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Miért tanulunk történelmet? Egy régi közmondás 
szerint: „A történelem az élet tanítómestere.” Aki 
a múltat megismeri, jobban érti a jelent, mindennapi 
örömeinkkel, bánatainkkal együtt. A történelemben 
jártas embernek többet mondanak a regények, fil-
mek, festmények. Könnyen hozzá tud szólni olyan 
témákhoz, amelyekrôl a felnôttek szoktak beszél-
getni. Ha utazás közben történelmi emlékekkel talál-
kozik, sok érdekesség juthat eszébe róluk. Nemcsak 
ilyen „hasznos” célok miatt foglalkoznak az emberek 
szívesen a múlttal, hanem azért is, mert ez a tudás 
érdekes és szép.

Már ti is sok mindent tudtok történelembôl: alsós 
olvasmányaitokból, mozi- és tévéfilmekbôl, szülei-
tek elbeszéléseibôl. Tudjátok, hogy a magyarok ôsei 
nem itt, a Kárpát-medencében laktak. Arról is olvas-
hattatok, hogy milyen pusztítást okozott ôseinknek 
a tatárjárás és a törökdúlás. Hallottatok Árpád fe-
jedelemrôl, Szent István királyról, Hunyadi János-
ról, Mátyás királyról, II. Rákóczi Ferencrôl, Kossuth  
Lajosról…

Ne gondoljátok azt, hogy a történelem nehéz, 
unalmas tantárgy! A tankönyvet úgy írtuk meg, hogy 
a tanulnivaló mellett mindig vannak színes, érdekes 
olvasmányok. Ezek közül a rövidebbek a tanulnivaló 
szöveg mellé kerültek, számozva és színes háttérre 
nyomtatva. (A számozás segít megtalálni, hogy az 
olvasmány a tananyag mely részéhez kapcsolódik.) 
Vannak hosszabb olvasmányok is, ezeket cím és az 
OLVASMÁNYOLVASMÁNY felirat is jelöli. Az olvasmányok kiegé-
szítô ismeretek, amit nem kell megtanulni, csak ha a 
tanárotok ezt külön feladja.

Az interneten keresztül is elutazhattok a múltba! 
Tankönyvünkben vannak internetes pontok (@). Ha 
megkeresitek ezeket, újabb érdekességekre bukkan-
hattok. A leckékhez kapcsolódóan izgalmas történe-
tek nyomába eredhettek a világhálón. Ebben a segít-

ségetekre leszünk: megadtuk a kulcsszavakat, hogy 
könnyebben megtaláljátok az adott szöveget.

A történelemben nem csak az események és a 
személyek fontosak. Jó ismerni a múlt használati 
tárgyait, eszközeit is. Ha kedvetek van, ezek közül 
néhányat ti is elkészíthettek kicsiben a tankönyv se-
gítségével. Kövessétek a Te is meg tudod csinálni! 
címû részek leírásait!

A könyvben sokszor találkozhattok egy kis csil-
laggal (*). Ez azt jelenti, hogy az elôtte levô szó 
(vagy kifejezés) magyarázatát a tankönyv végén el-
helyezett Kislexikonban találjátok. Nézzétek meg 
akkor is, ha úgy gondoljátok, hogy e nélkül is értitek 
a szöveget! Hátha nem teljesen pontosan tudtátok! 
Kipróbáljuk? Keressétek meg a Kislexikonban ezt a 
szót: „kislexikon*”!

A Kislexikonban vastag betûvel tüntettük fel azo-
kat a történelmi fogalmakat, amelyeket mindenkinek 
ismernie kell. 

Figyeljetek arra is, milyen betûkkel írtuk (nyom-
dász szakszóval: „szedtük”) a szavakat, mondato-
kat! A tankönyvben a fontosabb dolgok dôlt betûvel 
szerepelnek. Ez a dôlt betû. A legfontosabbak pe-
dig vastag betûkkel szerepelnek: tehát ilyenekkel. 
A vastag betûk szinte „kiugranak” a lapról, ezért 
tanulás végi ismétléskor (vagy történelemóra elôtti 
szünetben, tízóraizás közben) segítségükkel felidéz-
hetitek a legfontosabbakat.

A történelmi atlaszban megkereshettek minden 
helyszínt, amely a tankönyvben szerepel. Így köny-
nyebben megjegyezhetitek a megtanulnivalókat. Az 
atlaszra vonatkozó kérdéseket, feladatokat a tan-
könyvben egy földgömb rajzával jelöltük: 

A történelem tanulásához sok sikert, ötöst és 
még több örömet kíván a könyv írója, szerkesztôje 
és valamennyi munkatársa.

Kedves Gyerekek!
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I. fejezetSzemélyes történelem

Az embert érdeklik a régi korok emberei, eseményei. Már a kisgyerek is szívesen hall-
gat történeteket Mátyás királyról, egy-egy családi kirándulás alkalmával megnézünk régi 
korokban épült várakat, esetleg múzeumokat. Ilyenkor megismerhetünk régen használt 
hétköznapi tárgyakat, eszközöket. Ugyanakkor mi mindannyian is részei vagyunk a törté-
nelemnek. Személyes kapcsolatunk van más emberekkel, intézményekkel, a természettel. 
Tudjuk, milyen sorrendben történtek meg életünk eseményei, ismerjük családunk történetét. 
A történelem tehát személyes dolog is.
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• Kiket ábrázolhatnak ezek a képek? Mit 
gondolsz, mikor készültek? 

1.  Körülöttem a történelem
A híres régi római szónok és politikus Cicerótól származik a mondás:  
A történelem az élet tanítómestere. Talán furcsán hangzik,  
de történelemrôl nem csak könyvek, az iskolai órák, régi filmek  
segítségével lehet ismeretünk. Talán nem is gondoltatok bele, hogy a 
hétköznapi életünk, mindaz, ami velünk történik, része a történelemnek. 

Személyes történelem 

A bennünket körülvevô világ történéseirôl, a hírekben szereplô poli-
tikai változásokról, háborúkról, természeti csapásokról a jövendô di-
ákjai néhány évtized múlva mint a történelem egy-egy eseményérôl 
fognak tanulni. 

Ugyanez vonatkozik a mai idôkre is. Szüleitek, nagyszüleitek 
mindennapi élete, annak vidám és szomorú történései nektek, akik 
akkor még nem éltetek, történelem. Személyes történelem, amit ti is 
átélhettek felmenôitek elbeszélései alapján. Közöttetek élnek azok a 
szemtanúk, akik az egykori események résztvevôi voltak, akik átélték 
a 30 évvel ezelôtti rendszerváltás lázas idôszakát, nagyszüleink, déd-
nagyszüleink nemzedékébôl velünk vannak azok, akik szemtanúként 
voltak részesei az 1956-os forradalomnak, vagy apró gyermekként él-
ték túl a második világháború borzalmait. 

Érdemes körülnézni otthon! Biztosan találtok olyan tárgyakat, 
bútorokat, festményeket, könyveket, használati eszközöket, vagy 
régi fényképeket, naplókat, amelyek sok évtizeddel ezelôtt készül-
tek és egy eltûnt világra emlékeztetnek. A számítógép elterjedése 
elôtt a családi fényképeket albumba ragasztották és ott nézegették. 
Egy családi fotóalbum emberi életeket mesélt el. Amatôr és hivatásos 
fényképészek örökítették meg a családtagok születés utáni képeit, az 
iskoláskort, a nevezetes eseményeket, családi ünnepeket. 

Nézegessétek a régi képeket és kérdezzetek! Hallgassátok meg 
szüleitek, nagyszüleitek elbeszélését gyerekkorukról, a régi ünne-
pekrôl, a korabeli világ eseményeirôl, hogy ti is részesei lehessetek 
a történelemnek! Hasonlítsátok össze nagyszüleitek esküvôi, szüle-
tésnapi fényképeit szüleitek életének hasonló eseményeit megörö-
kítô képeivel!

Nézzetek körül lakóhelyeteken, keressetek régi épületeket, szob-
rokat, emlékmûveket, olvassátok el az emléktáblákat! Gyûjtsétek 
össze azoknak a történelmi személyeknek a nevét, akik valamikor 
a környéketeken éltek! Ha múzeumban jártok, figyeljétek meg, talál-
tok-e olyan tárgyakat, képeket, amelyek otthon is megvannak! Ve-
zessetek naplót, írjátok le, mi történik veletek egy nap! Néhány év 
múlva érdeklôdéssel fogjátok olvasni azokat a veletek megtörtént 
eseményeket, amelyekre talán már nem is fogtok emlékezni. 

• Keressetek otthon régi tárgyakat! Kérdezzétek meg szüleiteket, 
miért ôrzik azokat!

Krónikák és geszták

Sok évszázaddal ezelôtt, amikor nem volt internet, televízió, rádió, 
újság, a kolostorokban a szerzetesek, majd a királyi, fôúri udvarokban 
élô tudós papok idôrendbe leírták, mi történt a világban. Ezek voltak 
a krónikák*. Egy-egy királyi család, vagy egy nép tetteit mesélték el 
a geszták (latinul gesta). Az egyik leghíresebb történeti elbeszélés a 
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A Budai Krónika egy oldala. Különlegessége, 
hogy nem kézzel írott, hanem nyomtatott 
könyv. Mátyás király idején készült Hess And-
rás budai nyomdájában, 1473-ban, alig két 
évtizeddel az után, hogy Gutenberg felfedezte 
a könyvnyomtatást. Az elsô Magyarországon 
nyomtatott könyv volt. 

A Képes Krónika elsô oldala I. (Nagy) Lajos királyt és udvarát ábrázolja, mert a krónika Lajos 
uralkodása idején készült

Gesta Hungarorum, a Magyarok története, amelyet több mint 800 
évvel ezelôtt, III. Béla király ismeretlen nevû jegyzôje (Anonymus) 
írt a magyar honfoglalásról és a X. század harcairól. Krónikáink kö-
zül a leghíresebb a Nagy Lajos király idején íródott Képes Krónika*, 
mely az 1330-as évekig beszéli el ôseink történetét. Értékét emeli, 
hogy szerzôje XI–XIII. századi gesztákat és krónikákat is felhasznált. 
Képes krónikának azért nevezzük, mert a szöveget több színes, kis 
méretû kép (miniatúra) díszíti. A kézzel írott régi könyvek szövegét 
pergamenre*, állati bôrbôl készült lapokra írták, ezt bôrrel bevont fa-
táblák közé szorították, ezt hívták kódexnek*. Egy-egy ilyen könyv 
megalkotása, a szöveg megírása, a képek megfestése, a díszes kötés 
elkészítése több hónapig is eltarthatott.

• Készíts krónikát! Írd bele, milyen fontos dolgok történtek a világ-
ban! Próbáld apró képekkel díszíteni a szöveget!

Krónikaíró ábrázolása a Képes Krónikában. 
A kódexek képpel vagy más módon díszített 
kezdôbetûit iniciálénak nevezzük. • Mi-
lyen betûben látható a krónikaíró?



8 I. fejezet. Személyes történelem

O
LV

A
SM

Á
N

Y
O

LV
A

SM
Á

N
Y

Játsszunk történelmet!
Mit gondolsz, honnan tudjuk mindazt, amit a régi korokról tanultunk? 
Már biztosan kitaláltad: a régészek, a történészek kutatásaiból. Most 
játsszuk azt, hogy mi is történészek vagyunk! Azt szeretnénk megtudni, 
hogyan éltek az emberek több száz vagy több ezer évvel ezelôtt. Vajon 
hogyan lássunk munkához?

A történelemkönyvekbôl nagyon sok mindent megtudhatnánk, de „já-
tékszabályunk” szerint ezeket még nem írták meg. Éppen a mi kutatása-
ink segítségével fognak ezek elkészülni.

Ha húsz-harminc évvel ezelôtti eseményekre vagyunk kíváncsiak, pél-
dául arra, milyen filmeket sugárzott a tévé szüleink gyerekkorában, vagy 
melyek voltak a legsikeresebb focicsapatok abban az idôben, akkor leg- 
okosabb, ha régi újságokat lapozunk fel, vagy régi filmeket nézünk meg, 
esetleg megkérdezünk olyan embereket, akik jól emlékeznek erre az idôre. 
Ha a sok száz vagy több ezer évvel ezelôtti történelemre vagyunk kíván-
csiak, más megoldás után kell néznünk.

Mindenekelôtt olyan tárgyakat vizsgáljunk, amelyek abból a kor-
ból fennmaradtak. Ilyenek: régi ruhák, fegyverek, bútorok stb. Segít-
ségünkre lehetnek régi épületek vagy romok, szobrok, festmények… A 
sor hosszan-hosszan folytatható. Beleolvashatunk olyan könyvekbe, 
amelyeket abban a korban írtak. Ha ekkor már létezett könyvnyomta-
tás, rengeteget fogunk találni.

Mit tegyünk akkor, ha az emberi történelem legrégibb idôszakára, az 
ôskorra vagyunk kíváncsiak? Ebbôl az idôbôl nem maradt ránk sem épü-
let, sem ruhadarab, könyvek még nem készültek – sem nyomtatva, sem 
kézzel írva –, hiszen az írást sem ismerték az emberek. Amit találhatunk, 
az kevés, többnyire kôbôl készült egyszerû szerszám- vagy fegyverdarab. 
Néma tárgyak, amelyeket meg kell keresnünk, majd figyelmesen és hoz-
záértôen meg kell vizsgálnunk.

• Sorold fel, hogy életedben idáig milyen 
foglalkozások tetszettek! Mi minden sze-
rettél volna lenni? Mi tetszett ezekben a 
szakmákban?

Minden emberi alkotás lehet történelmi forrás • Válassz ki egyet, és mondd el, 
milyen történelmi ismereteket meríthetünk belôle!

Te is meg tudod csinálni! 
Készíts tutajt!
A hajónál egyszerûbb ôsi – de még ma is használt – vízi 
szállítóeszköz a tutaj. Készíts kis tutajt ágakból és spárgából! 
Ha nagyon ügyes vagy, árbócot erôsíthetsz a közepére, és 
papírból vagy szövetbôl vitorlát erôsíthetsz rá. Jó szelet, jó 
utat!
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1  Sokat segíthet a történésznek a nyel-
vek története is. A középkorban vettük át 
a német nyelvbôl a borbély szót, mert ek-
kor terjedt el Magyarországon is ez a mes-
terség.

A magyar asztalosmesterek sokat ta-
nultak a francia bútorkészítôktôl, s ez ab-
ból is kiderül, hogy a rekamié szavunk a 
francia nyelvbôl jött jövevényszó.

A kocsi szót viszont mi adtuk az európai 
nyelveknek. A Komárom vármegyei Kocs 
község mesterei ugyanis a középkorban 
kifejlesztettek egy kényelmes utazást biz-
tosító lovas szekeret. Ezt a típust azután 
egész Európában a községrôl nevezték el.

A történelem forrásai

A forrás földbôl feltörô vize elôbb kis patakként csobog tova, majd a 
patakokból folyók, hatalmas folyamok állnak össze. Végül ez a sok víz 
a tengerbe ömlik. Így gyarapodik tudásunk a múltról azokból az apró 
adatokból, ismeretekbôl, amelyeket történelmi forrásoknak nevezünk.

A források fajtái

A történelmi források a múlt tanúi. Közéjük tartoznak a könyvek, az új-
ságok, a levelek, a fényképek, a filmek, a festmények, a szobrok, a ruhák, 
a fegyverek és más tárgyak, használati eszközök. Történelmi forrásnak 
nevezzük mindazt, ami segíti a múlt megismerését.

A történelmi forrásokat három csoportba soroljuk.
1. A tárgyi emlékek. Rengeteg dolog tartozik ide: ôsi szerszámok, 

régi pénzek, épületek, fegyverek, gépek stb. A legrégebbi történelmi 
idôszakról, az ôskorról csak tárgyi emlékeink vannak.

2. Az írott és a képi források. Ez a legfontosabb csoport. Könnyû 
megérteni, miért tartják a történészek ezeket a leglényegesebbnek, hiszen 
sok ismeretet szerezhetünk egy régi levélbôl, könyvbôl, újságból…

A közelmúlt történelmérôl – az írott források után – legtöbbet a képi 
források mesélnek: a rajzok, a fényképek vagy a filmfelvételek.

3. Ôsi eredetû szokások, hagyományok, régi mesék, dalok.  
A néprajztudomány vizsgál olyan népszokásokat, mint például a far-
sangi álarcos mulatság, a húsvéti locsolás, a Mikulás-napi ajándékozás 
vagy a névnapok megünneplése. A sok apró ismeretbôl pontosabban 
megérthetjük, hogyan éltek régen az emberek. 1  

Több száz éves meséink közül ki ne ismerné az Attiláról vagy Mátyás 
királyról szólókat? Történészek vizsgálják azt is, hogy mennyi igazság 
van ezekben a történetekben.

Sokszor nem is lehet pontosan eldönteni, hogy melyik csoportba tar-
tozik egy történelmi forrás, hiszen például régi pénzek vagy sírkövek 
egyszerre többe is sorolhatók.

Régészet: emlékek a föld és a víz alatt

A régészet tudománya ôsi tárgyakkal, épületromokkal vagy akár embe-
ri csontok vizsgálatával foglalkozik. Összedôlt vagy lerombolt házak, 
várak és sokszor egész városok romjait homokkal és porral temette 
be a szél. A több száz év múlva ide érkezôk új épületeket emeltek a 
romokon. A halott város fölé új, élô város épült.

Máskor elôdeink szándékosan ástak el dolgokat.  Ellenséges táma-
dás esetén gyakran föld alá rejtették kincseiket. Sok ezer éve föld alá 
temetik halottaikat az emberek. A kutatónak sokatmondó lehet egy sír. 
Milyen ruha maradványait ôrzi? 2   

• Olvasmányaid vagy filmélményeid alapján gyûjts példákat arra, hogy 
egy települést elpusztít az ellenség! 
• Mi mindent temettek el a halottal annak idején? Földrengés vagy más 
katasztrófa alkalmával pedig egész épületrészek (helyiségek, pincék) kerül-
hetnek szinte sértetlenül a föld alá. Néha több ezer éven keresztül várják a 
szerencsés felfedezôt.

Egy elsüllyedt hajó rakományának feltárása a tenger fenekén

2   A régészek munkájának különleges faj-
tája a tenger alatti kutatás. Természeti ka-
tasztrófák következtében városok, ritkáb-
ban egész szigetek kerülhetnek víz alá. A 
bú várruhában alámerülô régész érdekes 
fel vételeket készíthet, és értékes leleteket 
hozhat fel a tenger mélyérôl.

Ma már ritka eset, hogy elsüllyed egy 
nagy hajó, de a régebbi korokban ez min-
dennapos volt a viharok és a tengeri csa-
ták miatt. Különlegesen érdekes do log a 
kutatóknak egy ilyen víz alatti hajóroncs-
ban vizs gálódni.
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• Mondjatok példákat arra, hogy 
egy mostani építkezésnél (útépítés-
nél) elô kerültek a múlt emlékei!
• Nagyon sok régészeti lelet került 
elô véletlenül, építkezések alkalmá-
val. Nézzetek utána az interneten, 
hogy mit jelent a leletmentô ásatás!

Találkozás a múlttal. Egy híres régész leletet 
talál.

Összefoglaló kérdések      Vázlat

Szántóföldekrôl készült lé gi felvételen jól látszik egy ház alaprajza • Magya rázd meg, 
miért láthatók a levegôbôl a hajdani ház körvonalai! Mondd el (esetleg rajzold le), hogy 
szerinted hogyan nézett ki ez a ház! (Azaz képzeletben rekonstruáld – építsd újjá – a 
házat!)

3   Az ásatás helyszínének kiválasztását 
segíti, ha a régész repülôre száll. A repü-
lôrôl készült fényképeken vagy filmfelvé-
teleken olyan jelek láthatók, amit a földön 
sétálva észre sem vesz az ember. Ahol 
egy régi épület alapjai vagy falmaradványai 
van nak a mélyben, ott a növények gyéreb-
ben, ritkásabban nônek, mert kevesebb 
hely jut a gyökereiknek. A légi fényképen 
az ilyen halványabb foltok szinte „térkép-
pé” állnak össze.

Munkában a régészek • Mi   lyen eszközöket 
ismersz föl a rajzon? Meséld el a rajz alapján, 
hogyan tör ténik egy régészeti feltárás!

1. Miért tanulunk történelmet?
2. Hogyan tudod dokumentálni családod történetét?
3. Milyen emlékeket ôriznek szüleid az elôdeitekrôl és az elôdeitektôl?
4. Miért nevezzük a történelmi emlékeket „forrásoknak”?
5. Milyen fajtái vannak a forrásoknak?
6. Miért kell ásni a régészeti kutatásokhoz?
7. Sorold fel a régész legfôbb szerszámait!
8. Mikor száll a régész repülôre, vagy merül a tenger alá?

A történelem elmúlt idôk embereivel 
és eseményeivel foglalkozik.

A múlt emlékeit családi otthonok, 
múzeumok, könyvtárak ôrzik.

A források fajtái.
A régész munkája:

– a terület kiválasztása,
– a leletek kiásása,
–  kibontása, helyreállítása, koruk 

meghatározása.

Hogyan dolgoznak a régészek?

A kiválasztott területen elôször kiássák (feltárják) a leleteket, s köz-
ben egyre finomabb szerszámokkal dolgoznak. 3  Az ásó után kis 
kézi ásót használnak, majd kefékkel és ecsetekkel tisztítják meg a 
tárgyakat. Ez után következik az igazi „türelemjáték”! A föld alól 
kiszabadított leleteket (pl. csontokat vagy cserépedényeket) általá-
ban rengeteg apró darabkából kell összeállítani. Elôfordult, hogy a 
régészek Afrikában olyan ôsembercsontvázat találtak, amelynek ösz-
szeállítása több tudós hatheti munkájába került! 

Az ember legrégebbi történetérôl csak régészeti leletek adnak 
ismereteket. A régészek (általában) ásatásokat végeznek, és le-
leteikbôl következtetnek arra, hogyan éltek, mivel táplálkoztak, 
milyen építményekben laktak, miben hittek régen az emberek.
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Kecskemét város címere, az ún. beszélô cí-
merek egyike

A Görgey család címere a család tevékeny-
ségére utal 

I. (Nagy) Lajos király lovagi öltözete

Márkusfalvi Máriássy István címere (balra) és a Dombay család címere a XVI. 
század elsô éveibôl. Mindkét címer katonai hôstettet ábrázol. 

2.  Címer, zászló, pecsét  
és az idô mérése
Az ember fokozatosan ismert magára. Az idôk folyamán egyre  
fontosabb lett számára, hogy meg tudja határozni, ki ô, kikhez  
tartozik, mennyi idô telt el a születése óta, ki idôsebb és ki fiatalabb 
nála. Önmaga és társai azonosításához különbözô módszereket,  
eszközöket kezdett alkalmazni. Ilyen módszerekkel, eszközökkel  
ismerkedünk meg a következô témában.

