-
mat.

nemes: előkelő származású, kiváltságokkal ren-
delkező személy. A nemesség legfőbb kiváltsá-
ga földjének adómentessége és a katonáskodás, 
de a nemeseket a bíráskodásban is megkülön-
böztették a „nemtelenektől”.

népvándorlás: népcsoportok új hazát keresése, 
amelyet ellenséges támadások vagy természeti 
katasztrófák idéztek elő.

ókor: történeti időszak, amely az első birodal-
mak megjelenésétől a Nyugatrómai Birodalom 
bukásáig, 476-ig tartott.

olümpiai játékok: Kr. e. 776-tól a görög Olümpiá-
ban négyévenként Zeusz tiszteletére rendezett 
sportversenyek elnevezése, amelyeken bár me-
lyik görög állam polgárai részt vehettek. 

Ószövetség/Héber Biblia: a Biblia első része, 
amely a zsidóság és a kereszténység szent köny-
veit tartalmazza.

öntözéses földművelés: a folyók megáradt vizét 
gátak és csatornák segítségével a száraz idő-
szakban felhasználó mezőgazdaság.
őskor: az emberiség történetének első, leghosz-

szabb korszaka, amely az emberré válástól 
az első birodalmak megjelenéséig, nagyjából 
Kr. e. 3000-ig tartott.

Pallasz Athéné: görög istennő, Zeusz gyermeke. 
A görög mitológiában a bölcsesség és a tudás 
istennője.

pálos rend: magyar alapítású férfi remete szerze-
tesrend, amely a mai napig működik.

pápa: a keresztény egyház Rómában székelő ve-
zetője, aki magát Szent Péter utódjának tartja. 
A bíborosok választják.

piramis: hatalmas, gúla alakú kőépület Egyip-
tomban, amelyet a fáraó múmiájának megvé-
delmezésére emeltek.

polgár: a középkorban a városok lakóinak elne-
vezése. A polgárok általában kézművességgel 
vagy kereskedelemmel foglalkoztak. Mentesül-
tek a földesúri szolgáltatásoktól, és számos ki-
váltság is megillette őket.

provincia: a Római Birodalom Itálián kívüli tar-
tománya. Az első provincia Szicília volt. Ma-
gyarországon a Dunántúl Pannónia provincia 
része volt.

rabszolga: szabadságától megfosztott, mások tu-
lajdonában dolgozó ember, akit el lehetett adni, 
és meg lehetett vásárolni. 

robot: a jobbágyok ingyenmunkája a földesurak 
majorságán.

román stílus: a 11–13. századi Európa meghatá-
rozó építészeti stílusa. Jellemzői a vastag falak, 
a szűk ablakok, masszív pillérek, félkörív alakú 
nyílások, félköríves térlefedés. A templomok 
falait élénk színű freskókkal díszítették.

Romulus: a mesés hagyomány szerint Róma ala-
pítója, akinek az életét csecsemőkorában egy 
anyafarkas mentette meg.

Salamon: a zsidók igazságos királya, Dávid utó-
da, a jeruzsálemi templom építője.

Szent Benedek: az első keresztény szerzetes-
rend, a bencés rend alapítója. Magyarországon 
a legrégebbi és leghíresebb bencés kolostor 
Pan nonhalmán található.

Szent Erzsébet: II. András magyar király és 
 Merániai Gertrúd lánya. Házassága folytán 
nagyrészt Türingiában élt. Buzgó keresztény-
ként menedékhelyet hozott létre árva gyer-
mekek számára, kórházat alapított, ahol ő maga 
is segített a betegápolásban. Segítette a szegé-
nyeket.

Szent Gellért: István király fiának, Imre herceg-
nek a nevelője. A Vata-féle pogánylázadás alatt 
mártírhalált halt, kocsival a róla elnevezett Gel-
lért-hegyről a mélybe lökték a hitetlenek.
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Szent Korona: a magyar nép legbecsesebb erek-
lyéje, amelyet a magyar királyok koronázására 
használt az esztergomi érsek. Két részből áll, a 
latin és a görög koronából, amelyeket mai tu-
dásunk szerint III. Béla uralkodása alatt (1172–
1196) illesztettek össze.

Szent Margit: IV. Béla leánya, akit a király apácá-
nak ajánlott, miután az ország megmenekült a 
tatárdúlástól. A Nyulak szigetén (a mai Margit-
szigeten) élt, a legenda szerint jósképességgel 
rendelkezett, amellyel gyakorta segítette édes-
apját diplomáciai ügyekben. Példamutató éle-
téért a 20. században szentté avatták.

Szent Pál: kezdetben a keresztények kegyetlen 
üldözője, de egy látomás hatására keresztény-
nyé vált, nevét Saulból Paulusra, azaz Pálra vál-
toztatta. Ettől kezdve az új vallás legbefolyáso-
sabb védelmezőjeként terjesztette a keresztény-
séget.