Mirôl mesélnek a címerek?

A régi idôkben, amikor az embereknek nem voltak fényképes igazolvá-
nyaik, nehéz feladat volt megállapítani valakirôl, hogy ki ô és honnét 
származik. Az egyszerû embereknél az azonosítást segíthette, hogy ki 
melyik faluból való és ki a földesura. A nemesek, fôurak keresztnevéhez 
hozzátették annak a családnak, nemzetségnek a nevét, amelybôl szár-
maztak. Ezeknek a családoknak a képes jelképe volt a címer*. 

A címerek majdnem 700 évvel ezelôtt jelentek meg hazánkban. Isme-
rünk ún. beszélô címereket, amelyeken olyan növényeket vagy állato-
kat ábrázoltak, ami a családra vagy településre utal.

Máskor a címert használó tevékenységére utaló ábrázolást látha-
tunk. Például a Görgey család címerén egy fát tövestül kitépô szakállas 
alak arra utal, hogy a Görgeyek a XIII. századi Magyarországra történt 
betelepedésük idején felvidéki birtokaikon erdôirtással foglalkoztak.

A címerképek katonai hôstettet is megjeleníthetnek, fôleg a törökel-
lenes harcok idején, amikor vitézsége jutalmául a király nemességet és 
címert adományozott egy-egy bátor katonának.

A címerhasználat a lovagok megjelenésével terjedt el. A lovagi torná-
kon, csatákban egy tetôtôl talpig páncélt* viselô harcosnál a pajzson* 
vagy a sisakon viselt címer alapján lehetett megállapítani, hogy az illetô 
melyik nemesi családhoz tartozik.

A lovagi tornák elôtt megvizsgálták a párviadalra készülô vitézek cí-
merét, hogy eldöntsék az illetô lovagról, méltó-e a párviadalra. Sokféle 
címert ismerünk. Címere, zászlaja lehet királyi, nemesi családnak, or-
szágnak, nemzetnek, de lehet ilyen jelképe egy vármegyének és város-
nak is. A címerábrázolás megjelent a zászlókon is.
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A zászlók

A zászló a középkorban a királyok, fôurak jelképe volt, de csa-
tákban is nagy jelentôséggel bírt. Minden csapatnak külön zászlaja 
volt, és így tudták egymást megismerni a küzdelem forgatagában.  
A harc közben zászlójelekkel irányították a katonákat. A zászlótartó 
nagyon fontos és egyben veszélyes tisztség volt. Egy vár elfoglalását 
az jelentette, hogy az ostromlók kitûzték zászlójukat a vár falára. 
Biztosan hallottatok Dugovics Titusz hôstettérôl, aki a hagyomány 
szerint 1456-ban Nándorfehérvár (ma Belgrád) ostrománál a vár falá-
ra a török zászlót kitûzni akaró török katonát életét áldozva a mély-
be rántotta.

Magyar uralkodók és a magyar állam jelképei

A régi krónikák híradása szerint a honfoglalás elôtt a magyar feje-
delmek címerállata a sólyomhoz hasonlítható ragadozó madár, a 
turul volt, amelyet a hadi lobogóikon is feltüntettek.  

A mai magyar címer elemei, a piros-fehér sávozás, a kettôs ke-
reszt az Árpád-házi királyok korában jelentek meg, ôk használták 
elôször pecsétjeiken és pénzeiken.

Dugovics Titusz hôstette Wagner Sándor 
festményén (1851). A történészek megál-
lapították, hogy Dugovics Titusz személyét 
csak a XIX. század elején találták ki. A tör-
ténet és a festmény azonban emléket állít 
Nándorfehérvár hôs védôinek. 

A rozgonyi csata a Képes Krónikában • Keresd meg a ké-
pen az Árpád-sávos, Anjou-liliomos királyi zászlót!

A piros-fehér sávozás Imre király címerén, pecsétje 
alapján. A piros sávokban arany oroszlánok vannak, ami 
a király Aragóniából (a mai Spanyolország területérôl) 
származó feleségére utal. 

Nagy Lajos ábrázolása a Thuróczy-krónikában 
(1488) • Figyeld meg a képen az uralkodó vi-
seletét! Hol látható a király címere? Mit ábrázol 
a címer?

III. Béla pénze 
a kettôs ke-
reszt ábrázo-
lásával

A Nápolyból érkezett, francia eredetû Anjou-családból származó 
királyaink, I. Károly és Nagy Lajos a piros-fehér sávokat a nápolyi di-
nasztia kék alapon arany liliomos címerábrázolásával egészítették ki. 
Ez a címer állami jelképpé vált, és rákerült a koronázási ékszerek egyi-
kére, az országalmára. A Képes Krónika egyik képén Károly Róbert 
által megvívott rozgonyi csata ábrázolásán is ott látjuk a piros-fehér 
sávos (Árpád-sávos), Anjou-liliomos királyi zászlót.
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Mátyás király címere a Thuróczy-krónikában

A mai Magyarország címere

Az Aranybulla pecsétje. A pecsét egyik ol-
dalán az Aranybullát kiadó uralkodó látha-
tó, a másik oldalon a címer. • Egy idôben 
kedvenc gyermekjáték volt a pecsétkészí-
tés. Készíts pecsétet magadnak, családod-
nak! Milyen elemeket tartalmaz az iskolád 
pecsétje?

Mátyás király címerében az Árpád-sávok mellett szerepel a kettôs 
kereszt, a cseh királyságot jelképezô kettôs farkú oroszlán és a Hu-
nyadi család címere, a szájában aranygyûrût tartó holló is.

Magyarország címerének elsô mezején a piros-fehér sávozás, má-
sodik, piros mezejében zöld hármas halmon arany korona látható, 
ebbôl kettôs kereszt emelkedik ki. A címerpajzson a magyar Szent 
Korona nyugszik. A piros-fehér sávozás és a kettôs kereszt – a királyi 
hatalom egyik jelképe – az Árpád-házi királyok idejében jelent meg 
pecséteken és pénzeken. A hármas halom I. (Nagy) Lajos király pe-
csétjén szerepelt elôször a mai formájában. 

1849 áprilisában, a Habsburg-ház trónfosztása után a magyar cí-
merrôl lekerült a Szent Korona, ez volt az ún. Kossuth-címer. Az 
1956-os forradalom idején is a Kossuth-címert használták.

A mai nemzeti színek, a piros-fehér-zöld a magyar zászlón elô-
ször a XVI. században fordultak elô. Az 1848-as magyar forradalom 
idején megfogalmazták, hogy a nemzeti jelvények legyenek az állami 
szimbólumok.

Manapság a nemzeti ünnepek idején szokták a középületek mel-
lett egy település számos pontjára kihelyezni a nemzeti lobogót. Sok 
városban, községben az ott lakók a település zászlaját is kiteszik há-
zukra.

A pecsétek

Már biztosan hallottátok azt a kifejezést: „Megpecsételte a sorsát” 
valakinek. Ez azt jelenti, hogy valamirôl döntés született, s ez már 
végérvényesen így lesz. A pecsét vagy pecsétnyomó kemény, általá-
ban fémbe vésett ábrázolással ellátott nyomó, amelyet agyagba, de 
fôleg viaszba nyomtak. A pecséthasználat a középkorban az írásbeli-
ség elterjedésével vált fontossá.

Magyarországon III. Béla király rendelte el a hivatalos döntések 
írásba foglalását. Az így keletkezô dokumentumot, iratot a kiadó 
személy, testület, hivatal a pecsétjével látta el, ezzel hitelesítette.  
A magyar királyoknak több pecsétjük is volt: nagypecsét, gyûrûs 
pecsét, középpecsét, titkos pecsét, amelyeket különbözô ügyek-
ben kiadott iratokra használtak. A királyi pecsétre nagyon vigyáz- 
tak, nehogy illetéktelen kezekbe kerüljön. Az egyik legszebb közép-
kori királyi pecsét a II. András király által 1222-ben kiadott oklevél-
hez, az Aranybullához függesztve maradt fenn. 

A király mellett az ország tisztségviselôinek (nádor, országbíró, 
erdélyi vajda stb.), az egyházi méltóságoknak (esztergomi érsek, me-
gyéspüspök, papi testületek), a vármegyéknek, a városoknak, az elöl-
járóságoknak is volt pecsétjük. 

A középkorban a különbözô oklevelek kiadásával, másolásával, 
peres ügyek intézésével az ún. hiteles helyek foglalkoztak, amelyek 
évszázadokon keresztül egyházi testületek voltak, s 
az ô pecsétjük is hivatalossá tette a kérdéses ira-
tot. Ma e feladatok nagy részét a közjegyzôk 
végzik.

• Járj utána, van-e a lakóhelyednek 
címere! Mit ábrázol? Mi a jelentése a 
címeren levô ábrázolásnak? Hol lát-
tál címereket a környéketeken (ké-
peken, épületeken, emlékmûveken)? 
Volt-e a családotoknak címere? Ha 
nem, tervezd meg a család címerét! 
Van-e zászlója annak a település-
nek, ahol élsz? Ha van, mit ábrázol?
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Az idôszámítás

Ha néha túlságosan elgondolkozunk, vagy belefeledkezünk egy já-
tékba, olvasásba vagy filmnézésbe, hirtelen észbe kapva azt mond-
juk, hogy elszaladt az idô. Mindezt könnyen ellenôrizhetjük óránk-
ra vagy mobiltelefonunk idôjelzôjére pillantva. Van, aki felhúzza az 
ébresztôórát, hogy reggel ne aludjon el. De hogy éltek az emberek, 
amikor még nem voltak órák? Hogyan mérték az idôt? 

Az ôskori ember nem mérte az idô múlását, mert nem volt rá 
szüksége. Azt tudta, hogy a nappalok és éjszakák, a tél és a nyár sza-
bályosan váltják egymást, de azt már nem, hogy hány napból áll egy 
év, vagy hány év telt el születése óta. Az ókorban már feljegyezték 
a fontos események idôpontját. Ehhez idôszámításra volt szükség. 
Hogy ne csak a „hány évvel ezelôtt?” kérdésre tudjanak felelni, hanem  
arra is: „hányban?”

• Nézz utána, milyen csillagászati jelenségek teszik lehetôvé a na-
pok, a hónapok és az évek mérését! 

Az elsô államok és az idômérés

Az elsô államokban egyre fontosabbá vált az idô pontos mérése. 
Tudni kellett, mikor érkezik az áradás, hogy addigra minden készen 
álljon az életet adó víz fogadására. A hadseregeknek a megbeszélt 
idôpontban kellett gyülekezniük. Az elsô államokban feltalálták az 
írást, és ettôl kezdve feljegyezték, hogy a fontos dolgok mikor tör-
téntek. Ehhez arra volt szükség, hogy a tudósok naptárakat szer-
kesszenek.

„Hányban” vagy „hány évvel ezelôtt”?

El kellett dönteni, hogy melyik év legyen az idôszámítás elsô éve, 
hiszen csak így lehet válaszolni arra a kérdésre, hogy egy fontos ese-
mény hányban, tehát az idôszámítás hányadik évében történt meg. 
(Te is kétféleképp tudsz válaszolni arra a kérdésre, hogy mikor szület-
tél: hány évvel ezelôtt vagy melyik évben.)

• Milyen adattal kellene a következô kitalált szöveget kiegészíteni 
ahhoz, hogy pontosan tudjuk, mikor volt ez a csata? „Hatalmas kirá-
lyunk tizenkét évvel ezelôtt fényes gyôzelmet aratott a dicsô orszá-
gunkra támadó idegenek felett...”

Ma a világ nagy részén a keresztény idôszámítást használják. 
Ez a keresztény vallás megalapítója, Jézus Krisztus születése évét 
tekinti az elsô évnek. Ezért beszélünk Krisztus elôtti vagy idôszá-
mítás elôtti és Krisztus (születése) utáni, másképp idôszámítás sze-
rinti eseményekrôl. Ezek a jelölések tehát ugyanazt jelentik:

Kr. e. = i. e. és Kr. u. = i. sz.

• Szerinted idôszámításunk kezdetének miért nem a mai emberfaj-
ta megjelenését tekintjük? (Tehát miért nem ettôl az „eseménytôl” 
számoljuk az éveket?)

Vigyázat! „Idôszámítás után” nincs, hiszen most is az idôszámítás 
szerint számoljuk az éveket. 1  2  3

Csillagászati megfigyelés • Nézz utána, mi 
mindent lehet megtudni, kiszámítani a csil-
lagok állásából!

1   Krisztus születésének valószínû idô-
pontját egy pap számította ki a középkor-
ban. Körülbelül ezer évvel ezelôtt terjedt 
el ez az idôszámítási mód Európában.

2   Egy olyan eseményt, amely Krisztus 
születése elôtt 1500 évvel történt, így ha-
tároztunk meg: Kr. e. 1500. (Vagy így: i. e. 
1500.)
• Számolj! Hány évvel ezelôtt történt ez 
az esemény?

3   TALÁLÓS KÉRDÉS: Egy múzeum régé-
szét felkeresi valaki, és eladásra kínál egy 
pénzdarabot. Nagyon-nagyon drágán, 
mert a pénz – szerinte – majdnem 3000 
éves. Meg is mutatja, hogy az egyik olda-
lán ez a felirat olvasható: Kr. e. 934. A ré-
gész pedig csak nevet: „Ez hamisítvány!” 
Honnan tudta?
• A hamisító szerint pontosan hány év-
vel ezelôtt készült a pénz?
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Kr. e. 1000 Kr. e. 500

Krisztus születése

Kr. u. 1000 Kr. u. 1500 Kr. u. 2000Kr. u. 500

Ha csak Krisztus születése utáni eseményekrôl van szó, akkor 
nem használjuk a Kr. u. (i. sz.) jelölést.

• Kr. e. 1500 után eltelt 100 év. Hányban vagyunk?

Ebbôl a feladatból látható, hogy a Krisztus elôtti (idôszámítás 
elôtti) események közül a régebben történt események évszá-
ma nagyobb szám. Az már könnyen érthetô, hogy a Krisztus utáni 
(azaz idôszámítás szerinti) éveknél éppen fordítva: a régebben tör-
tént esemény évszáma kisebb szám. 4

Az ókori események idejét már pontosabban meg tudjuk határoz-
ni, mint az ôskoriakét, hála az ókorból fennmaradt írásoknak. Ezért 
a továbbiakban nem azt mondjuk, hogy egy esemény hány évvel 
ezelôtt történt, hanem azt, hogy mikor történt. Az elsô államok 
például Kr. e. 3000 körül jöttek létre. 5

Tíz év egy évtized, száz év egy évszázad, ezer év pedig egy 
évezred. Az emberöltô pedig körülbelül 25-30 évet jelöl. Az év-
századokat általában római számmal írjuk. 6

• Hány évezred (és hány évszázad) telt el az elsô államok létrejötte óta?

• Hogyan válaszolnál arra a kérdésre, hogy kb. hány évvel ezelôtt jöt-
tek létre az elsô államok?

• Számold ki az idôszalag segítségével, hogy az alábbi események 
hányadik században történtek!

– Honfoglalás: 862–895
– Mátyás király uralkodása: 1458–1490
– Mohácsi csata: 1526
– Petôfi Sándor születése: 1823
– A te születésed

Mit kell tudni a római számokról?

Az évszázadokat gyakran római számokkal jelöljük. Érdemes 
megismerni a római számokat, mert ma is nagyon sok templomon, 
mûemlék épületen találkozhatsz ezekkel! 7  

A római számokat úgy kell leírni, hogy a jeleket többszörözzük. Te-
hát: 2 = II és 3 = III. Vigyázz! Egy jegyet csak háromszor írunk le egy-
más után. Tehát a 4-et már úgy írjuk le, hogy az öt elé teszünk egyet: IV.

6   Az emberöltô fogalmát ritkábban 
hasz náljuk, mint az elôzôeket, mert nem 
pontos egység. Könnyen kitalálható: azért 
nevezik így, mert általában ennyi idô alatt 
nô fel az újszülött annyi idôs felnôtté, 
hogy már neki is gyerekei születhetnek.

5   Alsó tagozatban biztosan olvastatok  
a honfoglalásról és Mátyás királyról. A hon-
fog lalás kezdete régebben volt, ezért évszá-
ma kisebb: Kr. u. (i. sz.) 895. Mátyás ural-
kodásának kezdete nem volt olyan régen, 
tehát nagyobb az évszám: Kr. u. (i. sz.) 
1458.
• Hány év telt el a honfoglalás kezdetétôl 
Mátyás király uralkodásáig?

4   Az a múzeumôr biztosan nem tudott 
volna helyesen válaszolni, akirôl a vicc 
szól:

Egy látogató megkérdezi tôle, hogy 
hány éves a kiállított ôsembercsont.

– Háromszázezer-tizenkettô – vála-
szolja az ôr.

– Honnan tudja ilyen pontosan? – ál-
mélkodik a látogató.

– Onnan, hogy én tizenkét évvel ez- 
e lôtt jöttem ide dolgozni, és akkor azt 
mondták, hogy a csont háromszázezer 
éves.

7   Néhány évszám római számmal:
M = 1000 – a keresztény magyar király-
ság megalapítása.
MDXXVI = 1526 – a mohácsi csata.
MDCCCXLVIII = 1848 – a magyar forra-
dalom és szabadságharc kitörése.
MDMXLV = 1945 – a második világhábo-
rú vége.
MCMLVI = 1956 – forradalom és szabad-
ságharc Magyarországon.
MMXX = 2020 – a történelemtankönyved 
elsô megjelenése. 
Láthatod, hogy az évszámok leírása római 
számokkal nagyon bonyolult. Ezért a ró-
mai számokat csak az évszázadok jelölé-
sére használjuk.

 1: I

 5:  V

 10:  X

 50:  L

 100:  C

 500:  D

 1000:  M
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TörTénelmi divaTszalon

ókor középkor újkor jelenkor

Tudod-e, honnan származnak a római számok jelei? A történészek 
feltételezése szerint abból, ahogy az ember kezének ujjaival mutatta 
a számokat.

I. II. V. X.
A történelem korszakai

A történelemben a változások nagyon lassan, az akkor élô emberek 
számára észrevehetetlenül történnek. Ha viszont ma visszatekintünk 
több száz vagy több ezer évvel ezelôttre, nyilvánvaló, hogy más-
hogy éltek az emberek, például ötszáz vagy ötezer évvel ezelôtt. Más 
házakban laktak, más ruhákban jártak, más ételeket ettek, mást ter-
meltek, másban hittek stb. Ezekrôl a változásokról szól a történelem. 
Ahogy egy ember életének szakaszait elnevezzük: gyerekkor, felnôtt-
kor, öregkor, úgy a történelmet is szakaszokra osztjuk: ôskor, ókor, 
középkor, újkor és jelenkor. 

Az elsô ôsemberfélék több millió évvel ezelôtt éltek, ettôl szá-
mítjuk tehát az ôskort. Az ókor az elsô államok kialakulásával 
kezdôdött, tehát Kr. e. 3000 körül.

• Nézz utána! Melyik korszakba tartoznak a következô események:
– az ember mamutokra vadászik; 
– piramisokat építenek a fáraóknak; 
–  a magyarok elfoglalják a Kárpát-me dencét; 
– Hunyadi Mátyást királlyá koronázzák; 
– Petôfi Sándor megírja a Nemzeti dalt; 
– az ember eljut a Holdra?



172. Címer, zászló, pecsét és az idô mérése

Összefoglaló kérdések Vázlat

Te is meg tudod csinálni! 
Készíts nap órát!
A napóra lényegében csak egy sima felü leten álló bot. Az 
árnyékának a vándorlása megmutatja, körülbelül hány óra 
van. Készíts ilyet a rajz alapján! Reggeltôl estig jelöld be 
vonalacskákkal, hogy az árnyék melyik órában merre esik. 
Nem lesz olyan pontos, mint a karórád, viszont nem kell 
benne elemet cserélni!

A címer szerepe.
A zászlók keletkezése és elterjedése.
A pecsét a hitelesítés eszköze.
Kezdô év – keresztény idôszámítás 

(Kr. e. – Kr. u.).
Évezredek – évszázadok.
Ôskor – ókor – középkor – újkor – 

jelenkor.

1. Mikor keletkezett a mai magyar címer?
2. Milyen volt a magyar zászló az 1848-as forradalomban?
3. Miért vált szükségessé az idô pontos mérése?
4. Melyek a történelem legfontosabb korszakai?
5. Írd le a mostani évet római számokkal!
6. Tudod-e, mikor, hol használunk ma is római számokat?

Ókor. Egy kerék kb. 3800 éves 
maradványa. 

Középkor. Gutenberg nyomdája (XV. század közepe). A középkor végén találták fel 
a könyvnyomtatást. A tankönyv 91. oldalán olvashatsz róla. 

Újkor. Az elsô gôzgép, amely sokoldalúan 
felhasználható volt, és lendületet adott 
a gazdasági fejlôdésnek. Az angol James 
Watt találta fel a XVIII. század közepén.

Jelenkor. Egy laptop. A számítógépek je-
lentôsen átalakították a gazdasági életet és 
a mindennapi életünket is. 



Sokan az emberiség történetének kezdetét az elsô államok kialakulásától számolják. Ekkor – körülbelül ötezer évvel ezelôtt – 
emelték az elsô hatalmas építményeket, például a képen látható piramisokat. Az emberek használni kezdték az írásokat, és ekkor 
fogalmazták meg az elsô törvényeket is. Mindez nagy folyók mentén történt, Európától délkeletre, keletre. 



II. fejezet
Fejezetek az  
ókor történetébôl

Innét nyugatra a görög városállamok teremtettek virágzó kultúrát, majd a római köztársa-
ság és császárság hódította meg a Földközi-tenger egész medencéjét. A Római Birodalom 
határait folyamatosan támadó népek közül a legfélelmetesebbek a hunok voltak, akik hatal-
mas birodalmat hoztak létre. A nagy népvándorlás megdöntötte a római császárságot, és 
területére a mai Európa népeinek ôsei költöztek.
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Egyiptom •  A térkép alapján mesélj Egyip-
tom természeti adottságairól! 

3.  Az ókori Egyiptom világa 
Amikor Egyiptomról beszélünk, mindenki azonnal a piramisokra gondol. 
Mit tudunk arról a néprôl, amely ezeket a csodálatos épületeket  
emelte?

Hogyan jött létre az Egyiptomi Birodalom?

A legtöbb földmûvelô közösség a nagy folyók mellett alakult ki. Afri-
ka északi részén a Nílus folyó egy keskeny sávon termékennyé teszi 
a sivatagot. A Nílus évenként megáradt, és a folyó nemcsak vízzel 
árasztotta el völgyét, hanem termékeny iszappal is. Ebbe vetették a 
gabonát. A Nílus mentén élô emberek gátakat építettek, csatornákat 
ástak, az öntözéses gazdálkodás megszervezése tehát biztosította 
az ott élôk élelmezését.

Az Egyiptomi Birodalom az emberi együttmûködés eredménye-
ként alakult ki. 

Ezen a forró és homokos területen csak akkor lehetett eredményes a 
földmûvelés, ha teljes mértékben ki tudták használni a  Nílus áradását. 
A folyó melletti kis falvaknak nagyon fontos volt az együttmûkö-
dés, az öntözéses gazdálkodás közös megszervezése.

A falvak összefogtak a szükséges feladatok elvégzésére. A munkát 
(például gátépítés, csatornaásás) a munkavezetôk, a bírók irányí-
tották. A vezetôk figyeltek arra is, hogy minden földmûves minden 
évben megerôsítse a földjénél húzódó gátat. A termés egy részét 
az adószedôk minden évben beszedték a parasztoktól.

• Miért volt szükség az adószedésre? 

Régi egyiptomi falfestmény. A gazda két ökörrel szántja földjét, mögötte felesége 
halad, és elveti a magot. • Miért volt fontos a munkálatok megszervezése?

Egyiptomi hieroglifák • Tudod-e, hogyan fej-
tették meg a hieroglifákat? Ha nem, nézz utána  
az interneten! Írd be a keresôbe: hieroglifák, 
rosette-i kô!
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Társadalmi csoportok Egyiptomban

A társadalom élén a szinte korlátlan hatalmú király, a fáraó 
állt. A Napisten fiának tartották. A fáraók téglából és fából 
épült palotában laktak. 1

A fáraó már uralkodása kezdetén parancsot adott sírem-
léke felépítésére. Az egyiptomi királysírok közül leghí-
resebbek a piramisok. Egyiptom hosszú történelme 
során azonban csak kevés fáraó építtetett piramist. 
A piramis gúla alakú építmény. Egyiptomból több 
mint 130 piramist ismerünk. A legismertebb az 
eredetileg 146,5 méter magas, 52 600 négy-
zetméter alapterületû gízai Kheopsz-pira-
mis, az ókori világ hét csodájának egyike.

Az elôkelôk közé tartoztak a hi-
vatalnokok, a papok és a hadsereg 
vezetôi.

  Körülbelül hány kilométert kell a 
Níluson hajózni, hogy a tengerpart-
ról a nagy piramisokig jussunk el?

Különösen fontos feladatai voltak 
az írnokoknak. Az egyiptomi írás, a hie-
roglifa nagyon bonyolult volt. Írnokok nélkül 
nem tudták volna irányítani az államot. 2   3

• Miért volt fontos az írás a következô feladatok elvégzé-
séhez: a termés betakarítása, adószedés, kapcsolattartás idegen 
uralkodókkal, tudományos megfigyelések?

A lakosság többsége parasztokból és kézmûvesekbôl állt.  
A parasztok a földeken dolgoztak, áradás idején pedig a vezetôk más 
munkára osztották be ôket. A parasztok házai egyszerûek voltak, 
szárított agyagtéglákból épültek.

Egyiptomban a hadifoglyokat rabszolgaként dolgoztatták, de a pi-
ramisépítések korában még nem voltak rabszolgák.

• Régebben úgy gondolták, hogy a piramisokat a rabszolgák töme-
gei építették. Ma már tudjuk, hogy nem. De akkor vajon kik?

3. Az ókori Egyiptom világa

Falfestmény Ipi sírjából: víz eme lôvel 
vizet húz a Nílusból

Az egyiptomi társadalom • Hogyan ábrá-
zolja a rajz a különbözô társadalmi cso-

portok létszámát?  

1   Képzeljük el a fáraót mindennapi ten-
nivalóinak ellátása közben! Tanácsadóinak 
körében meghallgatja az ország vezetôi-
nek jelentését, eldönti, hogy megkegyel-
mezzen-e a bûnözôknek, üdvözli a más 
országokból érkezett követeket, és kegye-
sen megjutalmazza az arra érdemes alatt-
valóit.

2   Az egyiptomi „papír”, a papirusz úgy 
készült, hogy a papirusznád nevû vízinö-
vény szárából csíkokat vágtak ki, majd a 
csíkokat szorosan egymás mellé tették. 
Erre merôlegesen újabb réteg csíkokat fek-
tettek, végül az egészet összepréselték. 
Ha már írtak rá, a papiruszlapokat össze- 
göngyölték, tekercs alakban tárolták.

Fekete és piros tintát használtak. A fe-
kete koromból, a piros okkerbôl készült. 
Pirossal a fontosabb részeket jelölték. Az 
egyiptomi fekete tinta az egyik legtartó-
sabb festék, az ezzel írt jelek alig halvá-
nyodtak évezredek óta.

3   Az írás megtanulása nem volt egy-
szerû feladat, mert még nem betûket, ha-
nem bonyolult jeleket használtak. Az ír-
noknak tanuló gyerekek ötéves koruktól 
kezdve közel húsz éven keresztül tanultak!
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A fáraó tróntermében

Egyiptomi család. Egyiptomban nagyon fontosnak 
tartották a társadalom legkisebb egységét, a csalá-
dot.

Írnok szobra • Hogyan jelzi a szobor alkotója az írnoki hivatás méltósá-
gát?



233. Az ókori Egyiptom világa

A kézmûvesipar

Messze földön híres volt az egyiptomi kéz mûipar. Termékeit szíve-
sen vásárolták az országhatáron túl is. A kôfaragók mesteri tudását 
mutatja a kôvázák tömege és a kôszobrok tükörsima felülete. Fejlett 
volt a fazekasság: eleinte kézzel hajtott, majd lábbal forgatott faze-
kaskorongot használtak. A szövôipar elterjedését mutatja, hogy a 
szövôszékekrôl sok kép és tárgyi emlék maradt fenn.

• Melyik korban alakultak ki az itt felsorolt mesterségek?

A tudományok

Egyiptomban nagyon fejlett volt az orvostu-
domány. Külön orvos vizsgálta – mint ma – a 
szemet, a fejet stb. A betegségek okairól csak 
homályos elképzeléseik voltak: úgy gondolták, 
hogy ezeket gonosz szellemek okozzák.

Fejlett volt a csillagászat is. Nem véletlenül. 
Az áradás idejének pontos kiszámításához alapos 
csillagászati ismeretekre volt szükség.

A matematika tudományát elsôsorban az épí-
tészetben és a földmérésben használták. Áradás 
után például sokszor újra ki kellett mérni és kije-
lölni az egyes földdarabok határait. 4

A mûvészetek

Az egyiptomi festôk és szobrászok sokféle alkotást készítettek. Ezek 
nagyon nagy része nem maradt fenn máig. Megmaradtak viszont a 
szoboróriások és a sírkamrákban található falfestmények, kisebb 
szobrok. 5

Tésztát dagasztó férfi kôszobrocskája. Balra 
korsót vivô szolgálólány az ifjúságot jelké-
pezô hajfonattal.

4   Egytôl kilencig a számokat vonalakkal 
jelölték: | , a tízeseket a halom jelével fe-
jezték ki: ∩, a százasokat egy zsinór rajzá-
val: , az ezresek jele egy virág volt: .

A 2354 például így fest egyiptomi szá-
mokkal: 

5   Az elôkelôk sírját a mindennapi élet-
bôl vett jelenetekkel díszítették: vadásza-
tot, halászatot, lakomákat ábrázoltak. A 
sírkamrák nagy részét sajnos még az ókor-
ban kirabolták, de amelyiket mégsem, ott 
a régészek napjainkban csodálatos mûkin-
cseket: szobrocskákat, ékszereket, bútoro-
kat találnak.

A XX. század egyik legnagyobb régészeti szenzációja a kb. 3400 évvel ezelôtt élt 
fáraó, Tutanhamon csaknem érintetlen sírjának feltárása. A sírt nem piramisban, 
hanem egy sírkamra céljára ki bô ví tett barlangban találták meg 1922-ben. A képen 
a fáraó múmiájára helyezett aranymaszk látható. @ Olvasd el a sír feltárásának 
történetét az interneten (kulcsszavak: „A lépcsô egy ajtóhoz vezetett”; honlap: 
www.mult-kor.hu)! • Hány évvel ezelôtt tárták fel Tutanhamon sírját?

∩ ∩      
∩ ∩ ∩ | | | |
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Falfestmény egy egyiptomi sírkamrából. Különbözô munkákat ábrázol: szüret, ma-
darak kopasztása, halászat.

Az egyiptomi vallás

Az egyiptomi vallást a többistenhit jellemezte. Úgy hitték, hogy 
elsô királyaik is istenek voltak. A legfontosabb istennek a Napistent 
(Ré) tartották. Az isteneket gyakran embertestû, állatfejû lényeknek 
ábrázolták.

@ Az istenekrôl szóló egyik legérdekesebb történet Ozirisz és Ízisz 
története. Olvasd el az interneten (kulcsszavak: Ozirisz, Ízisz)!  
A történet szerint mi mindent köszönhettek az egyiptomiak Ozirisz-
nek?

Ápisz 
(a Szent Bika)

Szent állatok Egyiptomban: macska, krokodil, víziló, keselyû, kígyó, majom 

Bész 
(a házi tûzhely, a családi  
boldogság istene)

Anubisz 
(a balzsamozás istene)

Amon-Ré 
(a napisten) 

Hórusz 
(az égbolt istene)

Ozirisz 
(az alvilág istene)

       Egyiptomi istenek



253. Az ókori Egyiptom világa

Táblás játék Tutanhamon sírjából • Melyik mai játék elôdje lehetett? 

Összefoglaló kérdések Vázlat

6  A balzsamozók elôször eltávolították 
a ha lott belsô szerveit. Az agyvelôt az 
orrnyíláson keresztül szedték ki. A tes-
tet pál maborral kimosták, majd vegysze-
reket és illatszereket tartalmazó zacskók-
kal tömték ki. Ezután kiszárították a tes-
tet, majd gyantával bevont vászoncsíkok-
ba tekerték. Ez a múmia. Koporsóba tet-
ték. A koporsók eleinte láda formájúak vol-
tak, késôbb a test alakját utánozták. Az 
elôkelôk sírjaiban több, egymásba helye-
zett koporsó védte a múmiát.

7   Egy ókori krimi: Az egyiptomi sírok 
leg többjét még az ókorban kirabolták. Egy 
háromezer éves, papiruszra készült írás el-
fo gott sírrablók vallomását ôrizte meg. A 
banda tagjai közül ötnek még a neve is 
fenn maradt! Hapi, a kôfaragó; Iranum, az 
iparos; Amenemheb, a paraszt; Kemvese, 
a vízhordó és Ehenufer, a néger rabszolga. 
A következôket vallották:

„Felnyitottuk a koporsóikat és a testüket 
övezô burkokat. Megtaláltuk a király fen-
séges múmiáját… Nyakán egy egész sor 
amulett és ékszer volt, fejét aranymaszk 
fedte. A király fenséges múmiáját tetôtôl 
talpig arany borította. Burkai kívül-be-
lül aranyozva és ezüstözve voltak, s csu-
pa pompás kôvel kirakva. Letéptük a fensé-
ges múmiáról az aranyat, nyakáról az amu-
letteket és ékszereket, valamint a burkola-
tot, melyben nyugodott. Ugyanígy találtuk 
a király hitvesét is, és hasonlóképpen róla 
is letéptünk mindent, amit csak találtunk.”

(Ceram: A régészet regénye nyomán)
• A sírrablók pere IX. Ramszesz (Kr. e. 
1142–1123) uralkodása alatt volt. Hány év-
vel ezelôtt kezdett uralkodni IX. Ramszesz?

II. Ramszesz fáraó múmiája (Kr. e. XIII. szá-
zad) • Mondd el, hogyan „készül” a múmia!

Nílus – öntözéses földmûvelés.
Az írnokok szerepe az állam irányításában.
Tudományok: orvostudomány, 

csillagászat, matematika.
Vallás: Ré, sokistenhit.

– Mumifikálás.

1. Hogyan mûködött az öntözéses gazdálkodás?
2. Mit nevezünk hieroglifának?
3.  Miért volt fejlett Egyiptomban az orvostudomány, a csillagászat  

és a matematika?
4. Miért Ré volt a fôisten?
5. Miért balzsamozták be a holttesteket?

Abban hittek, hogy a halott lelke két formában él tovább. Az 
egyik lélek a test mellett marad, a másik az alvilágba repül, és ott 
ítéletre vár.

A test mellett maradó lélek miatt – hitük szerint – törôdni kell 
a holttestekkel is. Ezért a halott testét bebalzsamozták*. Az így 
kikészített test a múmia. A sírba ételeket, fegyvereket, használati 
tárgyakat tettek a múmia mellé. 6   7  

• Vajon miért tettek használati tárgyakat a sírokba? Milyen célból 
helyezték a tárgyakat a sírokba az ôskorban?

Az egyiptomiak túlvilághitét legjobban az elmúlt évtizedekben 
felfedezett és a régészek által szakszerûen feltárt elôkelôk sírjában 
talált tárgyak, használati eszközök, ékszerek és a sírkamrákat díszítô 
falfestmények tanulmányozása alapján ismerhetjük meg. A fáraók 
nyughelyéül szolgáló piramisok mellett az ôsi fôváros, Memphisz és 
az ország vallási fôvárosa, Théba templomai és más építményei a je-
lentôsek. Thébával átellenben, a Nílus nyugati partján levô Királyok 
völgyében kb. 500 éven át temetkeztek sírkamrákba az egyiptomi 
uralkodók és fôemberek. Ezek közül 
a leghíresebb a majdnem teljes ép-
ségben megmaradt Tutanhamon 
fáraó sírja. A piramisok mellett 
Memphisz és Théba mûemlékei 
is az emberiség kulturális és ter-
mészeti kincseit magában fog-
laló világörökség részei.   

 

Katonaszobrocskák egy sírból
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4.   Az ókori Hellász öröksége
Mi lesz abból, ha három istennô összevész? Nagy háború a földön,  
amelyet egy fából ácsolt óriási ló segítségével fejeztek be.  
És mi volt Ariadné fonala? Miben különböznek napjaink olimpiái  
az ókoriaktól? Milyen volt a spártai nevelés? Tudj meg többet ezekrôl  
a kérdésekrôl!

A görög föld legrégebbi múltja

A Balkán-félsziget déli részére az ókorban görög törzsek vándoroltak 
be. Görögország legrégebbi múltját nemcsak az épületek romjai és 
a múzeumok (ma is látható) kincsei ôrzik, hanem a görög mítoszok 
is. 1   Ezek az istenekrôl és emberfeletti képességekkel rendelkezô 
hôsökrôl szóló történetek annyira színesek és érdekesek, hogy az 
emberek máig szívesen olvassák ôket a világ minden részén. Azért 
is érdemes velük megismerkedni, mert nem egyszerûen csak mesék, 
hanem egyben fontos történelmi források is.

II. fejezet. Fejezetek az ókor történetébôl

A Balkán-félsziget, az égei-tengeri szigetek 
és a kis-ázsiai partvidék • Jellemezd a tér-
kép alapján a terület természeti adottsága-
it! Miben különbözik Görögország felszíne 
Egyiptométól?

1   A monda és mítosz szó majdnem 
ugyanazt jelenti. A monda kifejezés – 
amelyet irodalomórán is tanulsz – általá-
ban egy történetet jelent, a mítosz pedig 
több, összefüggô történet sorát (mint 
például egy TV-sorozat).
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Ariadné fonala
A Balkán-félszigettôl délre található a görög világ legnagyobb szigete, 
Kréta. A görög történelem kezdetén a krétai király uralta ezen a szigeten 
kívül a Balkán-félsziget egy részét és az itteni tenger több ezer szigetét.

A monda szerint az egyik leghíresebb görög városnak, Athénnak meg-
határozott idônként hét ifjat és hét leányt kellett Kréta szigetére külde-
nie – emberáldozatként. Szörnyû sors várt rájuk: sorra belökték ôket egy 
kiismerhetetlen labirintusba, amelynek mélyén élt a krétai király szörny-
szülött fia. Ez az embertestû és bikafejû szörnyeteg pedig felfalta ôket!

 Nézd meg a történelmi atlaszban,  
hogyan nevezték az egyes görög nép-
csoportokat! Mutasd meg, hol teleped-
tek le!

2   A történet szereplôi:
Ariadné: Minósz király leánya, krétai király-

lány;
Minósz: Kréta királya;
Minótaurosz: a bikafejû és embertestû, em-

berevô szörnyeteg;
Pallasz Athéné: a bölcsesség istennôje, aki 

segített Thészeusznak;
Thészeusz: athéni királyfi.
• Meséld el a történetet úgy, hogy a sze-
replôket is megnevezed!
• Rajzold le a füzetedbe (vagy egy lapra) a 
történetnek azt a részét, amely legjobban 
tetszett!
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4. Az ókori Hellász öröksége

 Keresd meg a történelmi atlaszban Kré-
tát és Athént!
 Ma egy hajó Athénból Krétára nagyjából 
6 óra alatt ér el. Ha egy ókori hajó naponta 
körülbelül 30 kilométert tett meg, számítsd 
ki a történelmi atlasz segítségével, mennyi 
ideig tartott az athéni királyfi útja!
• A mondákban mindig keveredik a mese 
és a valóság. Válaszd ki a következô állítá-
sok közül azokat, amelyek biztosan igazak!
– Ariadné beleszeretett Thészeuszba.
– Kréta uralkodott ezen a területen ebben 
az idôben.
– Egy görög istennô segített Thé sze usz nak.
– Thészeusz a fonál segítségével jutott ki a 
labirintusból.
– A görögök legyôzték a krétai király ural-
mát.

A görög hadiflotta felvonulása Trója ellen. Kép a Trója címû filmbôl (2004).

 Keresd meg a történelmi atlaszban 
Tróját és Spártát! Trója melyik földré-
szen található?
 Ha figyelmesen megnézed a tér- 
képet, meg tudod mondani, hogy Tró-
jának miért volt különösen fontos sze-
repe a tengeri kereskedelemben és had-
viselésben.

Amikor harmadszor került sor az emberáldozatra, az athéni király fia 
önként jelentkezett az áldozatok közé. Elhatározta, hogy legyôzi a város 
népét rettegésben tartó fenevadat. 

Mihelyt hajójuk kikötött Kréta szigetén, meglátta a királyfit Kréta ki-
rályának szépséges leánya, Ariadné, és azon nyomban beleszeretett. El-
határozta, hogy megmenti a hôs királyfit. 2  

A feladat nagyon nehéz volt, mert a királyfi hiába volt messze földön 
híres harcos, a szörnyeteg legyôzése után menthetetlenül eltéved a la-
birintusban, és éhen pusztul.

Ariadné egy gombolyag fonalat adott a királyfinak, hogy a végét kös-
se az útvesztô bejáratához, s ahogy halad befelé, lassan gombolyítsa le. 
A csel sikerült. A királyfi egy istennô segítségével legyôzte a rémet, majd 
a fonál mentén visszafelé haladva kitalált a labirintusból. Megmenekült, 
és ezzel megmentette szülôvárosát is a borzasztó tehertôl. Ô lett Athén 
következô királya.

Az Ariadnéról szóló monda tehát mesés formában elbeszéli, hogyan 
gyôzték le a görög harcosok a térség korábbi urát, Krétát. A görögök át-
vették az uralmat a Balkán-félsziget déli részén és a környezô szigetvi-
lág rengeteg szigetén.

•  Nevezd meg ezt a tengert a történelmi atlasz segítségével!

 

Még egy híres monda: a trójai háború
Lakodalmat ültek az istenek. Meghívtak minden istent és istennôt, kivé-
ve a viszály és a veszekedés istennôjét. Erre ô elhatározta, hogy bosszút 
áll. Készített egy aranyalmát ezzel a felirattal: „A LEGSZEBBNEK”, és az 
almát a mulatozók közé gurította. A három legfôbb istennô mindegyike 
úgy gondolta, csak az övé lehet az alma. Szörnyen összevesztek. Végül a 
fôisten, Zeusz tanácsára egy földi embert kértek fel döntôbírónak: a trójai 
király fiát. Mindhárom istennô meg akarta vesztegetni a királyfit. Egyikük 
rendkívül nagy hatalmat, másikuk bölcsességet, a harmadik pedig a világ 
legszebb nôjének szerelmét ígérte a királyfinak, ha megkaphatja az arany- 
almát. A királyfi a harmadik istennônek nyújtotta az almát. Ám a világ 
legszebb nôje már férjes asszony volt: Heléna, a spártai király felesége. 
A királyfit ez sem zavarta. A szerelem istennôjének (Aphrodité) segít-
ségével szerelemre lobbantotta Helénát, megszöktette és Trójába vitte. 
A spártai király éktelen haragra gerjedt. Segítséget kért a többi görög ki-
rálytól, és nagy sereggel megtámadták Tróját. Tíz évig tartott a háború, 
amelynek végén a görög harcosok csellel elfoglalták Tróját.

@ Nézz utána az interneten, mi volt az a csel! Írd be a keresôbe: „trójai faló”! 
Fogalmazd meg a füzetedbe röviden, hogyan zajlott a trójai háború!

„végzete volt ugyanis, hogy vesszen Trója,  
ha egyszer / ezt a lovat befogadta, amely-
ben a legderekabbak / ültek, csúnya halált, 
s vészt víve a trójaiakra.” 

(Részlet az Odüsszeiából) 

A trójai faló egy korabeli görög dombormû-
ves ábrázoláson
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Milyenek voltak a görögök istenei?
Az ókori görögök vallása többistenhívô. Isteneik nem voltak tökéle-
tesek: néha bûnöket követtek el, sokszor veszekedtek egymással. Idôn-
ként szívesen beavatkoztak a földi emberek sorsába: hol segítették, hol 
gátolták ôket. Idejük nagy részét lakomákkal, mulatozással töltötték (ez 
belefért a halhatatlanságba), ahogy sokszor kitalálóik – a földi emberek 
– is szerették volna. A sok isten közül tizenkettô kiemelkedôen fontos 
volt.

Ôk – a mítoszok szerint – a görög föld északi részén lévô magas, 
hófödte Olümposz hegy csúcsain laktak. 3  

  Keresd meg az Olümposzt a történelmi atlaszban!
@ Olvasd el a Prométheuszról szóló történetet az interneten (kulcs- 
szavak: „Prométheusz egy titán volt”)! Bizonyítsd a történet alap-
ján, hogy az ókori görögök vallása többistenhívô volt!

Az Olümposz lakói
Az istenek egy-egy emberi tevékenység (például foglalkozás) pártfogói: 
Zeusz, a fôisten, az „istenek és emberek atyja”, az égi és földi rend 
felett ôrködik. Villámaival lesújt a bûnösökre. Testvérei: Poszeidón a 
tengerek, Hádész pedig az alvilág istene. Poszeidón uralja a félelmetes, 
pusztító természeti erôket. Háromágú szigonyával felkorbácsolja vagy 
elsimítja a tenger hullámait. Ha a földbe vágja, földrengés keletkezik. Há-
dész, a holtak birodalmának ura az élô emberekkel nem sokat törôdik, 
hiszen elôbb-utóbb úgyis mindenki a „vendége” lesz. Szörnyûséges or-
szágának kapuját egy háromfejû kutya ôrzi, aki szívesen átenged min-
den érkezôt – befelé. Kifelé viszont senkit sem!