Szent Péter: Jézus tizenkét apostolának egyike 
és a korai egyház első vezetője. 

szerzetes: elzártan, kolostorban élő egyházi sze-
mély, aki mindennapjait imával és munkával 
tölti, valamint betegeket és időseket gondoz, s 
kézzel írt könyveket, kódexeket készít. A szer-
zetesek vezetője az apát, a női szerzeteseket pe-
dig apácáknak nevezzük.

székely: a magyar nép vitatott eredetű, ősi cso-
portja, amely a 10. században jelen volt a Kár-
pát-medencében. Ma Erdély keleti részén élő 
népcsoport.

tatárok/mongolok: a Dzsingisz kán által létreho-
zott hatalmas Mongol Birodalom lakója. A tatá-
rok 1241-ben Batu kán vezetésével rátörtek Ma-
gyarországra, amelyet a győztesen megvívott 
muhi csata után egy éven át fosztogattak.

tized: István király által elrendelt egyházi adó. 
A termény tizedrészét be kellett szolgáltatni az 
egyháznak.

többistenhit: az ilyen vallásokban általában min-
den dolognak, természeti jelenségnek megvan a 
saját felelőse, istene. Például a görög mitoló giá-

ban Aphrodité a szépség és a szerelem istene, 
Démétér a mezőgazdaság és a tavasz istennője.

törzs: több nemzetségből álló népcsoport, élén a 
törzsfőnök áll.

újkor: az egyik nagy történelmi korszak elneve-
zése, amely Amerika felfedezésétől (1492) az 
első világháború kirobbanásáig (1914) tartott.

Újszövetség: a Biblia második, görögül írt része, 
a kereszténység szent könyveit tartalmazza. Jé-
zus és tanítványai történetét beszéli el.

uradalom: a földesúr birtokában lévő földek ösz-
szessége, amelyet a nemes katonai szolgála táért 
cserébe kapott a királytól. A középpontjában 
állt a földesúr vára. A szántóföldek mellett er-
dők, legelők, jobbágyfalvak tartoztak hozzá.

úrvacsora: hagyománya az Ószövetség emlék-
ünnepéhez kötődik, amelyen az áldozati szer-
tartás része volt a bárány és a kovásztalan ke-
nyér fogyasztása. Jézus új jelentést adott az 
ünnepnek, mikor nagycsütörtökön (utolsó va-
csora) önmagát azonosította az áldozati bá-
ránnyal, aki testét, életét és vérét adja váltság-
ként az emberek bűneiért. Ez az Újszövetség. 
Az úrvacsora kellékei a kenyér és a bor, ame-
lyek Jézus testének és vérének jelképei a hívők 
számára.

vármegye: István király által alapított területi 
egység, amely középpontjában egy-egy vár állt. 
A vármegyék élére az ispánok kerültek.

városállam: egy városból és a körülötte elterülő 
falvakból álló görög vagy itáliai állam.

vérszerződés: a mondai hagyomány szerint a hét 
magyar törzs vezetői szövetséget kötöttek egy-
mással. A vérszerződéssel a magyarság erős 
állami egységbe tömörült. A hét vezér, a „hét 
fejedelmi személy” közül Álmos emelkedett 
mind fölé.

Zeusz: a görögök főistene. Tiszteletére rendezték 
az olümpiai játékokat.

zsidó vallás: egyistenhit, amelynek központjá-
ban a világot megteremtő, az embereknek tör-
vényt adó Úr áll.
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ILLUSZTRÁCIÓK