Zeusz legkedvesebb lánya Pallasz Athéné, a bölcsesség és a mûvé-
szetek istennôje. Az egyik legfontosabb görög város, Athén védelmezô 
istenéül választotta, ezért városvédônek is szokás tartani. Többnyire 
sisakkal és kezében lándzsával ábrázolták. 

A görögök fontos kérdésekben tanácsot kértek isteneiktôl. Felkeres-
ték valamelyik szent helyen a jósdát. A leghíresebb görög jósda Del- 
phoiban, Apollón isten szentélyében mûködött. Királyok, városok, gaz-
dag polgárok kérték az istenek tanácsát. A jósnô a kábító hatású nö-
vények hatása alatt mondta el homályos és félreérthetô jövendölését, 
amelyet a jóslat kérôje az elérendô cél szempontjából próbált értelmezni. 

3   Zeusz felesége, Héra a család, az ott-
hon és a nôk védelmezôje. S mert az iste-
nek sem tökéletesek, bizony családi viták 
is elôfordulnak az Olümposzon. Ha Zeusz 
és Héra veszekszik, reng az egész hegy, s 
a földön zivatarok támadnak, nagy dör-
géssel, villámlással. Zeusz és Héra fiai: 
Árész, a háború istene, Héphaisztosz, 
a sánta kovácsisten, aki nemcsak kitûnô 
fegyvereket készít, hanem palotákat is 
épít aranyból és ezüstbôl az olümposzi 
isteneknek. Héphaisztosz felesége Aph- 
rodité (afrodité), a szépség és szerelem 
istennôje, aki állítólag a tenger habjaiból 
született.

Zeusz fia volt Apollón, akit a jóslás és 
a költészet istenének tartottak. Hermész 
szintén Zeusz gyermeke volt. Amikor 
megszületett, azonnal friss húsból sütött 
pecsenyét akart enni. Tehette is, hiszen 
a fôisten fia volt. Elrabolta Apollón isten 
ötven legszebb tehenét, s közülük kettôt 
még aznap megsütött és elfogyasztott.

Iszonyú haragra gerjedt Apollón, s Ze-
uszhoz ment panaszra. Zeusz parancsára 
Hermész visszaadta a teheneket, s hogy 
ne haragudjon annyira, ráadásul neki ad-
ta azt a lantot, amelyet egy teknôsbéka 
páncéljából készített. Ettôl kezdve Apol-
lón a költészet istene lett (aki lantkíséret-
tel énekli verseit), Hermész pedig a tolva-
joké és a kereskedôké.
@ Nézz utána az interneten, hogyan 
ábrázolták az említett görög isteneket! 
Készíts vázlatot a füzetedbe!

Az Olümposz lakói • Mirôl ismerhetôk fel az istenek? 

Hermész

Apollón

PoszeidónPallasz AthénéÁrészHádész

Aphrodité
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5   Athénnak hatalmas kikötôje volt. A 
neve: Píreusz. Egyszerre 400 hajó fért el 
itt. A kikötôbe vezetô utat két oldalról 
erôs falak védték.

A „dicsô Athén”

A görög törzsek a Balkán-félszigeten kívül az Égei-tenger szigetvi-
lágát és Kis-Ázsia partvidékét is benépesítették. Több mint négy-
száz független városállam alakult ki. Athén és Spárta volt a legje-
lentôsebb.

 Mutasd meg a történelematlaszban az ókori görögök három nagy 
lakóterületét!

Athén a Balkán-félsziget keleti részén lévô kisebb félszigeten talál-
ható.

Az itt élôk olajfaligeteket és szôlôt telepítettek, baromfit és mé-
heket tartottak. A méz még fontosabb volt, mint manapság, mert 
az ókorban ez volt az egyetlen édesítôszer. Hegyvidékeiken juhot és 
kecskét tenyésztettek. 

Ôsszel érett be az olajfák termése, az olajbogyó. Ekkor hosszú botokkal le-
verték a termést, majd forró vízben áztatták, és kipréselték belôle az olajat. 
Elsôsorban fôzéshez használták, mint manapság, ezen kívül tes tá polásra, és 
kis mécsesekbe* töltve világítottak vele.

Az olaj és a szôlôbôl erjesztett bor az ókortól napjainkig az egyik legfon-
tosabb kiviteli cikke Görögországnak.

Olajbogyó, a görög világ egyik legfôbb mezô-
gazdasági terméke • Nézz utána, mi minden-
re hasznosítja az ember az olajbogyót! 

Olajprés fennmaradt alja • Állapítsd meg, 
hogy ez a lelet az olajpréselést ábrázoló rajz 
melyik részletébe lenne beilleszthetô! 

Ciprusban talált mükénéi edény  Nézd 
meg a történelematlaszban, hogy milyen 
irányba kellett hajóznia annak, aki Mükéné-
bôl Ciprusba vitt árut! Körülbelül hány kilo-
métert kellett megtennie? 

Görög táj • A rajz alapján fogalmazd meg a táj jellegzetességeit! Milyen gazdasági 
tevékenységhez kínál jó feltételeket? 

A legrégibb idôktôl fogva kihasználták a tenger közelségét: fôleg a 
halászok és a kereskedôk szálltak gyakran hajóra. Kereskedôhajóikat 
magas oldalfalakkal építették, ezért sok áru fért rájuk. Athénból fôleg 
olajat és bort szállítottak. 4   5  

4  A kereskedôhajók ked-
vezô széllel 7-8 nap 
alatt értek Egyiptom-
ba. Itt megrakták 
ôket gabonával, és 
ezzel tértek haza. 
Még jobban fej-
lesztette a ke-
reskedelmet a 
pénz haszná-
latának elterje-
dése. Az athéni 
ezüstpénzt minde-
nütt szívesen fogadták. 

Olajprés és olajbogyó préselése  
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Az athéni iparosok közül leghíresebbek a fazekasok voltak. Az 
itt készült vázákat százával szállították más országokba. Nagyon 
népszerûek voltak ezek az árucikkek finom anyaguk, szabályos for-
máik miatt, és azért, mert készítôik valamennyit szép képekkel dí-
szítették. A kecses, felül szélesebb, alul keskenyedô, fülekkel ellátott, 
égetett agyagedényeket amforáknak hívják.

Az athéni kôfaragók fôleg a nagy építkezéseken dolgoztak. Munká-
ikat – például a faragott oszlopokat – ma is megcsodáljuk.

Olajbogyószüret képe egy vázán • Az elôzô  
oldal szövege és képei alapján mondd el, 
hogyan készült a növényi olaj az ókorban!

Fazekasmûhely • A fazekasmesterség mely eszközeit ismered fel a rajzról? 

Élet Athén fôterén • Milyen épületegyüt-
test ismersz fel a dombtetôn?

Kr. e. V. századi athéni ezüstpénz. Az elô-
lapon (amit nem látunk) Pallasz Athéné 
képe, a hátlapon bagoly és olajág. A „bölcs” 
bagoly Pallasz Athéné jelképe volt, Pallasz 
Athéné pedig Athén „névadó” és védel-
mezô istennôje.

Jellegzetes görög táj
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Spárta

 A Balkán-félsziget melyik részén jött létre Athén? A másik – na-
gyobb – félszigeten található Spárta. Mi az utóbbi félsziget neve?

Spártában a szabad polgárok kisebbségben voltak. Az eredetileg itt 
élô ôslakókat (a helótákat) kegyetlenül elnyomták. Sorsukat a leg-
szörnyûbbnek tartották az egész görög világban. A Spárta kör-
nyéki hegyvidék lakosait, az úgynevezett körüllakókat pedig 
adófizetésre kényszerítették, de ôk legalább szabadok marad-
hattak.

Az ôslakók és a körüllakók tíz-tizenkétszer annyian vol- 
tak, mint a szabad spártaiak. Nem véletlen tehát, hogy 
a spártaiak legfontosabbnak, az egyetlen „hozzá-
juk méltó” foglalkozásnak a katonás kodást tar-
tották, ezzel biztosítva uralmukat. Egész éle-
tükben katonáskodtak. Földjeiket a helótákkal 
mûveltették meg.

Az egyszerû, katonás életmódot szigorú 
törvényekkel és a hírhedt* „spártai nevelés-
sel” igyekeztek fenntartani.

A korabeli történetírók szerint egyik spár-
tai család sem lehetett gazdagabb a másiknál. 
Úgy vélték, ha megbomlik a szabad spártaiak 
egysége, nem tarthatják fenn uralmukat az ôsla-
kosok fölött. 6

Az állam földjét egyenlô területekre osztották fel a 
szabad spártaiak között. 

Nemcsak a díszes ruhákat és ékszereket tiltották, de még az ét-
kezésben is szigorú szabályokat érvényesítettek. Nem otthon ké-
szítették el ebédjüket, hanem körülbelül tizenöt-húsz személyes, 
közös étkezésekre jártak. 7

A spártai nevelés

Az újszülöttet apja bemutatta a város vezetôinek, akik eldöntötték, 
hogy elég erôs és jókötésû emberré válik-e majd.  
A legendák szerint, ha betegesnek vagy testi hibás-
nak találták, akkor kitették egy sziklahasadékba, ahol 
magára hagyatva elpusztult. Ezt azonban régészeti 
leletek nem igazolják.

A fiúk csak hétéves korukig nevelkedtek otthon, 
ettôl kezdve katonai táborokban éltek.

Kisebb csoportokban végezték el feladataikat a legrá-
termettebb és legeszesebb fiú vezetésével. Fôleg test- 
edzéssel foglalkoztak, szellemi képességeiket csak 
az írás-olvasás tanulásával és Homérosz költemé-
nyeinek olvasásával fejlesztették.

• A spártaiak nem sokra becsülték a mûveltséget. 
Vajon miért tartották mégis fontosnak Homérosz 
költeményeinek ismeretét?
• A spártai nô legfontosabb feladata az volt, 
hogy katonaéletre alkalmas, egészséges fiúkat 
szüljön. Az anya harcba induló fiának ezekkel a sza-
vakkal adta át a pajzsot: „Ezzel vagy ezen!” Ma-
gyarázd meg, mit jelent ez a szólás!

A spártai társadalom csoportjai és foglalko-
zásuk 

Spártai gyalogos katona teljes fegyverzet-
ben. Pajzsán a görög L betû (Λ), mert a 
spártai államot Lakedaimónnak hívták. • 
Tudod-e, mit jelent a „lakonikus beszéd”? 
Ha nem, nézd meg a Magyar értelmezô 
kéziszótárban! Vajon miért pont a spártai 

embereket jellemezték az ilyen beszéddel? 

6  Egyik királyuk állítólag ezt tanácsolta 
a spártaiaknak: „Hogyan háríthatjuk el az 
ellenség betörését? Ha koldusok marad-
tok, és egyiktek sem akar nagyobb lenni 
a másiknál.” 

7  A közös étkezésen leggyakrabban fe-
kete levest fogyasztottak. Ez úgy készült, 
hogy a húst az állat saját, ecettel sava-
nyított vérében megfôzték. Egy Spártába 
látogató vendég, amikor a levest meg-
kóstolta, kijelentette: nem csodálja, hogy 
a spártaiak halálmegvetô bátorsággal 
harcolnak a csatákban. Ilyen élethez más 
városok lakói sem ragaszkodnának.
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Tûrniük kellett minden nehézséget és fájdalmat. A szabad ég alatt 
háltak, testük alá növényekbôl rakott almot* tettek. Keveset kaptak 
enni. Aki éhes volt, magának kellett táplálék után néznie, de akit lo-
páson értek, azt súlyosan megbüntették. 8

Húsz- és harmincéves koruk között a hadsereg tagjai lettek, de 
változatlanul katonai táborokban laktak. Még akkor is, ha közben 
megnôsültek. Családjukat csak lopva, titokban látogathatták meg. 
Harmincéves koruk felett már otthon lakhattak, de a közös étkezések 
megmaradtak. 9

9   Spártában megvetették azokat, akik nem nôsültek meg, s felnôttkorukra 
nem szü lettek gyermekeik. Azt mondták rájuk, megszegték a legfôbb törvényt: 
hogy Spártának a jövôben is legyen elegendô katonája. Bün tetésbôl a nôtlen 
felnôtteknek egy téli napon meztelenül kellett körbe- körbe járniuk a piactéren, 
miközben a járókelôk csúfolódva szidták ôket.

8   Az együtt nevelkedô gyerekeket idôn-
ként – minden ok nélkül – véresre korbá-
csolták. Aki jajszó nélkül tûrte a kínzást, 
az nyilvános dicséretet kapott.

Ha az ifjú elérte a felnôttkort, még egy 
embertelen próbán kellett átesnie. Ezt 
„rejtôzködésnek” (görö gül: krüpteia) ne-
vezték. Az ifjakat kiküldték a város környé-
kére egy kevés élelemmel és egy tôrrel fel-
szerelve. Nappal szétszéledtek, és rejtek-
helyeiken pihentek, éjsza ka viszont elô-
bújtak, és élelmet raboltak maguk nak. 
Ami kor egy helóta megpróbálta megvéde-
ni raktá rát, ak kor egyszerûen meggyilkol-
ták. Ha a helóták lázadá sától féltek, akkor 
idônként minden ok nélkül megölték közü-
lük a legerôsebbeket. 

• Mit gondolsz, a kegyetlenkedésre neve-
lésen kívül mi célja volt ennek? Az athéni nevelés

A kisgyerekek 7-8 éves korukig otthonukban nevelkedtek, s idejük 
nagy részét különféle játékok töltötték ki. A fiúknak vidéken korán 
részt kellett venniük a mezôgazdasági munkákban. A lányok is ott-
hon nevelkedtek, és anyjuktól, nôrokonaiktól tanulták meg a ház-
tartási munkákat. Nagyon korán, 13-15 éves korukban férjhez adták 
ôket.

A gazdagok gyerekei alaposabb oktatásban részesültek. Az írás- 
olvasás mellett matematikát, geometriát és csillagászatot is 

tanultak. Ismerniük kellett Homérosz mûveit, és a zeneok-
tatást is fontosnak tartották. Az általános mûveltséghez 
hozzátartozott valamely hangszeren való játék. Fontos része 

volt a nevelésnek – fôleg a fiúknál – a testedzés. A tornacsar-
nokokban (gümnaszion) az olümpiai sportokat (birkózás, ököl-

vívás, gerelyhajítás stb.) gyakorolták. Ennek a katonai kiképzésben 
is nagy szerepe volt. Minden szabad, 18. évét betöltött athéni ifjú-

nak egy év katonai kiképzés után egy év határôri szolgálatot kellett 
teljesítenie. A spártai és athéni nevelés között az az alapvetô kü-

lönbség, hogy Athénban és más görög városokban nemcsak a ka-
tonai kiképzésbôl állt a tanítás, hanem hitük szerint az egészséges 
testben egészséges lélekkel rendelkezô, mûvelt polgárokat neveltek, 
akik mindenben városuk (polisz), a közösség érdekeit tartották szem 
elôtt.

Görög lakóház • A ház milyen jellegzetes-
ségeit ismered fel a kép alapján?

Nôk mosnak a kútnál. Vázakép. A görög la-
kóházakban általában nem volt kút, a közös 
kutakat használták. A mosás, a vízhordás  
a nôk feladata volt. Valószínûleg nem is 
bánták, mert máskor ritkán hagyták el ott-
honukat.
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Az olümpiai liget • „Megérkeztem Olümpiába” címmel készíts képzeletbeli élménybeszámolót legjobb barátodnak/barátnôdnek! 
Az ókor utolsó szabályos olümpiai játékait Kr. u. 260-ban tartották. Hány ókori játék volt?

10  Az olimpiák eredete: Mit tegyünk, ha a 
halhatatlan istenek közé akarunk emelked-
ni? Egyszerû: „csak” tizenkét olyan munkát 
kell megcsinálnunk, amit Héraklész (más né-
ven Herkules), a rettenetesen nagy erejû hôs 
végzett el. Például lesza kította az aranyal-
mákat a sárkány ôrizte világvégi fáról, le-
gyôzte a háromtestû szörnyeteget, vagy le-
szállt az Alvilágba a háromfejû kutyáért. El 
is nyerte jutalmát: az olümposzi istenek ma-
guk közé fogadták. (Könnyû volt neki! Bár 
földi anyától született, az apja Zeusz volt.)

Nem feledkezett meg a földi hôsök-
rôl sem. Elhatá roz ta, hogy versenyeket ala-
pít, ahol a legerôsebb, legügyesebb görögök 
idônként összemérhetik képes sé geiket. Vá-
lasztott egy helyet, amit az istenek hegyérôl 
Olümpiának nevezett el. Itt olajfát ültetett, 
hogy az ennek ágából font koszorúval jutal-
mazzák a gyôzteseket.

11  A nôk kitiltása Olümpiából talán azzal is 
magyarázható, hogy a versenyzôk többnyi-
re ruhát la nul küzdöttek. Egyszer egy görög 
anya a tilalom ellenére mégis csak be akart 
jutni, megnézni fia ököl vívó -mérkôzését. 
Férfi edzônek öltözött, de hiába, mert óvat-
lan volt: amikor fia gyô zött, örömében oda-
szaladt hozzá, és közben átugrotta azt a 
korlátot, ami mögött az edzôk ültek. A ver-
senybírák rögtön rájöttek, hogy nem igazi 
edzô. Mégsem büntették meg „apja, báty-
jai és fia iránti tiszteletbôl, akik mindannyian 
olümpiai gyôz tesek voltak”.

A görögök összetartozása

A görög városok egymástól független államok voltak. Ezeket nevezték 
városállamoknak, görögül poliszoknak. Nem voltak közös vezetôik. 
Az ókori görög világ érdekessége, hogy mégis kialakult az összetarto-
zás tudata a görögökben. Földjüket Hellásznak, magukat helléneknek 
nevezték. Az összetartozást három dolog erôsítette: a közös nyelv 
(és írás), a közös vallás és a katonai szövetségek. (A trójai hábo-
rút például egy ilyen katonai szövetség indította.) A vallásnak voltak 
olyan központjai, amelyeket minden görög tisztelt. Ilyen volt például 
Olümpia, ahol Zeusznak építettek templomot, és az ô tiszteletére 
versenyeken mérték össze erejüket, ügyességüket. Az olimpiai (régi-
esen: olümpiai) játékok váltak a leghíresebbé. Kr. e. 776-ban volt az 
elsô olyan verseny, amely gyôztesének nevét írásban is feljegyezték. 
Ettôl kezdve négyévenként rendeztek versenyeket. Az ókori görögök 
ezt az évet tették meg idôszámításuk kezdô évének. 10

 A Balkán-félsziget melyik részén található Olümpia? 

Az olimpiai játékok eseményei

Tavasszal „szent hírvivôk” járták kör be a poliszokat, és meghirdették 
a versenyt. Minden szabad görög férfi indulhatott. Nôk viszont még 
nézôként sem léphettek be Olümpiába. 11

A „szent hírvivôk” egyúttal békét hirdettek egész Hellászban. Az 
olimpia idejére a poliszok közti minden ellenségeskedésnek vé-
get kellett vetni. A verseny elsô napján ünnepségeket tartottak, 
majd szertartásokat végeztek az istenek tiszteletére. A hatalmas 
Zeusz-szobor elôtt megesküdtek arra, hogy betartják a szabályokat.

A következô napokban megtartották a fôbb versenyszámokat: 
a kocsiversenyeket, az öttusát, a futóversenyeket, a birkózást és 
az ökölvívást.

Az olimpiai gyôztesek jutalma egy koszorú volt, amelyet a szent 
olajfa ágaiból fontak. Ezt ma kevésnek gondolnánk, de a görögök a 
legmagasabb kitüntetésnek tartották, amit férfi egyáltalán elérhet. 12

• Régen a versenyeket is olümpiának nevezték. A mai nyelvben mi a 
különbség Olümpia és olimpia között?
@ A szabálytalankodó verseny zôket viszont megbüntették. Hogyan? 
Keress utána az interneten! Kulcsszó: szabályok az ókori olimpiákon.

Nem az olimpiai volt az egyet len verseny, amit Hellászban rendez-
tek. Sôt nem csak sportversenyek voltak: idônként zenészek, éneke-
sek, költôk és drámaírók mérték össze tudásukat.

12  Az ókori görögök a gyôzelem isten nôjét 
szárnyas nôalaknak képzelték, aki a fáklyás 
futóverseny gyôzteseit kíséri. A versenyen 
lobogó fáklyával kellett futni, s ez megne-
hezítette a versenyzôk dolgát, mert a fáklya 
„szent tüze” nem aludhatott ki a futás köz-
ben sem. A gyôztest érte az a megtisztelte-
tés, hogy meggyújthatta az áldozati tüzet 
az isten oltárán.
• A mai olimpiákon milyen szokás ôrzi en-
nek a régi szertartásnak az emlékét?
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Az ókori olimpiák versenyszámai
Az elsô nap szertartásai után, a második napon délelôtt rendezték a 
kocsiversenyeket, kétkerekû, négylovas kocsikkal. Ebben a versenyben a 
gyôztesek közé nem a sportoló, hanem a kocsi tulajdonosának nevét je-
gyezték fel. Délután került sor az öttusára. Versenyszámai: diszkoszve-
tés*, távolugrás, gerelyhajítás, futás és birkózás voltak. Ha valaki három 
számot megnyert, biztosan bajnok lett.

A harmadik nap ismét vallási szertartással kezdôdött. A Zeusz-temp-
lom melletti oltárnál* száz ökröt áldoztak fel: levágták ôket, és combjai-
kat elégették. Délután a fiatal (12–18 éves) fiúk versenyeivel folytatódott 
a játék (futás, birkózás, ökölvívás).

A negyedik napon különbözô távokon lebonyolított futóversenyek 
voltak, majd ismét birkózás és ökölvívás. Ekkor került sor a legdurvább 
sportágra, a pankrációra, amely teljesen szabad birkózást jelentett. A 
résztvevôk ütötték, pofozták, rúgták egymást, sôt sokszor haraptak is – 
bár ez már szabálytalan volt. A küzdelem addig tartott, amíg valamelyi-
kük fel nem adta a viadalt úgy, hogy megkocogtatta a másik vállát. Eb-
ben a versenyszámban elôfordult, hogy egy sportolót halála után avat-
tak gyôztessé. A dolog úgy esett, hogy vad birkózás közben az illetôt el-
lenfele fojtogatni kezdte. Nem tudott szabadulni a fojtó markokból, ezért 
kitörte a másik lábujját, aki kínjában feladta a versenyt, – de már késôn. 
Ellenfele megfulladt. A bírák azért megkoszorúzták, és gyôztesnek hir-
dették ki holttestét.

Az ötödik napon ünnepelték meg a versenyszámok gyôzteseit. Ekkor 
fogyasztották el közösen a száz áldozati ökör fel nem áldozott részeit.

A középkorban több mint ezer éven át nem rendeztek olimpiai játéko-
kat. Az elsô újkori olimpiát a XIX. század végén tartották Athénban. Ha-
zánk hírnevét Hajós Alfréd úszóbajnok, a „magyar delfin” öregbítette az 
elsô magyar aranyéremmel.

• Nézz utána! Ma milyen versenyszámokból áll az öttusa?
• Gyûjtsétek össze közösen, hogy napjaink olimpiai játékain milyen 
versenyszámok szerepelnek!
• Pontosan mikor rendezték az elsô újkori olimpiát? 
• Melyik földrészen rendezték a legtöbb újkori olimpiát?

Futás

Birkózás

A versenyzô letisztít-
ja testérôl az olajat

Távolugrás

Diszkoszvetés

Gerelyhajítás

Kocsiverseny

Olimpiai versenyszámok • Válaszd ki a rajzon látható alakok közül az öttusázókat! Milyen apró „hibát” fedezel föl a versenyzôk 
ábrázolásában? (Tankönyvnél megbocsátható hibáról van szó.)

 Összefoglaló kérdések Vázlat

Attikai-félsziget → Athén.
Fejlett tengeri kereskedelem.
Mezôgazdaság: szôlô, olajbogyó; juh, kecske.
Ipar: fazekasok (amfora), kôfaragók.
Spárta:  – szabad spártaiak,
 – rabszolgasorban tartott ôslakók,
 – körüllakók.
Spártai életmód: – katonás nevelés.
Ember alakú, halhatatlan istenek → Olümposz hegység, Zeusz, 

Poszeidón, Hádész, Pallasz Athéné stb.
Olimpiai játékok. Elsô versenyek: Kr. e. 776.

Sportágak: kocsiverseny, öttusa, futás, birkózás, ökölvívás.

1. Jellemezd az athéni életmódot! 
(lakhely, étkezés, foglalkozás)

2. Hogyan szolgálta Spárta katonai 
erejét a nevelés? 

3. Hasonlítsd össze az athéni és a 
spártai életmódot!

4. Ki volt a görög fôisten?
5. Hány év telt el az elsô olimpiai 

játékoktól máig? 
6. Hasonlítsd össze az ókori 

olimpiákat a maiakkal! Melyek a 
hasonlóságok és a különbségek?
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Itália. Az Itáliai-félszigetet könnyû meg-
találni a térképen. Csizma alakjával éppen 
kettévágja a Földközi-tengert. S a csizma 
mintha éppen egy háromszögletû kôbe ké-
szülne belerúgni: Szicília szigetébe. Hama-
rosan hallunk errôl is. • Hasonlítsd össze 
a félsziget partvonalát Görögországéval! 
Miben különbözik a domborzata a görög 
területek domborzatától? 

5.  Az ókori Róma öröksége
Az ókor utolsó nagy birodalma, a Római Birodalom az eddig  
megismertek közül a legközelebb áll hozzánk. Fénykora nem volt 
olyan régen, mint a már tanult államoké, és területe sincs olyan  
messze a mai Magyarországtól. Sôt, amikor legnagyobb volt a Római 
Birodalom, kiterjeszkedett a mai Dunántúl területére. Nem csoda hát,  
hogy nekünk, európai embereknek Görögország mellett az ókori 
Rómáról szóló történetek a legérdekesebbek. 

Kik alapították Róma városát a mondák szerint  
és a valóságban?

Az Itáliai-félsziget középsô részén éltek a latinok. Királyaik a mon-
da szerint egy Trójából ide menekült hôstôl származtak.

Az egyik latin királyt hatalomvágyó öccse elûzte a trónról. Az 
elûzött király szépséges lányának, Szilviának azonban ikrei szület-
tek: Romulus és Remus (romulusz és rémusz). Gonosz nagybáty-
juk elhatározta, hogy megöleti a csecsemôket, nehogy azok fölnôve 
bosszút álljanak rajta.

Megparancsolta, hogy vessék a csecsemôket a folyóba. A szolgák 
megsajnálták a kicsiket. Teknôt faragtak, és abban kitették a Tibe-
ris (tiberisz) folyó vizére az ikreket. A teknô egy folyókanyarban 
partra sodródott. Az éhes csecsemôk sírására felfigyelt egy anyafar-
kas. Nem bántotta, ellenkezôleg: megszoptatta ôket, mintha a saját 
kölykei lennének. (A farkast ugyanis Mars* isten küldte segíteni.) 
Egy pásztor végül rájuk talált, hazavitte és felnevelte a gyerekeket.

Mikor az ikrek felnôttek lettek, bosszút álltak nagybátyjukon, és 
elhatározták, hogy új várost alapítanak ott, ahol a folyó partra ve-
tette a fûzfa teknôt.

Embereikkel hamarosan építeni kezdték a városfalakat. Romulus 
megparancsolta egy szolgájának, hogy ölje meg azt, aki gúnyol ni 
meri a – valóban még nem túl magas – falakat. Nem tudta ezt Re-
mus, és így szólt: „Ez a falacska volna alkalmas 
arra, hogy meg védje a népet?” Azzal már ke-
resztül is ugrott a falon. A szolga erre ásó jával 
azonnal agyoncsapta. Romulus keservesen 
megsiratta test vérét, majd leküzdve fájdal-
mát, így szólt: „Így merje az ellenség átugorni 
az én falaimat!”

Ô lett Róma elsô királya. A város alapítása a 
mondák szerint Kr. e. 753-ban történt.

• A görög és a római történelem idôben nincs is olyan 
távol egymástól, mint hinnénk. Hány év telt el az elsô 
olimpia és Róma alapítása között?

• Milyen népek területén haladsz át, ha Róma városából észak, kelet 
és délkelet felé indulsz el? Válaszolj a térképvázlat alapján!

Nôstény farkas szobra Rómából (Kr. e. V. század). A gyermekek szob-
rát sokkal késôbb – a középkor végén – készítették. • A monda me-
lyik jelenetét ábrázolja a szobor?
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1   A szabin nôk elrablása. Romulus szí-
vesen befogadott minden vándort vagy 
az otthonából valamiért menekülô em-
bert, de így csak férfiak érkeztek. Romu-
lus hiába küldött követeket a szomszéd 
népekhez, hogy lányaikat adják feleségül 
a rómaiakhoz. Lenézték ôket, a követeket 
meg sem hallgatták. Romulus elhatározta, 
hogy csellel szerez feleséget a rómaiaknak. 
Nagy ünnepséget rendezett, és meghívta 
a szomszéd népeket. Erre persze tódultak 
a kíváncsi idegenek, fôleg a szabinok, csa-
ládjukkal együtt. Az ünnepség fénypont-
ján egy jelre elôrontottak a római ifjak, és 
elrabolták a vendég leányokat. A szabinok 
bosszút esküdve elhagyták a várost. Mi-
közben a szabinok háborúra készültek, a 
római ifjak feleségül vették az elrabolt leá-
nyokat, akik idôvel már nem is haragudtak 
annyira. Amikor elérkezett a döntô csa-
ta napja, a nôk a két sereg közé rohantak, 
és hol (szabin) apjukat, hol (római) férjü-
ket kérlelték, ne ontsák egymás vérét. Így 
a háború elmaradt, a két nép békét kötött. 
Róma még erôsebb lett.

Jellegzetes Róma környéki táj • A rajz alapján fogalmazd meg a táj jellegzetessé-
geit! Milyen gazdasági tevékenységekhez kínál jó feltételeket? 

A Kr. e. VIII. században a latin földmûvelôk és pásztorok apró 
falvakban éltek Közép-Itáliában. A falvak között ligetek, szántóföl-
dek zöldelltek. Ahogy a dombokon épült falvak növekedtek, házaik 
egyre közelebb kerültek egymáshoz. Az összeolvadt falvakat fallal 
övezték. Így alakult ki a Tiberis folyó melletti hét dombon Róma.  
Rómának kevés lakosa volt, nem töltötték meg a várost. Hogy ho-
gyan alapítottak családot a római férfiak, arról szól a Szabin nôk 
elrablása címû monda. 1

Róma kezdetben királyság volt. Az uralkodónak a vének tanácsa 
(szenátus) segített. Tagjai az elôkelô családok vezetôi közül kerül-
tek ki. Rómában az elôkelôket patríciusoknak nevezték.

A köztársaság
A Kr. e. VI. század végén a rómaiak fellázadtak, és elkergették az 
utolsó királyt. Ettôl kezdve Róma köztársaság lett. Az állam élére 
minden évben két vezetôt választottak (konzulok). Övék volt a 
legfôbb hatalom, és háborúban ôk vezették a hadsereget. Hivatali 
idejük letelte után a konzulok a szenátus tagjai lettek. Itt döntöttek 
minden fontos kérdésrôl.

A császárság
A Kr. e. I. századra egyre többen felismerték, hogy Rómát erôs kéz-
zel kell összefogni, és egységesen kormányozni. Létrejött a csá-
szárság. 

A császár hatalmát erôs, jól kiképzett zsoldoshadsereg* bizto-
sította. A császár volt a hadsereg legfôbb parancsnoka, és ô rendel-
kezett az állam kincstárával. A népgyûlések elvesztették jelentôsé-
güket. A szenátus megmaradt, de mindig engedelmesen végrehaj-
totta a császár akaratát. A császár erôs hatalmának köszönhetôen 
béke volt Rómában. Gondoskodott arról is, hogy a városi szegény-
nép elégedett legyen. Több százezer ember kapott rendszeresen in-
gyen gabonát, és cirkuszi játékokat szervezett szórakoztatásukra.

• Mit jelenthetett ez a római szólás: „Kenyeret és cirkuszt!”?
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Római világ
A római köztársaság elsô évszázadai a környezô népekkel folytatott 
szakadatlan hadakozásban teltek. Ennek során Róma lassan az egész 
félszigetet az uralma alá vonta. Ezt követôen további háborúk során 
a Kr. e. I. századra az egész Földközi-tenger térségét meghódította, 
és kiépült a Római Birodalom. Az elfoglalt területeken provinciákat 
szervezett. Provinciáknak nevezzük az Itálián kívüli, fegyverrel meg-
szerzett, adófizetô tartományokat. A provinciák kiépülésével az év-
századok során kiteljesedett a római világ.

• Nézd meg az atlaszodban, mely területek tartoztak a Római Biro-
dalomhoz! Gyûjts ki a füzetedbe 8-10 provincianevet!

Rómának nemcsak katonai ereje miatt lett tekintélye, de a mûve-
lôdésben is példa volt. Átvette és továbbfejlesztette a meghódított 
terület – például az ókori Görögország – kultúráját, majd elterjesz-
tette az egész birodalomban. A provinciákban élô népek fôleg a saját 
nyelvüket használták, de mindenütt elterjedt a latin nyelv használa-
ta is.  A latin nyelvvel együtt teret hódított a latin betûs írás is. Ma 
ezt használjuk a világ nagy részén.

Minden provinciában nagy városok épültek. A városokat jól kié-
pített, kôbôl rakott utakkal kötötték össze. A városok lakóit min-
denütt vízvezetékek látták el ivóvízzel. A római vízvezeték enyhén 
lejtôs, fedett csatorna volt. Ha a domborzat úgy kívánta, valóságos 
hídszerkezeteket építettek neki, és ezt persze közlekedésre is hasz-
nálták. A városokban birodalomszerte színházak, kövezett utcák, 
cirkuszok, fürdôk épültek.

Római út és annak keresztmetszete • Nézz 
utána, milyen építésmód tette ilyen idôtállóvá! 

Vízvezeték. Úgy építették, hogy a vezeték lejtése biztosítsa a víz megfelelô áram-
lását. A természeti akadályokat ilyen építményekkel hidalták át.
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2   Az utak mentén egynapi járásra egy-
mástól pihenô helyek voltak, ahol étkez-
ni lehetett, és éjszakai szállást is kapott az 
utazó. A szegények gyalogoltak, a te he-
tôsebbek négykerekû lovas kocsin utaztak. 
A nagyobb utazókocsikat háló- és konyha-
résszel is ellátták.

Jól jöttek az utak a lovas futároknak is, 
akik több nyire ügyes, fiatal férfiak voltak. A 
megállóhelyeken tüneményes gyorsasággal 
pattantak át az eléjük vezetett, pihent lóra.

3   Rómában létkérdés volt a hajózás, hi-
szen a fôváros lakóit csak így tudták gabo-
nával ellátni. Pompeiusról (pompejusz), a 
köztársaság idején élt híres hadvezérrôl és 
államférfiról szól az a történet, mely szerint 
egyszer nagy vihar támadt a tengeren, és a 
hajók kapitányai féltek útnak indulni. Pom-
peius elsônek szállt fel az egyik hajóra, pa-
rancsot adott, hogy húzzák fel a horgonyt, 
közben pedig harsány hangon így kiáltott: 
„Hajózni kell, élni nem kell!”

Akik az utakat használták

1. Kereskedôk: Nemcsak a hadsereg használta a híres utakat, hanem 
a kereskedôk is. Az egyik leghíresebb útvonal a Pannónián áthú-
zódó Borostyánkôút volt, amelyen a Balti-tenger partvidékérôl 
Itáliába szállították a borostyánkövet*. Az utak sokszor a biroda-
lom határain túl is folytatódtak. 2

A gabonát fôleg Egyiptom és Africa provinciák ból szállították 
hajón. Itáliában inkább szôlôt, olajat és gyümölcsöket ter meltek. 3

2. Utazók: A rómaiak – már aki megtehette – szerettek utazni.  
A gazdagabb városi polgároknak tengerparti nyaralójuk volt. Min-
den mûvelt római fontosnak tartotta, hogy ellátogasson Görögor-
szágba, Trójába, esetleg Egyiptomba.

A Római Birodalom gazdasága • A térkép-
vázlat alapján mondd el, melyek voltak a 
birodalom egyes területeinek fôbb kereske-
delmi cikkei!  A Borostyánkôút részlete a mai Szombathelynél
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4   Különleges látványosság volt a szem-
nyílás nélküli sisakban harcoló és ezért 
vakon csapkodó gladiátorok párbaja. A 
legkegyetlenebb az úgy nevezett „vég 
nélküli küzdelem” lehetett: a párviadal-
ban elesett harcos helyére mindig új lé-
pett, így a gyôztes újra meg újra pi-
hent ellen féllel került szembe. A Colos-
seumban tengeri csatákat utánzó gladi-
átorküzdelmeket is tartottak. A küzdô-
teret (az arénát) ilyenkor föld alatti csa-
tornarendszer segítségével néhány méter 
mély vízzel árasztották el.

5   A Circus Maximus 800 méteres hosz-
szával a római világ legnagyobb cirkusza 
volt. Legtöbbször lovaskocsi-versenyeket 
rendeztek itt, de elôfordultak csatajáté-
kok, sôt elefántversenyek is!

6   A Pantheon hatalmas, betonból ké-
szült kupolájáról* híres. Ennél nagyobb 
kupolát betonból csak napjaink elôtt kb. 
száz évvel tudtak építeni! A kupola köze-
pén kör alakú nyílás van, ez a templom 
egyetlen fényforrása. A beesô napsugár a 
nap minden órájában a templom belsejé-
nek más részét világítja meg. 

7   Hadrianus (hádriánusz) császárról 
(Kr. u. II. század) mesélték, hogy egy 
öreg, leszerelt katonája a fürdôben egy 
oszlophoz dörzsölgette hátát. A császár 
elcsodálkozott, miért nem rabszolgájával 
vakartatja magát. Kiderült, hogy nincs 
neki. Erre Hadrianus annyi pénzzel aján-
dékozta meg, amibôl bôven vehetett rab-
szolgát. Másnap azután sok veterán vár-

ta Hadrianust, s buzgón vakaróztak 
az oszlopoknál. „Na, ha eny-

nyien vagytok, vakarjá-
tok csak egymás hátát!” 
– mondta nekik, és ott-

hagyta ôket.
• Hogyan ne vez  zük la tin 
szóval a le sze relt ka to ná-
kat?

Róma, „az Örök Város”
A rómaiak sok mindenben a görög mintát követték, de városépí-
tésben túltettek tanítómestereiken. Róma a világ egyik leghíresebb 
városa maradt a Római Birodalom összeomlása után is. Így nevezik 
már nagyon régen: „az Örök Város”. A Róma központjában lévô té-
ren (Forum Romanum) álltak a legfontosabb középületek, például a 
templomok és a levéltár*. Itt volt a legnagyobb piac, és itt tartották 
a gyûléseket.

A nép szórakoztatására rendezett gladiátori játékokat amfiteát-
rumokban szervezték. Ezek hatalmas, kör alakú színházak voltak. 
Az ókori világ leghatalmasabb körszínháza a Colosseum (kolosz-
szeum). Róma városának egyik legfôbb jelképe ma is ez az épület, 
bár az ókor óta alaposan megrongálták. Ötvenezer nézô figyelhette 
izgatottan és borzongva a gladiátorok küzdelmét. 4

• Kérdezd meg osztályfônöködtôl, hány tanuló jár az iskolátokba! 
Hány ilyen iskola diákjai nézhetnék meg a gladiátorjátékokat a Co-
losseumban?

A római nép által kedvelt kocsiversenyeket a Circus Maximusban 
tartották. Híres épület volt az összes istennek szentelt templom, a 
Pantheon. 5  6

A császárság idején szokássá vált, hogy a gyôztes hadjáratot – és 
a császár dicsôségét – diadalívvel (más néven diadalkapuval) örökítet-
ték meg. Ez egy hatalmas boltíves* kapu, a rajta lévô dom bormûvek a 
gyôztes hadjárat jeleneteit és a császár diadalmenetét ábrázolják.

Az ókori Rómában több mint 800 köz fürdô mûködött. A nagyob-
bak nemcsak a tisztálkodást szolgálták, hanem va lóságos „sza bad-
idô köz pontok” voltak. A hi deg, meleg vizes medencék és gôz    fürdôk 
helyiségein túl torna ter  mek bôl, játékszobák ból, könyvtá  rak   ból és elô   - 
adó  helyi sé gekbôl állt ez az építmény. 
Elôfordult, hogy a csá szá rok 
együtt fü röd  tek itt a városi 
sze gé nyek kel. 7

Fürdôélet Rómában 
• A fürdôben nem csak 
fürödtek... Hanem? 
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Így nézett ki a Colosseum. A kép bal oldalán 
látható Néró császár szobra, a Colossus (ko-
losszus), amirôl az amfiteátrumot elnevezték.

A Colosseum, Róma hatalmas amfiteátru-
ma mai, romos állapotában • Sorold fel, 
milyen „mûsorszámokat” láthattál volna 
ebben az épületben!

Titus császár diadalíve • Kiknek a tisztele-
tére emeltek diadalívet a rómaiak? 

Róma belsô területeinek makettje a Colos-
seummal és a Circus Maximussal  Keress 
a történelmi atlaszban lévô Róma térképen 
további híres épületeket a két épület szom-
szédságában!

A Pantheon belseje. 
A kupola átmérôje  
43 méter.
A Pantheon kívülrôl 
(XVI. századi rekonst-
rukciós* rajz)
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8   A rómaiak nagyon szerettek hosszú, 
beszél ge téssel, versolvasással, zenehallga-
tással egybe kötött lakomákat tartani – ha 
megtehették. Egy asztal körül legfeljebb 
kilenc ember lakomázott az asztalnál el-
helyezett három fekhelyen heverészve. Az 
asztal negyedik oldala felôl szolgálták fel 
az újabb fogásokat.

9   Fagylalt az ókorban: Az ókori Rómá-
ban fával letakart földvermekben a he-
gyekbôl származó havat tároltak. Amikor 
ezek a tartalékok elfogytak, futárokkal ho-
zattak jeget szôrmébe bugyolált bôrtöm-
lôkben az Appenninek hegy ségbôl. A ró-
maiak a gyümölcsleveket nemcsak mézzel 
édesítették, de fûszerezték is: ibolya, ró-
zsavíz, fahéj és koriander szerepel az egy-
kori leírásokban. Ezek a frissítôk leginkább 
a mai jégkására hasonlíthattak. Néró csá-
szár nagy kedvelôje volt a hideg csemegé-
nek. (A História címû folyóirat 1999/7. 
száma alapján)

A város lakóházai

A város lakossága a császárkorban meghaladta az egymilliót.

• Mikor és miért költözött sok szegény ember Róma városába?

A császárkori Rómában 3-5 emelet magas, hatalmas bérházak* 
épültek, sôt volt köztük tízemeletes is! Az építôk a lakók kényel-
mével nem sokat törôdtek. A családok szûkös, levegôtlen szobában 
éltek. Fürdôszoba, illemhely nem tartozott a lakásokhoz. Fôzéshez 
nyílt tûzhelyeket használtak, nem csoda, hogy sokszor egész vá-
rosrészek égtek le – annál is inkább, mert a bérházak felsô emeletei 
nagyrészt fából épültek. A városi szegénynép persze inkább a Foru-
mon vagy valamelyik közfürdôben múlatta idejét. A házak földszinti 
részén üzletek és mûhelyek voltak, mint manapság.

@ A tûzvészek gyakorisága miatt megszervezték a tûzoltóságot 
Róma városában. Keress rá az interneten az ókori Róma tûzoltósá-
gára!

Sokkal jobb körülmények között élt, aki magánházat tu dott 
építtetni. A ház központi helyisége egy nagy, négy szögletû terem 
(átrium) volt, tetején négyzetes nyílással. Ebben a teremben állt a 
tûzhely (mellette a ház védô szentjeinek kis szobrocskái), a család 
pénzét rejtô láda és a szövôszék, amelyen az asszony dolgozott. In-
nen nyílt a ház többi szobája. A rómaiak kevés bútort hasz náltak, a 
szobák mégsem tûntek üresnek, mert a padlót szinte mindig színes 
mozaikok*, a falakat pedig nagy falfestmények díszítették, melyek 
kertet vagy tengerparti tájat ábrázoltak. (Mint a mai óriásposzte-
rek.)

A legfontosabb bútor az ágy volt. Ezen nemcsak aludtak, hanem 
olvastak, írtak, sôt felkönyökölve étkeztek is. 8  9

@ Tudod-e, miért szokták azt mondani egy különlegesen finom 
ebédre vagy vacsorára: „lukulluszi lakoma”?