BARTOS KÁROLY, KURDI ISTVÁN, KURDI REBEKA, PETHEŐ BALÁZS, MUSZKA MÁTÉ GERGŐ

FOTÓK

  8. o. Szent Pál mozaik (Cappella Arcivescovile Ravenna, Wikipedia közkincs)
  8. o. ókori sztélé (Avignon Musée Calvet)
  8. o. család fényképe (FORTEPAN/Fortepan)
  9. o. első hazai telefonkártya (1991, Postamúzeum)
11. o. Képes Krónika oldalai (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Wikipedia közkincs)
12. o. 100 forintosok (Wikipedia közkincs)
13. o. 1956-os zászló Corvin közben (Wikipedia közkincs, The American Hungarian Federation)
13. o. címerek (Wikipedia közkincs, Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Vasas Sport Club)
14. o. Aranybulla pecsétje (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, Wikipedia közkincs)
14. o. Könyves Kálmán gyűrűje (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
15. o. görög vízióra (Ancient Agora Museum, Wikipedia közkincs)
16. o. ókori napóra (National Museum of Afghanistan Kabul, Wikipedia közkincs)
21. o. Isis, Osiris, Horus arany szobra (Louvre Museum, Wikipedia közkincs, Guillaume Blanchard)
25. o. görög állatáldozat (Louvre Museum)
26. o. delphoi jósnő vázakép (Altes Museum Berlin, Wikipedia közkincs)
26. o. Aszklépiosz szobra (Pergamon Museum Berlin, Wikipedia közkincs)
27. o. diszkoszvető és gerelyhajító vázakép (Staatliche Antikensammlungen München, Wikipedia közkincs)
27. o. görög ugrókő (National Archaeological Museum Athens, Wikipedia közkincs)
29. o. görög abc ókori cserépedényen (National Archaeological Museum Athens, Wikipedia közkincs)
29. o. viasztáblára író férfi (Altes Museum Berlin, Wikipedia közkincs)
32. o. ókori Róma makettje (Wikipedia közkincs)
34. o. római kocsiverseny dombormű (Palazzo Trinci Foligno, Wikipedia közkincs)
38. o. Borostyán út Szombathelynél (Wikipedia közkincs, Tatomir Ion-Marius)
39. o. aquincumi vízi orgona (Aquincumi Múzeum, Budapest, Wikipedia közkincs)
40. o. elefántcsont ókori baba (Museo Nazionalo Romano, Wikipedia közkincs)
40. o. agyag ókori baba (National Archaeological Museum Athens, Wikipedia közkincs)
46. o. Hannibal karthágói érmén (Wikipedia közkincs, CGN Coins)
48. o. Pompeius mellszobor töredéke (Ny Carlsberg Glyptotek Kopenhagen, Wikipedia közkincs)
51. o. Attila ábrázolása érmén (Cabinet des Medailles Paris)
58. o. Albrecht Dürer: Ádám és Éva (Prado Museum, Wikipedia közkincs)
60. o. Dávid és Góliát középkori ábrázolás (Library of Congress Washington, közkincs)
62. o. Fra Angelico: A mágusok hódolata (National Gallery of Art, Wikipedia közkincs)
63. o. Andrea del Verrocchio: Jézus megkeresztelése (1475, Uffizi Museum)
64. o. El Greco: Jézus meggyógyít egy vakot (Metropolitan Museum New York, közkincs)
64. o. Giotto di Bondone: Jézus keresztre feszítése, freskó (Scrovegni kápolna, Wikipedia közkincs)
65. o. Caravaggio: Saulus a damaszkuszi úton (Santa Maria del Popolo Roma, Wikipedia közkincs)
66. o. Szent Pál mozaik (Cappella Arcivescovile Ravenna, Wikipedia közkincs)
72. o. középkori kódex iniciálé (British Library, közkincs)
73. o. középkori illusztráció aratás (National Library of Netherlands Amsterdam)
81. o. középkori oktatás illusztrációja (British Museum, Wikipedia közkincs)
81. o. Lászlóffy-kódex oldalai (Piarista Rend Könyvtára)
90. o. Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora freskója (Santa Maria delle Grazie-templom, Wikipedia közkincs)
91. o. Leonardo da Vinci: Vitruvius tanulmány (Gallerie dell'Accademia Florence, Wikipedia közkincs, Luc Viator)
91. o. Leonardo da Vinci: Mona Lisa (Louvre Museum, közkincs)
93. o. Gábriel arkangyal muszlim ábrázolás (British Museum, Wikipedia közkincs)
96. o. lovagi torna ábrázolása (Codex Manesse, Metropolitan Museum New York, közkincs)

A képek forrásai 
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100. o. honfoglalás, Képes Krónika (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Wikipedia közkincs)
102. o. tápiószentmártoni aranyszarvas (Magyar Nemzeti Múzeum)
102. o. Hunor és Magor, Képes Krónika miniatúra (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Wikipedia közkincs)
107. o. íródeák, Képes Krónika (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Wikipedia közkincs)
107. o. Hét vezér, Képes Krónika (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Wikipedia közkincs)
108. o. Feszty Árpád: A magyarok bejövetele (Nemzeti Történeti Emlékpark Ópusztaszer)
109. o. László Gyula: Előkelő magyarok
112. o. Lehel, Képes Krónika (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Wikipedia közkincs)
115. o. I. István király, Képes Krónika (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Wikipedia közkincs)
116. o. Szent István ezüst dénárja (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
117. o. Imre temetése, Vazul megvakítása, Képes Krónika (Országos Széchényi Könyvtár, Wikipedia közkincs)
120. o. Szent László hermája (Győri Nagyboldogasszony-székesegyház, Wikipedia közkincs)
126. o. Szent Erzsébet kenyeret oszt (Ófehértó, Jósa András Múzeum)
126. o. Ráskay-kódex lapja, Margit-legenda (Országos Széchényi Könyvtár, Wikipedia közkincs)
129. o. Búvár Kund, Képes Krónika (Országos Széchényi Könyvtár, Wikipedia közkincs)
131. o. IV. Károly és Zita királyné koronázási fotója (Heinrich Schuhmann, Wikipedia közkincs)
131. o. a magyar koronázási palást (Magyar Nemzeti Múzeum)
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