A tóga* a római férfiak vállon átvethetô 
felsô ruhája volt

Ez az amerikai múzeum egy elôkelô római villa pontos másaként épült fel 1947-ben
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Tudomány és irodalom

A rómaiak a tudományban és mûvészetekben is a görögök tanítvá-
nyának vallották magukat. A latin betûk a görög ábécé átalakított 
betûi. 10

A rómaiak gondolkodásában nagyon fontos helyet kapott a múlt, 
a dicsôséges hagyományok felidézése, ezért híres történetíróik vol-
tak. 11

A rómaiak fejlesztették ki a jogtudományt. A római gyere-
kek tör vények szövegén tanulták az írás-olvasást. (Ahogy a görög 
gyere kek Homéroszt olvastak!) A jogi egyetemeken ma is tanítanak 
római jogot. Most is fontos szabály, hogy a törvény elôtt (például a 
bíróságokon) mindenki egyenlô, és a tárgyalások nyilvánosak*.

Az ókori Rómában nagyon nagy szerepe volt a szónoklatnak.  
A bírósági tárgyalások legfontosabb része a vád- és védôbeszéd 
volt. A jó szónokok nagyon népszerûek voltak. 12  13 
@ Olvasd el a leghíresebb szónok, Cicero beszédének egy részletét az 
interneten! Miért hatásos Cicero beszéde? (Kulcsszavak: „Meddig élsz 
még vissza, Catilina”; honlap: www.enciklopedia.fazekas.hu)

13  Rómában a gazdagabb szülôk iskolába járatták gyer meke iket, a még gazda-
gabbak há zi tanítót fogadtak melléjük, aki álta lában görög volt. A fiúk hat   éves 
kor körül kezdték el az isko lát, ahol eleinte írást, olvasást és matematikát tanul-
tak, késôbb irodalommal, tör té nelemmel és csillagászattal foglalkoztak. Akik po-
li tikusok akartak lenni, azok a szónoklás mûvészetét (retorikát) is tanulták az is-
kolában. A lányok otthon sajátították el a ház körüli munkákat. A szegényebbek 
gyerekeinek sosem nyílt lehetôségük a tanulásra, nekik kicsi koruktól fogva dol-
gozniuk kellett. (Az ókori világ atlasza alapján)

Te is meg tudod csinálni! 
Ha ügyes vagy, készíthetsz mozaikképet.
Színes kavicsokból, cserép- vagy papír darabokból valamilyen 
sûrû ragasztó se  gít ségével te is tudsz mozaikképet csi nálni. 
Próbáld meg! (További ötleteket találhatsz errôl Massey–
Kosmin–Pfahler: Mozaik címû könyvecskéjében.)

10  Egy kis latin „nyelvlecke” a szavak kiej-
té séhez: ae = „é”; u = „v” (ha magán-
hangzó jön utána).

A mássalhangzók kiejtése általában 
meg egye zik a magyarral, kivéve: s = „sz”; 
ti = „ci” (magánhangzó elôtt); c = „k” (ki-
véve: e, i, ae, oe elôtt).
• Mondd ki a következô római történet-
írók neveit: Livius, Tacitus, Suetonius; a két 
leghíresebb költô nevét: Vergilius, Horati-
us; és Óbuda római kori elôdjének nevét: 
Aquin cum!

11   Híres történetíró volt Livius (líviusz). 
Augustus korában élt, és megírta Róma 
történetét a város alapításától kezdve. Az 
ô könyveibôl ismerjük például Romulus és 
Remus mondáját, a szabin nôk elrablásának 
történetét vagy Hannibál hadjáratának ese-
ményeit.

A másik nagy római történetíró, Tacitus 
(tacitusz) híres arról, mennyire megvetette 
a császárok egyed uralmát, és visszasírta a 
köztársaság korát.

A császárokról Suetonius (szve tó ni- 
usz) írt szó rakoztató életrajzokat.

12  A leghíresebb római költô Vergilius. Fô 
mûve egy hôsköltemény, hasonlóan Ho-
mérosz mûveihez – aki egyébként Vergi-
lius példaképe volt. 

Kedvelt költô volt Horatius. 

Fiatal házaspár. A férfi papirusztekercset 
tart, felesége pedig viasztáblát és íróvesz-
szôt (stílust). • Mi célra használhatták a 
papiruszt, és mire a viasztáblát? Ma mit je-
lent a stílus szó?
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Légiók a Duna partján

• Ismételj! Mit jelent a provincia kifejezés? Mi a limes?

A Dunántúl elfoglalását Augustus császár kezdte el. Pannó-
nia néven szerveztek provinciát itt a rómaiak. A provin-
cia az itt élô egyik néprôl, a pannonokról kapta nevét. 
Valamivel nagyobb területû volt, mint a Dunántúl: be-
letartozott a mai Bécs városa is.

Pannóniára a birodalomnak elsôsorban a Duna 
miatt volt nagy szüksége. A folyó az olcsó vízi szál-
lítás miatt volt fontos, másrészt a katonai-védelmi 
szerepe miatt. A folyami flotta* hadihajói állandóan a 
Dunán cirkáltak. A Duna természetes határt jelentett 
az északon élô barbár* népek betöréseivel szemben. 
(A rómaiak barbárnak neveztek minden idegent.)

A rómaiak a Duna partján felépítették a dunai limest. 
A limes egyben hadi útként is szolgált. Vonalán katonai táborok 
épültek. Az ôrtornyokból veszély esetén üzenni tudtak egymásnak: 
nappal füstjelekkel, éjszaka fáklyák tüzével. 14

A római uralom képviselôi a helytartók* voltak. Biztosították a 
császár hatalmát, a törvények betartását, és megszervezték a tarto-
mány katonai védelmét.

Élet a pannóniai városokban

A rómaiak több mint 25 várost építettek Pannóniában. Az elsô je-
lentôs város Savaria (ma: Szombathely) volt. A tartomány nyugati 
részén áthaladó Borostyánkôút egyik fontos állomása volt. A többi 
pannóniai várost is jó utak kötötték össze. 15

@ Melyik tengerig ért el a Borostyánkôút? Nézz utána az interneten! 
• Ma a forgalmas országutak – és különösen az autópályák – le-
hetôleg elkerülik a zsúfolt városokat. Az ókorban éppen ellenkezô 
volt a cél. Az utakat úgy építették, hogy keresztülhaladjanak a sûrûn 
lakott településeken. Mit gondolsz, mi a különbség oka?

A provincia városai Rómát utánozták kicsinyített változatban. 
A polgárok és a katonák szinte mindent megtalálhattak itt, amit a 
birodalom fôvárosában: elmehettek az amfiteátrumba megnézni egy 
állatviadalt, felkereshették a templomokat, fürdôket. 16

• A pannóniai állatviadalokon nem tigrisek és oroszlánok, hanem 
fôleg medvék, vaddisznók és farkasok küzdöttek egymással. Vajon 
miért?

A pannóniai limeshez tartozó ôrto rony a 
Duna mentén • Mondd el a rajz alapján, 
hogy milyen részei voltak a limesnek!

14  A római hadsereg tagjai egységes 
fegyverzetû, fegyelmezett, harcedzett ka-
tonák voltak. A katonai szolgálat 25 évig 
tartott. A leszerelést sok katona meg sem 
érte. Aki viszont leszolgálta az idejét, ve-
teránként annyi pénzt és akkora földet ka-
pott, amelybôl kényelmesen megélhe-
tett. A katonák békében sem tétlenkedtek. 
Ilyenkor felügyeltek a provincia belsô rend-
jére, utakat, hidakat, vízvezetéket építet-
tek.

16  Az M7-es úttól délre, Székesfehérvár közelében van Tác község, s ennek ha-
tárában található a Gorsium Régészeti Park. A római város romjainak feltárása 
1958-ban kezdôdött.

Gorsium (gorszium) Pannónia egyik legfontosabb városa volt. Az egyik csá-
szár ezt a várost jelölte ki a provincia tartománygyûlésének székhelyéül. Ez a 
gyûlés évente egyszer ült össze a provincia városainak kül dötteibôl. Az ünnep-
ségeket áldozat vezette be a császár tiszteletére. A szertartást a provincia fô-
papja végezte. Ezután került sor a tartománygyûlésre. Ezen a beszedett adók fel-
használásáról döntöttek, és határozatot hoztak egy-egy szobor vagy dicsôítô 
felirat állításáról.

15  Ennek a tartománynak hidegebb az ég-
hajlata, mint a birodalom legtöbb részé-
nek, ezért itt – a fürdôkben és a magánhá-
zakban egyaránt – gyakori volt a padlófû-
tés. (Ez manapság ismét népszerû.)

A helyiség padlózatát téglaoszlopokkal 
megemelték, s az oszlopok között kerin-
gett a forró levegô. Aquin cumban és a vi-
segrádi katonai erôd romjai között találtak 
ilyen fûtési rendszert.
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17  Aquincum déli részén (a mai Óbu-
da belsejében) helyezkedett el a nagy ki-
terjedésû katonai város. Itt látható ma is 
a katonai amfiteátrum, mely a Római Bi-
ro dalom északi területeinek legnagyobb 
ilyen épülete. A katonai tábor épületei itt 
is négyzetes alapon, szabályos rendben 
helyezkedtek el. A tábor mellett megta-
lálták a helytartói palota és a katonai kór-
ház megmaradt részeit.

Északon láthatók a polgárváros rom-
jai. A terület ma nagy, szabadtéri múze-
um. Templomok, vásárcsarnokok marad-
ványai (a falak alapjai és alsó része), vala-
mint szabályosan épített utcák bizonyít-
ják a római mérnökök tudását. Az utcák 
kövein sokfelé ma is jól kivehetô a hajda-
ni lovas kocsik kereke által koptatott mé-
lyedés. A polgárvárosnak külön amfiteát-
ruma volt.

Az elôkelô nézôk az amfiteátrumban 
rávésették nevüket a kôpadra, ahol gyak-
ran ültek. Az elsô sor egyik ülésén máig 
olvasható egy elôkelô hölgy neve: Vale-
ria Nonia.

18   Egy katona sírkövén olvashatjuk: „Az 
aquincumi légió katonája, elesett a kvádok 
elleni háborúban.”

Úgy látszik, hogy a rómaiak nem tar-
tották tiszte letlenségnek, ha tréfás sírver-
sekkel emlékeznek meg hozzátartozójuk-
ról – talán ez enyhítette fájdalmukat. Pél-
dául: „Itt nyugszik két anya két lányával, 
szám szerint hárman vannak.” (Megoldás: 
egy nagymama, a lánya és az unokája; így 
a lány egyszerre anya is, lány is.) Vagy: 
„Sokszor meghalt már, de így még soha.” 
(Mert az elhunyt színész volt, aki a szín-
padon sokszor „meghalt” már.)

• Nézz utána, hány katona szolgált egy légióban!
• Meséld el a rajz alapján, hogyan mûködött a padló fûtés!

Sírkô a táci szabadtéri múzeumból

Amirôl a sírkövek 
mesélnek

Pannóniában nagyon sok sír-
követ találtak. A felsô részü-
kön általában dombormûvû 
kép ábrázolja az elhunytat 
(vagy elhunytakat), alatta pe-
dig rövid felirat olvasható, ter -
mészetesen latinul. A dom-
bormû és a felirat is sokat el-
árul a pannóniai szokásokról. 
Megmutatja pél dául az itt élt 
emberek ruházatát, hajvisele-
tét, azt, hogy milyen ék sze-
re ket és jelvényeket viseltek, 
eset leg néhány hasz nálati esz-
közü ket is. 18

Aquincum és más városok

A legtöbb római emléket Aquincum (akvinkum) városa ôrizte meg, 
amely a mai Óbuda területén helyezkedett el, és Pannónia provincia 
egyik központja volt. Állandóan itt állomásozott az egyik légió*, 
s ezért ez a város – hasonlóan más katonai központokhoz – két 
részbôl állt: egy katonai és egy polgárvárosból. 17

Aquincumban találtak rá egy hordozható bronzorgona maradvá-
nyaira. Ez a legrégibb ilyen hangszer az egész világon. A megmaradt 
alkatrészek alapján elkészítették és megszólaltatták a hangszert!

 Összefoglaló kérdések Vázlat

Kr. e. 753: Róma alapítása a monda szerint.
Róma, az „Örök város”:

– fürdôk, bérházak, diadalívek,
– a mindennapi élet eseményei,
– cirkusz, kocsiverseny és diadalmenet.

Római emlékek Pannóniában:
– a Duna fontossága,
– utak, városok, épületek (Aquincum, Savaria).

1. Meséld el Romulus és Remus 
mondáját!

2. Hasonlítsd össze a vagyonosok  
és a szegényebbek lakóházait!

3. Mi mindent lehetett csinálni  
egy római fürdôben?

4. Tervezd meg a történelmi atlasz 
segítségével egy kereskedô útját 
Pannóniában! Keressen fel legalább 
három fontos pannóniai várost! 

5. Ismertess egy hazánkban elôkerült 
római kori leletet! 
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1   A Perzsa Birodalom legfôbb célja a ter-
jeszkedés, a szüntelen hódító háború volt. 
A perzsa királyok így tudtak új adófizetôket 
és katonákat szerezni. A birodalom királya 
élet és halál korlátlan ura volt. Így szólít-
tatta magát: „Királyok királya, országok ki-
rálya, a négy égtáj királya”. Egyszerûbben 
csak „nagykirály”-nak nevezték.

A nagykirály hatalmas birodalma 20 tar-
to mányból állt. Mindegyiket egy-egy ki-
rályhoz hû kormányzó irányította. Ám az 
uralkodónak tudnia kellett, hogy tisztvi-
selôi valóban hûségesek-e. Például nem te-
szik-e zsebre a beszedett adó egy részét? 
Ezért a király külön leges szolgákat alkalma-
zott, akik a csalás leghal ványabb gyanújá-
ról is tájékoztatták. A „király fülei”-nek ne-
vezték ôket.

6.  A görög-római hadviselés 
Az ókor népei nagy háborúkat vívtak egymással. Minden nagy  
birodalom arra törekedett, hogy területét tovább gyarapítsa. 
Hatalmas hadseregek ütköztek meg egymással. Hellász és Róma  
védekezô és támadó háborúi számos legendás eseményt hoztak.

A görögök gyôzelme a perzsák felett

A Kr. elôtti VI. században Hellásztól keletre hatalmas birodalom jött 
létre. Elfoglalta Babilont és Egyiptomot is. Félelmetes hatalomra tett 
szert a Földközi-tengertôl és a Nílustól egészen Indiáig. Ez volt a 
Perzsa Birodalom. A meghódított országoknak rengeteg adót kellett 
fizetniük. A királyi kincstárban több ezer tonna aranyat ôriztek. 1
A perzsák további célja a görögök lakta területek meghódítása volt.

 Mutasd meg a történelmi atlaszban Kis-Ázsiát!

Az elsô háború a görögök és a perzsák között Kis-Ázsiában tört ki. 
Az itteni görög városok szabadságharcot indítottak a perzsa uralom 
ellen. 2  

A Perzsa Birodalom  Melyik birodalmak és kultúrák területét olvasztotta magába?  Milyen mai országok találhatók a Perzsa Biro-
dalom helyén? (Segít a földrajzi atlasz és a történelematlasz térképe.) 

2  A felkelôk legerôsebb városa Milétosz volt. A hadiszerencse eleinte a görögök-
nek kedvezett, de hiába küldött Athén 20 hajót Milétosz megsegítésére, a hatal-
mas perzsa túlerô hamarosan gyôzött. A perzsák elfoglalták a várost, kirabolták 
és felgyújtották, lakóit részben lemészárolták, részben elvitték rabszolgának. Da-
reiosz, perzsa nagykirály elhatározta a görög városok „megleckéz tetését”. Fôleg 
Athénra haragudott. Egy szolgájának azt a feladatot adta, hogy mindennap há-
romszor figyel meztesse ôt: „Uram, ne feledkezz meg az athé niak ról!” Nem is fe-
ledkezett meg róluk. Kr. e. 492-ben nagy flottát indított Athén megbüntetésére. 
A poliszt „Poszeidón tengeristen megmentette”: a perzsa hajók az Athosz-hegy-
foknál hatalmas viharba kerültek. Háromszáz hajó süllyedt el, és húszezer perzsa 
halt meg.

 Keresd meg a történelmi atlaszod térké-
pén az Athosz-hegyfokot!
 Mérd le a térképen, hogy kb. milyen tá-
volságra van Athén Milétosztól! Hány na-
pig tarthatott ide a hajóút, ha egy görög 
hajó az ókorban egy nap kb. 20 kilométert 
tett meg?

• Athén lakói melyik görög népcsoport-
hoz tartoztak?
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A nagy perzsa támadás Kr. e. 490 nya-
rán indult meg. Sok száz hajó Kis-Ázsiá-
ból az Attikai-félszigetnek vette az irányt.  
A perzsák a félsziget keleti részén, a ki-
csiny Marathón falu mellett kötöttek ki és 
szálltak partra, Athéntól 42 kilométerre. 
Itt volt megfelelô terep arra, hogy lovassá-
guk kihasználhassa fölényét. 3   

A perzsák érkezésének hírére Athénban 
a védekezés mellett döntöttek. Óriási iz-
galomban telt el néhány nap. A marathóni 
síkságon a görögök sáncaik mögül figyelték 
a perzsákat. A perzsák több mint kétszeres 
túlerôben voltak. 4  

Több napos várakozás után a görög sereg 
vezére, Miltiadész kockázatos támadásra 
szánta el magát. Kihasználta, hogy a per-
zsák hátravonták lovasságukat. A 1,5 kilo-
méteres távolságot teljes fegyverzetben, fu-
tólépésben megtevô görög harcosok meg-

lepték az ellenséget. Az athéni hadsereg két szárnyát (oldalát) 
megerôsítették, így amikor a perzsák a görögöket középen vissza-
szorították, a két gyôztes szárny bekerítette ôket és véres harcban 
kivívta a diadalt. 200 görög és 6500 perzsa vesztette életét. 5

A marathóni csata után tíz évvel a perzsák ismét a görögökre tá-
madtak. A görögök azonban szárazföldön és tengeren is legyôzték a 
perzsa hadsereget. A nagy keleti birodalom többé nem veszélyeztet-
te a görög városállamok függetlenségét. 

• Nézz utána (például az interneten), hogy milyen hôstettet hajtot-
tak végre a görögök a Thermopülai-szorosnál!

3   A támadás elôtt a perzsa nagykirály, 
Dareiosz követeket küldött a poliszokba. 
A követek földet és vizet kértek a „nagy-
királynak”. A kívánság teljesítése azt je-
lentette volna, hogy a városállam földjét 
és vizét (tehát a kikötôt) átadják a per-
zsáknak, vagyis behódolnak nekik. Sokfe-
lé megret tentek a fenyegetéstôl, és telje-
sítették a követelést. Athén és Spárta la-
kói nem ijedtek meg: Athénban mély gö-
dörbe, Spártában kútba dobták a követe-
ket. „Ha földre és vízre van szükségetek – 
mondták nekik –, ott találhattok eleget.”
• Mi a véleményed arról, hogy így bán-
tak el a perzsa követekkel? Miben volt 
igazuk, és miben nem a görö göknek?

4   A perzsa hadsereg legfélelmetesebb 
ré sze a gyalogos és lovas íjászok töme-
ge volt. Ezért a perzsák inkább távolról 
szerettek harcolni: gyors csapatmozdu la-
tokkal különbözô irányokból megközelí-
tették és nyílzáporral elárasztották ellen-
feleiket. A gö rög hadsereg nagyrészt ne-
hézfegyverzetû katonákból állt: fémbôl 
készült sisakot, mellvértet és lábszár-
védôt viseltek. Karddal és 2,5 méteres 
lándzsával harcoltak, bal karjukon nagy 
bronzpajzsot tartottak.

Támadáskor falanxba álltak. Ez azt je-
lentette, hogy kb. tíz, szorosan zárt, egy-
más mögötti sorba rende zôdtek. A nagy 
bronzpajzsok szinte összefüggô pán cél-
ként védték az embereket. Támadáskor az 
elsô sor elôrenyújtotta lándzsáját, a hát-
rább állók pedig az elôttük harcolók vál-
laira támasztva tartották elôre fegyvere-
iket. A falanx egy mozgó lándzsaerdôre 
emlékeztetett.

5   A monda szerint a gyôzelem hírét egy 
katona vitte Athénba. Pihenés nélkül végig-
futotta a 42 kilométert. Athén fôterére érve 
már csak ennyit tudott kimondani: „Gyôz-
tünk!” A kimerültségtôl összeesett és meg-
halt. Erre a történetre emlékeztet a marato-
ni futás a mai olimpiákon. 

A csata történetét Hérodotosz görög 
történetíró írta meg néhány évtizeddel az 
események után.

Hérodotosz szerint 6400 perzsa és 
mindössze 192 athéni esett el a csatában. 
Az athéni hôsök holttestét – régi görög 
szokás szerint – halotti máglyán elégették, 
majd hamvaik fölé halotti dombot emeltek. 
Ez a domb ma is megtalálható a marathó-
ni síkságon.

Miltiadész athéni hadve-
zér, a marathóni gyô zô

Perzsa íjász és nehéz fegy ver zetû görög katona 
(úgynevezett hoplita) • Miben különbözött a 
görög és a perzsa harcos fegyverzete? A csatá-
ban létrejöhetett-e közöttük párviadal?
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Makedónia felemelkedése

A perzsák legyôzése után nem sokkal belsô viták gyengítették 
meg Hellászt. A görögség két táborra szakadt. Az egymással vi-
szálykodó városállamok önállóságát egy új hatalom, Makedónia 
fenyegette.

Makedónia részben meggyôzéssel, részben fegyveres erôszakkal 
maga mellé állította a poliszokat. Minden görög a makedón király 
alattvalója lett. A demokrácia kora véget ért.

Makedónia hadvezérei elhatározták a Perzsia elleni háborút. 
A Perzsa Birodalom szerencsétlenségére ekkor került Makedónia 
trónjára a páratlanul tehetséges ifjú, Nagy Sándor. (Uralkodott  
Kr. e. 336-tól 323-ig.) 6

• Vajon miért nevezték a görögök a Perzsia elleni háborút büntetô 
had járatnak?
• Sándor húszéves korában lett király, és haláláig uralkodott. Hány 
éves korában halt meg?

6   Persze sok görög nemcsak a régi sé-
relmekre, a perzsák többszöri támadására 
gondolt, amikor örült a „büntetô” háború-
nak, hanem a perzsa nagykirály legendá-
san gazdag kincstárára és a virágzó kele-
ti városokra is.

Nagy Sándor a csatában (mozaikkép). „Úgy 
gondolkodott, hogy minél többet kap apjá-
tól, annál kevesebb lesz, amit maga hajthat 
végre.” (Plutarkhosz) 

• Nézz utána, hogy Homérosz két hôs 
költeménye közül melyik szól a trójai 
háborúról! Vajon miért éppen ez a köl-
temény vált Sándor legkedveltebb olvas-
mányává?

Nagy Sándor
Sándort ifjúkorában a leghíresebb görög tudós (Arisztotelész) tanította. 
Nagyon megkedveltette vele Homérosz trójai háborúról szóló hôskölte-
ményét. Külön példányt másoltatott ebbôl a fiúnak – hiszen könyvnyom-
tatás még nem létezett –, amelyet ô egy kis dobozban, a fejpárnája alatt 
tartott. 

Sándor már gyermekkorában kitûnt éles eszével és bátorságával. Egy-
szer apjának – az akkori királynak – egy különlegesen szép lovat ajánlot-
tak fel. De a ló amilyen szép, olyan vad volt, senkit sem engedett a hátára 
ülni. Szüntelenül ágaskodott. Sándor kérte apját, hadd tegyen ô is próbát. 
Odaszaladt a lóhoz, kantárjánál* fogva szembefordította a nappal, mert 
észrevette, hogy a lovat a saját árnyéka nyugtalanítja. Egy ideig simogat-
ta, csendesítette, majd a hátára pattant és ellovagolt.
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Nagy Sándor hódításai

Sándor elôbb megerôsítette uralmát a görög világban, majd had-
seregével átkelt Ázsiába és Afrikába. Elôször a Perzsa Birodalom 
szélsô területeit támadta meg (pl. Egyiptomot), ahol a perzsákat is 
hódítónak tekintették. Ezután a központi terület felé vette az irányt.
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Több csatában legyôzte a perzsa nagykirály seregét. Hadjárata 
során eljutott egészen az Indus folyóig. Minden korábbi hódítónál 
nagyobb területet foglalt el. 7

• Kövesd nyomon a térképvázlaton Nagy Sándor hadjáratait!
 A térképvázlat és a földrajzi atlasz segítségével vedd számba, mi-
lyen mai államok területére terjedt ki birodalma!
• Hasonítsd össze a térkép alapján Makedónia és a Perzsa Biroda-
lom területét! Hogy tudta Nagy Sándor meghódítani a Földközi-ten-
gertôl az Indiai-óceánig terjedô hatalmas királyságot?

A meghódított területeken igyekezett békés eszközökkel ural-
kodni, például támogatta a vegyes, görög–perzsa házasságokat. Sa-
ját esküvôje alkalmával 10 ezer görög katonát házasított össze per-
zsa lányokkal (szúszai menyegzô). Egyiptomban a helyi szokások-
nak megfelelôen istenkirályként uralkodott.

• Hogyan nevezték Egyiptomban az uralkodói címet?

Egyiptomban megalapította Alexandria városát, amely ma is a 
Földközi-tenger egyik legforgalmasabb kikötôje. 8

Sándor fiatalkorában hunyt el, lázas betegségben. Halála után 
birodalma több kisebb területû, de a poliszokhoz képest így is ha-
talmas államra szakadt. 9

Nagy Sándor hódításai  Milyen birodalmak és kultúrák területét foglalta el Nagy 
Sándor? Miért Babilon városát választotta birodalma központjául? A térképen je-
löltük Nagy Sándor fontosabb csatáit. A történelematlasz segítségével azonosítsd 
e csaták helyszíneit! 

7   Sándor a Perzsa Birodalom ellen indított 
hadjárata közben egy kis-ázsiai városban, 
Gordionban megnézte a híres „gordiuszi  
csomót”. Ez egy szekérre hurkolt guban-
cos kötél volt, amelynek sehol sem lehe-
tett látni a végét. Azt beszélték, hogy az 
lesz a világ ura, aki ki tudja oldani. Ami-
kor Sándor ezt meghallotta, nem sokat te-
ketóriázott, hanem kardjával egy csapás-
ra kettévágta. Így „oldotta ki” a csomót.

8   Sándor Ázsiában is több tucat Ale-
xandria nevû várost alapított. Ezeket saját 
magáról nevezte el. (Sándor görögül Ale-
xandrosz.)
• Mennyi egy tucat?

9   Világhódító uralkodóként Nagy Sán-
dort számtalan dolog foglalkoztatta. Tu-
dományos célú expedíciókat* tervezett 
annak felderítésére, hogy miért árad a Ní-
lus, illetve az Indiába menô hajóútvonal 
feltérképezésére. Át akarta szervezni a  
falanxot úgy, hogy perzsa íjászokat és hají-
tódárdásokat oszt be a lándzsás katonák 
közé. Tervei között szerepelt az Arab-fél-
sziget és Mezo potámia csatornarendsze-
rének rendbehozatala. Ezekbôl a tervek-
bôl azonban korai halála miatt semmi sem 
lett. Egészségét aláásta az, hogy gyakran 
és sok bort fogyasztott.
 Mutasd meg egy térképen, merrefe-
lé tervezett felfe dezôutakat Nagy Sándor!
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Nagy Sándor hadserege

A makedón király kiképzésben, fegyverzetben is megújítot-
ta a korábbi görög hadviselést. A legfontosabb harci alakzat 
változatlanul a sûrûn egymás mellett álló, lándzsáikat elô-
reszegezô gyalogosokból álló falanx volt. A lándzsák hosz-
szát megnövelték 4-5 m hosszúságúra, a korábbi nehéz paj-
zsot könnyebbre cserélték, a katonák kardja is hosszabb lett.  
A falanx több 256 fôs egységbôl állt, amely 16 sor mélységben több 
száz méter, akár 1,5 kilométer szélességben is hadrendbe tudott 
állni. Az egységek vezényszóra más alakzatot is fel tudtak venni.  
A könnyûgyalogság és az íjászok mellett a makedón hadsereg fon-
tos része volt a lovasság, amelynek a rajtaütésekben és az ellenség 
bekerítésében is nagy szerepe volt. 

A makedón hadsereg fölénye a nálánál  nagyobb számú ellensé-
ges erôkkel szemben a kiképzésnek, fegyelmezettségnek, az össze-
szokott tisztikarnak és a zseniális hadvezérnek, Nagy Sándornak 
volt köszönhetô.

6. A  görög-római hadviselés

Róma és Karthágó háborúja Szicíliáért 

Róma felemelkedésével egy idôben nagyon megerôsödött egy 
észak-afrikai birodalom is, amelyet a pun nép hozott létre. A punok 
fôleg tengeri kereskedelembôl éltek. Legnagyobb városuk Karthágó 
volt. Innen irányították a pun birodalmat. Fémekkel, elefántcsonttal 
és rabszolgákkal kereskedtek. Ennek hasznából hatalmas had-
sereget tartottak fenn, amellyel elfoglalták a Földkö-
zi-tenger nyugati partvidékének és szigeteinek 
egy részét. Karthágóé volt a fémekben gaz-
dag Hispánia (hiszpánia) déli része is. 

E két hatalmat érdekeik hamarosan 
egymás ellen fordították. Több mint száz 
évig folyt közöttük a kegyetlen küzde-
lem. Róma és Karthágó elôször Szicília 
miatt kerültek ellentétbe egymással. 
Mindkettejük célja a sziget megszerzése 
volt.

• Szicília elsôsorban mezôgazdasági adottságai miatt kellett Ró-
mának. Vajon Karthágónak miért volt fontos a sziget? (Nézd meg 
a térképet!)

Karthágónak nagyon sok (kb. 350) három és öt evezôsoros hadi-
hajója volt, Róma viszont nem rendelkezett flottával.

Karthágó hadikikötôje • A rajz alapján 
mondd el, hogyan használták!  

Felsorakozott a makedón falanx. Kép a 
Nagy Sándor címû filmbôl (2004). • Felis-
mered a színészt?

A makedón hadsereg hadrendje, a falanx mindent legázoló emberfal volt 

 Keresd meg a történelmi atlasz-
ban Hispániát! 
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A római katonák szárazföldi csatákban sikereket értek el, de vi-
lágos volt, hogy Karthágót csak a tengeren lehet legyôzni. A ró-
maiak ezért elhatározták, hogy hajóhadat építenek.  10

Hajóikat hosszú csapóhíddal szerelték fel. Ha közel értek az el-
lenséges hajóhoz, hirtelen átdobták rá a csapóhidat. Ennek végén 
volt egy vaskampó, az beleakadt a pun hajó fedélzetébe. A követ-
kezô pillanatban a római katonák átrohantak a hídon, és közelharc-
ban legyôzték a punokat. Így „szárazföldi” küzdelemmé alakították 
át a tengeri csatákat. Diadalt arattak a „tengerek ura” felett!

Karthágó a békekötés szerint hatalmas hadisarcot* fizetett, és 
kivonult egész Szicíliából. Szicília lett Róma elsô provinciája, azaz 
Itálián kívüli, fegyverrel megszerzett, adófizetô tartománya.

A harcok folytatódnak
A punok nem nyugodtak bele a vereségbe. Várták az alkalmat, mi-
kor vághatnak vissza gyûlölt ellenségüknek. Ez az alkalom körülbelül 
húsz év múlva érkezett el, amikor a nagyon tehetséges Hannibál lett 
a hadsereg fôvezére.

Hannibál elhatározta, hogy saját földjükön veri meg a rómaia kat. 
Csakhogy a Földközi-tengeren már Róma volt az úr! A tenger felôl 
nem lehetett támadni. Hadseregével átkelt az Alpok hegyláncain, 
és a szárazföldön, észak felôl támadt Rómára.  11

Tengeri ütközet Róma és Karthágó között • A kép és a szöveg alapján mondd el, 
hogyan mûködött a csapóhíd!

11  Az Alpok több ezer méter magas hó-
födte csúcsai között nem vezettek utak. 
Hannibál hadseregének le kellett gyôznie a 
természeti akadályokat, a zord éghajlatot. 
(Az afrikai katonák többsége még életében 
nem látott havat.) A hegységen való átke-
lés és az ellenséges népek támadásai nagy 
veszteségeket okoztak: a katonák és lovak 
több mint fele elpusztult útközben. Han-
nibál körülbelül 30 elefántot vitt magával, 
közülük csak egy élte túl az utat.

A katonák már a hóviharok látványától 
is meg rettentek. A járhatatlan, jeges ös-
vényeken szinte lehe tetlen volt felkapasz-
kodni. Sokszor egymást taszította mélybe 
ember és állat.

Hannibál átkel az Alpokon • Miért volt ez 
a hadjárat különlegesen nehéz feladat az af-
rikai katonáknak? 

10  A rómaiak járatlanok voltak a hajóépí-
tésben. Szeren cséjükre a vihar partra so-
dorta egy öt evezôsoros pun hajó ron-
csait. Ezt tanulmányozva két hónap alatt 
120 hajót építettek! Még így sem lehetett 
sok reményük a gyôzelemre, mert a punok 
nagyon gyakorlottak voltak a tengeri had-
viselésben. Döfôorral felszerelt hajóik sor-
ra elsüllyesztették az ellenfél hajóit.

A punok nemegyszer hajítógépekbôl 
gyúlékony olajjal telt cserépedényeket lôt-
tek át a római hajókra. Az olaj szétfolyt, és 
a tüzes nyilaktól lángra lobbant. Egyszer 
egy pun hajóból mérges kígyókkal megtö-
mött cserépedényt lôttek át. Ilyen trükkö-
ket csak nagyon gyakorlott tengerészkato-
nákkal lehetett alkalmazni.
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Hannibál egyik gyôzelmét a másik után aratta a római légiók fö-
lött. A háború Itáliában 16 évig tartott. 12

A rómaiak elhatározták, hogy nem folytatják a vég nélküli harcot. 
A római hadsereg Scipio (szcípió) vezetésével áthajózott Afrikába, 
és Karthágó közelében partra szállt.

Most a punok rémültek meg az ellenség közelségétôl. Sietve ha-
zarendelték Hannibált hadseregével együtt. Karthágó mellett csa-
pott össze a két sereg. A punok megsemmisítô vereséget szenved-
tek. Róma megnyerte a háborút.

 Kövesd nyomon Hannibál hadjáratát a történelmi atlaszban!
• A Karthágó melletti római gyôzelem Kr. e. 202-ben volt. Ez há-
nyadik század? Ennek a századnak az eleje vagy a vége?
• Mutasd meg az idôszalagon a következô eseményeket: Róma ala-
pítása; az utolsó király elûzése; Róma gyôzelme Karthágó felett!
 Keresd meg a történelematlaszban a háború két nagy csatáját! 
Melyik fél gyôzött az elsôben, és melyik a másodikban?

Karthágónak ismét hatalmas hadisarcot kellett fizetnie. Ráadásul 
meg kellett fogadnia, hogy csak Róma engedélyével visel háborút.

Az utóbbi feltétel adott ürügyet Rómának arra, hogy végképp le-
számoljon régi ellenfelével. Körülbelül 50 évvel a második háború 
után Karthágóra támadt egy afrikai nép. A punok védekeztek, tehát 
Róma beleegyezése nélkül háborúztak. Nemsokára megérkezett a 
római hadüzenet.

Az ókor tankjai – Hannibál elefántjai
Nem Hannibál használt elôször harci elefántokat az ókorban. Ezek 
az állatok ijesztô méreteik miatt kedveltek voltak az ókori had-
vezérek számára – ha be tudták szerezni ôket. Nagy Sándor had-
serege az indiai hadjáratban nehezen gyôzte le ezt a veszedelmet. 
Az indiaiak idomított elefántjai ormányukkal felkapták az ellenséges 
katonát, és a rajtuk ülô harcosnak nyújtották, aki hegyes tôrével el-
végezte a többit. Az óriás állatok hatalmas erejükkel, kihegyezett 
agyaraikkal szinte „utcát vágtak” az ellenséges hadseregben.

A római katonák is találkoztak már Hannibál elôtt harci elefán-
tokkal. Akkor feltalálták magukat: sertéscsordát hajtottak az ele-
fántok felé, mert tudták, hogy az elefántokat megriasztja a sertések 
hangja. Így is történt, a hatalmas állatok megijedtek a sivalkodó, 
röfögô disznóhadtól, és szétfutottak.

Hannibál hadjáratának érdekes eseménye volt, amikor – még az 
Alpokon való átkelés elôtt – egy folyón kellett valahogy átszállítani 
ezeket a többtonnás állatokat. Úgy oldották meg, hogy a legvadabb 
elefántot ingerelni, bosszantani kezdték. A feldühödött állat rátá-
madt kínzójára, mire az a folyóba ugrott, és átúszott a túlsó partra. 
Az elefánt mérgesen utánarontott. Erre az egész csorda belevetette 
magát a vízbe, követve társát a túloldalra.

Harci elefánt •  Miért nevezhetjük az ókor 
tankjának? 

Sok disznó  
elefántot 
gyôz? 

12  A punok gyôzelme után Róma váro-
sának polgárai attól rettegtek a legjobban, 
hogy Hannibál a város ostromába fog. Ek-
kor terjedt el az ijedt szólás Rómában: 
„Hannibál a kapuk elôtt!”  A rómaiak sze-
rencséjére a pun hadvezérnek nem voltak 
ehhez megfelelô ostromgépei.

Hannibál. Veresége után a rómaiak követe-
lésére számûzték Karthágóból. Különbözô 
keleti királyoknál próbált menedéket találni, 
de aki befogadta, annak számolnia kellett 
Róma haragjával. Több mint 10 évi hazát-
lan bolyongás után önkezével vetett véget 
életének. • A tankönyv szövege alapján 
jellemezd Hannibált!
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Pompeius szobra. A Kr. e. I. században élt 
hadvezérnek a szenátus megbízásából 500 
hajóból álló flotta élén rövid idô alatt sikerült 
megtisztítani a Földközi-tengert a kalózok-
tól. Ez nagyon népszerûvé tette Rómában, és 
elôsegítette késôbbi politikai karrierjét. 

Karthágó elpusztítása
Hannibál legyôzése után a rómaiak ürügyet kerestek arra, hogy is-
mét megtámadják Karthágót, és hadseregük hamarosan elfoglalta a 
várost. Kevés pun élte túl az ostromot. Ôket eladták rabszolgának. 
A várost földig rombolták. Az elfoglalt területet Africa (afrika) né-
ven provinciává tették. (Ez persze nem jelentette a teljes földrész 
elfoglalását, csak a mai Afrika egyes északi területeit.) 13
Ugyanebben az idôben hasonló durvasággal és pusztítással foglal-
ták el a rómaiak az utolsó szabad görög várost. Itt is provinciát 
szerveztek. Ezzel Róma a Földközi-tenger egész partvidékének 
legerôsebb hatalma lett.

 Hellász déli részét Achaia (akhája) provinciának nevezték. Vajon 
honnan kapta a nevét? Segít a történelmi atlasz!

A római köztársaság „betegségei”
1. A gyôztes háborúkban sokan meggazdagodtak, de még többen, fô-
leg a parasztok közül tönkrementek, elnyomorodtak. A szegényebb pa-
rasztoknak nem voltak rabszolgáik, akik a földet mûvelték volna, amíg tu-
lajdonosuk katonáskodott. Ezért a kisbirtokos parasztok gazdasága sok-
szor évekig megmûveletlenül maradt és tönkrement. Ezeket a kis földe-
ket a gazdag földbirtokosok olcsón felvásárolták az elszegényedett lesze-
relô katonáktól. A hazatérô parasztok így egyszerre földönfutóvá váltak. 
„Még az Itáliában élô vadállatoknak is mindegyiknek van búvóhelye, de 
azoknak, akik harcolnak és meghalnak Itáliáért, egyebük sincs a levegônél 
és a világosságnál; nincs házuk, földönfutókként kóborolnak gyermekeik-
kel és feleségükkel” – mondta egy népszerû római politikus.
2. A provinciák határain egyre gyakoribbá váltak a Róma-ellenes külsô 

támadások. Sokszor a provinciák lakói lázadtak fel a római uralom el-
len. Egy Fekete-tenger melletti provinciában például egy éjszakán, elô-
re megbeszélt jelre 80 ezer rómait gyilkoltak meg! 
3. A gondok és az ellentétek jelentkeztek a politikában is. A külön-

bözô politikusok közti küzdelmek sokszor fegyveres harccá fajultak. 
Rómában valóságos polgárháború* alakult ki. A politikusok már 
nem hatásos beszédekkel, hanem katonai erôvel igyekeztek ellen-
felük fölé kerekedni. Róma városát gyakran dúlták föl római kato-
nák. „A várost megtöltötték a holttestek, a gyilkosságoknak nem 
volt se szeri, se száma” – írja Plutarkhosz, aki szerint több ezer 

embert meggyilkoltak a polgárháborúban.
4. A Földközi-tengeren nagyon elszaporodtak a kalózok*. Már nem 
lehetett biztonságosan hajózni. A kalózok elrejtôztek a tengerpar-
ton, és megfigyelték az éjszakára lehorgonyzó hajókat. Amikor lát-
ták, hogy a legénység elszunnyadt, kis csónakjaikkal gyorsan a ha-
jóhoz eveztek. A legénységet lemészárolták vagy eladták rabszolgá-

nak, a hajót pedig kifosztották.
A Kr. e. I. századra egyre többen felismerték, hogy Rómát erôs kézzel 

kell összefogni, és egységesen kormányozni.
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13  A szerencsétlen város még egyszer 
megpróbált ellenállni. A kovácsok napon-
ta 300 kardot és 500 dárdát készítettek. 
A nôk levágták hosszú hajfürtjeiket, és 
odaadták a hajítógépek kötélzetéhez. Éve-
kig védekeztek elkeseredetten (Kr. e. 149–
146). Hiába. Róma gyôzött.
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Julius Caesar. Plutarkhosz így jellemezte 
ôt: „törékeny alkatú férfiú volt, bôre sima 

és fehér; gyakran fejfájás és epileptikus ro-
hamok gyötörték. (…) Gyenge egészségi 

állapotát nemhogy ürügyül használta 
volna a kényelmes, elpuhult életre, 
hanem ellenkezôleg, a hadviselést 
tekintette a legkitûnôbb gyógymód-
nak.”

6. A  görög-római hadviselés

Caesar hódításai • A térkép alapján bizonyítsd be, hogy Caesar sikeres hadvezér volt! 

Julius Caesar

A válságba jutott köztársaságot Rómában a csá-
szárság váltotta fel. Julius Caesar (júliusz cézár) 
készítette elô Rómában a császárságot. (Nevébôl 
származik a császár szó.) 14

Caesar sikeres hadvezér volt, rengeteg gyôztes csatát 
vívott. Elfoglalta és provinciaként a birodalomhoz 
csatolta Galliát (körülbelül a mai Franciaország 
területét). A hadi sikerek nemcsak dicsôséget, de 
hatalmas vagyont is hoztak számára. Ezt felhasz-
nálva a Róma feletti egyeduralmat is meg akarta szerezni.

Rómában ekkor már teljes volt a zûrzavar. Az egymással vetél-
kedô politikusok hívei között rendszeresek voltak az utcai össze-
csapások. A szenátus nem tudott úrrá lenni a helyzeten.

@ Caesar a saját bôrén is érezhette a köztársaság zûrzavaros állapotát. 
Ifjúkorában egy hadvezér akarta meggyilkolni, majd a tengeren utazva 
kalózok fogságába került. Hogyan élte túl ezeket a veszélyeket? Nézz 
utána az interneten! (Kulcsszavak: „húsz talentum váltságdíjat köve-
teltek”; honlap: www.romaikor.hu)

Caesar ekkor éppen egy újabb hadjáratot vezetett. Politikai el-
lenfelei Rómában attól tartottak, hogy hatalma még jobban megnö-
vekszik. Azt követelték tôle, hogy oszlassa fel hadseregét, és térjen 
vissza a városba. Caesar visszatért – de katonák élén. 15

@ Miért lelkesedtek katonái Caesarért, és miért szerette ôt a nép? 
Nézz utána az interneten! (Kulcsszavak: „a pénzt pazarló módon 
szórta”; „súlyos vereségeket mért rájuk”; „virulóan egészséges em-
ber volt”; honlap: www.romaikor.hu; www.mek.oszk.hu)

15  Amikor Caesar átkelt az Itália északi 
ha tárát jelentô Rubicon (rubikon) folyón, 
ahol a hazatérô hadvezérnek el kellett vol-
na köszönnie seregétôl, így szólt: „A koc-
ka el van vetve!” A szólás az ókorban is 
kedvelt kockajátékra utal. A dobókocká-
hoz dobás után a játékos már nem nyúl-
hat. Ehhez hasonlóan Caesar a Rubicont 
átlépve többé nem változtathatott merész 
döntésén: hadsereggel vonul a saját fôvá-
rosa ellen!

14  Nagyobb terület, sokszor több ország 
uralkodóját, vagy más királyok felett álló 
uralkodót szoktak császárnak nevezni.
• Melyik birodalomnál találkoztunk már a 
császári méltósággal?
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16  Az összeesküvôk között legismertebb 
Caesar foga dott fia*, Brutus (brútusz) 
volt. Amikor Caesar felfedezte, hogy ô is 
ott van az összeesküvôk között, állítólag 
így kiáltott fel: „Te is, fiam, Brutus?”

@ Hogyan történt a gyilkosság? Meséld 
el! Nézz utána az interneten! (Kulcssza-
vak: „tiszteletadás ürügyén körülállták”; 
honlap: www.mek.oszk.hu)

Caesar halála után ismét fellángolt a 
polgárháború. Gyilkosai közül egy sem él-
te túl három évvel, és egyikük sem halt 
meg természetes halállal. Akadt olyan, aki 
– menekülés közben – ugyanazzal a tôr-
rel ölte meg magát, amelyet annak idején 
Caesar ba döfött.

Caesar légiói

Julius Caesar idejére a római hadsereg komoly változásokon ment 
keresztül. A világ legelsô egységes kiképzésû, felszerelésû fegyel-
mezett zsoldosserege jött létre. Az alapegység a légió, amelyet 
6000 katona alkotott. (A légió tagjai csak római polgárok lehettek.) 

A legionárius fegyverzete hajítólándzsából, kardból, pajzsból 
és sisakból, védôpáncélzatból állt. Caesar hadseregében is hasz-
nálták az ún. teknôsbéka alakzatot (testudo), amikor a katonák 
szorosan egymáshoz tartott pajzsaikkal a teknôsbéka páncéljára 
emlékeztetô formában védekeztek a lándzsák, nyilak, kövek ellen.   
A római hadsereghez mûszaki alakulatok, tüzérség (követôk, dár-
davetôk stb.) és egészségügyi szolgálat is tartozott. A hadsereg 
mozgását jelentôs mértékben segítette a már megismert (38. oldal) 
kitûnô úthálózat. Ennek kiépítésében a katonák is jelentôs szerepet 
játszottak. 

A katonák fizetséget, majd szolgálati idejük letöltése után mint 
veteránok földbirtokot is kaptak, és tisztes római polgárként élhet-
ték le életüket.

Caesar egyeduralma

Caesar néhány hónap alatt nemcsak Rómát, de az egész Itáliai- 
félszigetet hatalmába kerítette. Az ijedt szenátus megszavazta 
neki az élete végéig tartó egyeduralmat.

Uralma véget vetett a véres belsô harcoknak, de a köztársaságnak 
is. A népgyûlés már csak a Caesar által javasolt jelöltekbôl „választ-
hatta meg” a tisztviselôket, és csak olyan javaslatokról tárgyalha-
tott, amelyeket Caesar jóváhagyott.

A béke helyreállításán kívül Caesar számos hasznos intézkedést 
hozott. Földhöz juttatott sok kiszolgált katonát és római sze-
gényt. Korszerûsítette a római naptárt: ô vezette be a négyéven-
kénti szökônapot*. A július hónap máig az ô nevét viseli.

A politikusok egy csoportja szerette volna visszaállítani a köztár-
saságot – és visszaszerezni saját hatalmát. Merényletet szerveztek 
Caesar ellen, és Kr. e. 44. március 15-én (római kifejezéssel március 
idusán) meggyilkolták. 16

• Ismételj! Milyen jóslatokban hittek a rómaiak? 

Dombormû Traianus (trajánusz) római csá-
szár (98–117) daciai hadjáratát megörökítô 
oszlopról •Hogyan védekeztek a római ka-
tonák? Vajon miért nevezték a középen lát-
ható katonai alakzatot teknôsbékának? 
 Keresd meg a történelmi atlaszban Da-
cia provinciát!

Római legionárius • Mutasd be a rajz alap-
ján a fegyverzetét! Nézz utána az interne-
ten (pl. a Wikipédián), hogy milyen nehéz 
felszerelést kellett cipelnie egy legionárius-
nak! 
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Három mondat – három fontos 
esemény Caesar életébôl

„A kocka el van vetve.”
(„Alea iacta est.”)

„Jöttem, láttam, gyôztem.”
(„Veni, vidi, vici.”)

„Te is, fiam, Brutus!”
(„Et tu mi fili Brute!”)

6. A  görög-római hadviselés

Összefoglaló kérdések Vázlat

17   Caesar unokaöccse és fogadott fia Octavianus (oktáviánusz) volt. Legko-
molyabb ellenfele Ca e  sar híve és hadvezére, Antonius (an tóniusz) lett, akit 
az egyiptomi királynô, a szépséges Kleo pátra is támogatott. Mégsem sike-
rült gyôzniük. Szerelmüket és halálukat számos irodalmi alkotás és film örö-
kítette meg.

A marathóni csata.
Nagy Sándor hadserege és hódításai.
A pun háborúk és Hannibál.
Julius Caesar légiói.

1. Miért tudták legyôzni az athéniak a perzsa király seregét 
Marathónnál?

2. Mi lehetett Nagy Sándor hadi sikereinek oka?
3. Milyen csellel tudták legyôzni a rómaiak Hannibált?
4. Jellemezd Caesar hadseregét! 

„Az isteni Augustus”

A merénylet után kiújultak a belsô harcok. A küzdelemben Caesar 
unokaöccse lett a gyôztes. Az ô kezébe került minden hatalom. 
17  Róma vezetôi megszavazták, hogy ettôl kezdve használhatja az 
Augustus (augusztusz, magyarul: isteni, fenséges) nevet. Augustus 
Róma elsô császára. A következô ötszáz évben rengeteg császár 
követte egymást.

• Augustus Kr. e. 27-tôl Kr. u. 14-ig uralkodott. Hány évig tartott az 
uralma?

Drágakôbôl készült alakos dombormû, a gemma. A dombormûvön Augustus Ju-
piterként trónol, a feje fölött babérkoszorú, körülötte istenek, hadvezérek, alatta 
római katonák. Augustus békét teremtett a birodalomban. 
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7.  Képek a népvándorlás korából 
Az ókor kezdetétôl sok állam nôtt hatalmas birodalommá, majd  
elbukott, szétesett. Érdekes kérdés, hogy mi okozza egy birodalom 
hanyatlását, felbomlását. Egy-két mondatban biztosan nem lehet  
összefoglalni a választ. A IV. században Európa keleti határán egy új, 
gyorsan növekvô birodalom jelent meg, a Hun Birodalom. Ennek  
a birodalomnak az V. században a Római Birodalom határán,  
a Kárpát-medencében volt a székhelye.

A Római Birodalom hanyatlása

• Állítsd sorrendbe a következô birodalmakat aszerint, hogy mikor 
alakultak ki (az elsô a legrégebben kialakult birodalom legyen): 
Egyiptom, Perzsa Birodalom, Babiloni Birodalom, Nagy Sándor biro-
dalma!

A sok évszázados terjeszkedés következtében a Római Birodalom 
területe hatalmas lett. Rengeteg katonára volt szükség a határok 
védelméhez. Ráadásul több újonnan megerôsödött külsô ellenség 
fenyegette. Róma állandó védekezésre kényszerült.

Közben a császári hatalom is nagyon meggyöngült. A hadsereg 
gyakran beleavatkozott a politikába: a légiók új uralkodókat kiáltot-
tak ki – sokszor többet egyszerre –, akik aztán egymással háborúz-
tak a hatalomért. 1

Konstantinápoly falai rekonstrukciós rajzon és mai állapotában. A falak 447-ben 
egy földrengés következtében súlyosan megrongálódtak. A hírre Attila hunjai a 
város ellen vonultak. A lakosságnak azonban sikerült két hónap alatt újjáépíteni 
és megerôsíteni a falakat. Így a hunok elszalasztották a lehetôséget, hogy könnyen 
elfoglalják a várost. 

1   A III. században 50 év alatt 28 császár követte egymást a trónon, de rajtuk 
kívül még fellépett számtalan trónkövetelô. A huszonnyolcból egy betegségben 
halt meg, a másikat villám sújtotta agyon, az összes többit összeesküvés vagy 
katonai lázadás során gyilkolták meg.
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Császári újítások
Több császár megpróbálta újításokkal, átszervezéssel megmenteni 
a birodalmat. Jobb megoldás híján úgy növelték a hadsereg létszá-
mát, hogy barbárokat is bevontak zsoldoskatonának.

• Kiket neveztek ebben az idôben barbárnak?
• Mit gondolsz, milyen veszélyt jelentett ez az intézkedés?

A növekvô katonai (és egyéb állami) kiadások miatt a császárok 
emelték az adókat. 2

Nagy Konstantin császár új birodalmi fôvárost is építtetett a 
birodalom jobban védhetô keleti részén. Magáról nevezte el Kons-
tantinápolynak.

A Római Birodalom így sem tudott ellenállni a barbárok egyre 
hevesebb támadásainak. Különösen Itália és a nyugati provinciák 
helyzete volt válságos. A IV. század végén az egyik császár ketté-
osztotta a birodalmat: Nyugatrómai Birodalomra és Keletrómai 
Birodalomra. Az utóbbi fôvárosa Konstantinápoly lett. A népván-
dorlás népei – fôleg a germánok* – elsôsorban a nyugati részt tá-
madták. 3

 Tudod-e, mi lett a Nyugatrómai Birodalom új fôvárosa (ahol a csá-
szár székhelye volt)? Ha nem, nézz utána, és keresd meg a térképen 
ezt a várost!

A hunok
A IV. század végén újabb félelmetes ellenfél bukkant fel a biroda-
lom keleti peremén: a hunok. Európában való megjelenésük hatal-
mas népvándorlást idézett elô. Maguk elôtt hajtottak rengeteg ki-
sebb-nagyobb népet, akik igyekeztek elmenekülni elôlük. Akiknek 
ez nem sikerült, azokat megadóztatták, a férfiakat pedig hadra fog-
ták seregükben. A hunok sokféle népbôl álló, sok nyelven beszélô 
törzs szövetségébe azok tartoztak bele, akik engedelmeskedtek a 
hun uralkodónak, és az ô oldalán vonultak hadba.

@ Mi mindenben különbözött a hunok életmódja a rómaiakétól? 
Válaszolj a tankönyv szövege és az interneten található informáci-
ók alapján! (Kulcsszavak: „nincs bennük semmi szépség”; honlap: 
www.sulinet.hu)

2   A növekvô adók miatt a birodalom la-
kói egyre közönyösebben figyelték, milyen 
erôfeszítéseket tesz nek a császárok és hi-
vatalnokaik a birodalom egyben tartásá-
ra. A császár helyett mind többen bíztak 
azokban a nagy földbirtokosokban, akik-
nek birtokai a közelükben voltak. Így egy-
egy vidéken az állam helyett mindinkább 
e birtokosok szervezték meg az életet. A 
császár „távoli, tisztelt úr” lett, egyre ki-
sebb hatalommal.

3   A germán támadások olyannyira sike-
resek voltak, hogy az V. században több-
ször elfoglalták Róma városát is. Egyik al-
kalommal a rómaiak követeket küldtek a 
germán parancsnokhoz, hogy milyen felté-
telekkel hajlandó seregével elvonulni. Azt 
válaszolta, hogy ha megkap minden ara-
nyat, ezüstöt, ami a városban van, ezenfe-
lül minden ingóságot* és rabszolgát, akkor 
megszünteti az ostromot. „Ha mindezeket 
elviszed, ugyan mit hagysz meg a város 
lakóinak?” – kérdezték ré mülten a követek. 
„Az életüket” – jött a tömör válasz.

Nagy Konstantin császár • Mely tetteiért 
nevezhették „nagy”-nak?

Germánok fosztogatják Róma városát • Tu-
dósító vagy az V. századi Rómában. Írj rövid 
híradást egy barbár betörésrôl! 



58 II. fejezet. Fejezetek az ókor történetébôl

Összefoglaló kérdések Vázlat

4   A monda szerint réges-régen volt a  
szittya királyoknak egy csodálatos,  
nagy erejû kardja, melyet azért kaptak 
az Istentôl, hogy azzal minden népet le-
gyôzzenek. Ez az ôsi kard elveszett, csak 
híre maradt meg az öreg vitézek ajkán, akik 
mindig ezt mondogatták: „Csak keressé-
tek, mert az lesz a világ ura, aki az Isten 
kardját megtalálja!” Egyszer egy hun pász-
tor észrevette, hogy sántít az egyik álla-
ta. Ahogy a földet kémlelte, látta, hogy 
egy kard áll ki onnan, és lángok csapnak 
ki belôle. Kihúzta a kardot, és Attilához 
futott vele, aki mindjárt megismerte Isten 
kardját. Megmarkolta, négyfelé suhintott,  
és így szólt: „A világ minden népén ural-
kodni fogok!”

5   A történelem érdekes tréfája, hogy az 
utolsó császárt Romulus Augustulusnak 
(„augusztuszocs kának”) nevez ték.
• Kik voltak híres elôdei: Romulus és Au-
gustus?

Az V. században a hunok óriási birodalmat szerveztek, mely-
nek központja a Kárpát-medencében volt, valahol a Tisza környé-
kén. Állandó fôvárost nem építettek, szétszedhetô – és tovább szál-
lítható – faházakban és sátrakban laktak. A Hun Birodalom legna-
gyobb uralkodója Attila király volt, vagy ahogy a rómaiak nevezték: 
„az Isten ostora”. 4

Attila és hadjáratai

451-ben Attila a szövetséges germán népekkel a Római Birodalom 
nyugati tartományára, Galliára támadt. A mai Franciaország területén 
zajlott le a világtörténelem egyik legnagyobb és legvéresebb, több 
napos csatája, a catalaunumi csata, ahol mindkét oldalon több tíz- 
ezer ember csapott össze. A római hadvezér Aetius (éciusz) zömé- 
ben szintén barbár seregével megállította a hunok támadását. A követ-
kezô évben Attila Észak-Itália ellen indult és elfoglalta a bevehetetlennek 
hitt Aquileia (akvileja) városát, majd egészen Rómáig vonult, de az éhség 
és a járványok visszafordulásra kényszerítették. 

A hunok gyôzelmeiket a gyorsan mozgó lovas íjász seregüknek 
köszönhették. Fegyverzetükhöz tartozott a visszacsapó íj (reflexíj) 
mellett a hosszú, egyenes kard, lándzsa, a lasszóra emlékeztetô pányva. 
A test védelmére páncélt és sisakot is viseltek. 

A hunok hadjáratai megváltoztatták a korabeli világot. Hadjárata-
ikkal hozzájárultak, hogy a mai Európa népeinek ôsei új hazát találjanak. 

 A döntô csata helyét megtalálod a történelematlaszban. Gallia 
provinciában keresd, a Rajna folyótól kb. 250 kilométerre nyugatra. 
Mikor és hol volt a csata?

476: a Nyugatrómai Birodalom bukása

Az utolsó római császár alig volt 12 esztendôs, amikor saját barbár 
zsoldosai fellázadtak ellene, és egy falusi birtokra számûzték. Ez az 
esemény 476-ban volt. Ezzel a Római Birodalom története véget 
ért. 5

• Számolj! Hány évvel ezelôtt történt ez az esemény?

A Nyugatrómai Birodalom helyén kis germán királyságok alakul-
tak. A birodalom megszûnése olyan fontos esemény, hogy 476-ot 
tekintjük az ókor végének, a középkor kezdetének.

Róma „örököse”, a birodalom keleti része Bizánci Birodalom né-
ven még fennállt ezer esztendeig.

Bizánci aranypénzek. Bizánc rendszeresen 
fizetett a hatá raihoz érkezô nomád* népek 
uralkodóinak, hogy ne törjenek be a biroda-
lom területére.

1.  Csoportosítsd a Nyugatrómai 
Birodalom bukásának okait: 
– külsô okok, 
– belsô okok!

2.  Miért indított el a hunok Európába 
érkezése népvándorlást?

3.  Miért nevezték Attilát „Isten 
ostorának”?

A birodalom gondjai: 
– külsô támadások, 
– gyengülô császári hatalom, 
– a rabszolgatartás válsága.

Hunok (Attila) → népvándorlás.
IV. század vége: a birodalom kettéosztása;
476: a Nyugatrómai Birodalom bukása.
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Körülbelül 5000 évvel ezelôtt jött létre az egyik legjelentôsebb birodalom 
a Nílus mentén. Egyiptomot a Nílus ajándékának szoktuk nevezni, hiszen a 
hatalmas folyam két partján lehetett öntözéses földmûvelést folytatni. A bi-
rodalom két legnagyobb központja Memphis és Théba volt. Egyiptomban 
ma is megcsodálhatjuk a piramisokat, amelyeket az ókor csodáinak is nevez-
tek. (Az ókori történetírók hét csodálatos ókori épületet említettek.) 

A görögök elsôsorban állattenyésztéssel, gyümölcs- és olajbogyó-ter- 
mesztéssel foglalkoztak. A görögök földjén, Hellászban mindenütt közel van 
a tenger, és a szigetek, tengeröblök jó kikötôket kínálnak. A görögök kitûnô 
hajósok voltak, életükben fontos szerepet játszott a hajózás. A földrajzi ta-
goltságnak megfelelôen a görögök nem egységes államban éltek. A földmû-
veléssel, hajózással, kereskedelemmel vagy iparral foglalkozó köznép (dé-
mosz) a fejlettebb városállamokban, a történelemben elôször megteremtet-
te a népuralmat, a demokráciát. Minden lényeges kérdésben a népgyûlés 
döntött. A Perzsa Birodalom legyôzése után Athén lett a legnagyobb ha-
talmú görög városállam. Amikor Athén és Spárta ellentéte a görög városál-
lamok közötti háborúhoz vezetett, Makedónia szerezte meg a Hellász felet-
ti uralmat. Királya, Nagy Sándor hódításaival eddig soha nem látott méretû 
birodalmat teremtett. 

Róma kezdetben kis városállam volt. Latin pásztorok és földmûvelôk ala-
pították több mint 2700 évvel ezelôtt. A várost eleinte királyok kormányoz-
ták, majd a rómaiak megdöntötték a királyságot, és köztársaságot vezet-
tek be. 

A római állam évszázadokon át folyamatosan terjeszkedett. Elôször Itá-
liát foglalta el, majd Karthágó legyôzése után a Földközi-tenger medencé-
jében is egyre nagyobb területeket hódított meg. Körülbelül 2000 évvel 
ezelôtt a Római Birodalom Európa nagy részén kívül már Ázsia és Afrika 
egyes részeit is magába foglalta. A nagy terület feletti uralom erôs közpon-
ti hatalmat igényelt: a köztársaságot felváltotta a császárság. A római csá-
szárságot – körülbelül ötszáz éves fennállás után – különbözô okok meg- 
gyengítették, majd külsô támadók megdöntötték. 

  1. Milyen feladatokkal járt az öntözéses földmûvelés?
  2. Mit tudtál meg az egyiptomi hitvilágról és halottkultuszól?
  3.  Meséld el a trójai faló történetét!
  4.  Minek az istene: Zeusz, Poszeidón, Hádész, Pallasz Athéné, Aphrodité? 
  5.  Melyek voltak a mezôgazdaság és az ipar fô termékei az ókori Görögor-

szágban? Mivel foglalkoztak még a görögök? 
  6.   Milyen tényezôk erôsítették a Hellászhoz tartozás tudatát a görögök-

ben? Mondj példákat a katonai szövetségekre!
  7.  Miért tört ki a görög–perzsa háború? Meséld el fôbb eseményeit!
  8.  Jellemezd a görög mûveltséget (építészet, szobrászat, színház, orvostu-

domány, történetírás)!
  9.  Ki volt: Miltiadész, Nagy Sándor, Hannibál, Julius Caesar, Augustus?
10.  Meséld el a római eredetmondát!
11.  Hasonlítsd össze a görög és a római vallást!
12.  Mondj római provinciákat!
13.  Hasonlítsd össze a köztársaságot a császársággal!
14.    Mesélj a következô római épületekrôl: Colosseum, Circus Maximus, 

Pantheon!
15.   Miért volt fontos provincia Pannónia? Mondj pannóniai városokat!

• Mit látsz a képen? Mutasd be az ókori 
Egyiptom mezôgazdaságát!

• Melyik olimpiai versenyszámot ábrázol-
ja a rajz? Sorold fel az ókori olimpiák jellem-
zô versenyszámait! 

• Nevezd meg a képen látható épületet! 
Milyen épülettípushoz tartozik? Milyen 
események helyszíne volt az épület? 

• Mi a neve a képen ábrázolt katonai alak-
zatnak? Hogyan mûködött?



Valamennyi nép kultúrájának alapját vallások képezik. Az egyiptomi, görög vagy római hitvilág az élet minden történését 
istenek jelenlétével magyarázta, így ezek többistenhívô vallások voltak. Alapvetôen különbözött a zsidóság felfogása a világ 
teremtésérôl és irányításáról. Meggyôzôdésük szerint egy Isten létezik, aki a mindenséget teremtette és fenntartja (egyistenhit). 



III. fejezetA kereszténység

A zsidó vallás volt a máig legtöbb hívôt számláló kereszténység elôzménye. Az új egyis-
tenhívô vallás a megváltó Jézus Krisztus tevékenysége nyomán jött létre. A keresztény vallás 
legfôbb parancsa a szeretet Isten és embertársaink iránt.
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8.  Az Ószövetség népe
A Földközi-tenger délkeleti partvidékén elhelyezkedô terület nagyon 
fontos szerepet játszott az ókorban. Fôleg ehhez a területhez  
kapcsolódik az emberiség egyik legérdekesebb emléke, a „könyvek 
könyve”, a Biblia*.

Palesztina

 Azt szokták mondani, hogy Palesztina (és Fönícia) kereskedelmi 
utak találkozásánál fekszik. Magyarázd meg ezt a történelematlasz 
alapján! 

Nagyon változatos táj ez. A parti síkság igen termékeny, elsôsorban 
a sok esônek köszönhetôen. Keleti része viszont valóságos sivatag, 
ahol vastag rétegben lepusztult a termôtalaj.
Palesztinában élt az ókorban a zsidó nép. E nép történelmének 
páratlanul gazdag forrása van: a Biblia.

Az Ószövetség

A Biblia több könyv gyûjteménye. (A címe is ezt jelenti: „Könyvecs-
kék”.) Két nagy része: az Ószövetség* és az Újszövetség*. Az 
Ószö vetség a zsidó és a keresztény vallás, az Újszövetség a ke-
resztény vallás szent könyve. A Bibliát szinte valamennyi nyelvre 
lefordították. Részben írott történelmi forrás, részben vallási tanítá-
sokat tartalmazó mû.

Történészek és régészek nagyon sok bibliai történetet igazoltak 
más források – például régészeti ásatások – segítségével.

A Biblia a világ keletkezését, sorsának alakulását Istennek tulaj-
donítja, ezért a történetek közép pontjában Isten áll. A zsidó vallás 
lényegesen különbözik a többi ókori nép vallásától, mert egyistenhit 
jellemzi.

• Milyen többistenhívô vallásokról tanultunk eddig? Mit jelent „a 
világ vallási magyarázata”? Mivel magyarázzák a vallások a világ ke-
letkezését? Mi határozza meg az ember boldogulását a Földön?

Palesztina és a föníciai városok • A dom-
borzat alapján állapítsd meg, milyen a terü-
let kapcsolata a tengerrel! 

Tóratekercs és frigyláda. A Tóra az Ószö-
vetség elsô öt könyvét (Mózes könyveit) 
tartalmazta, amelyeket a zsidók különösen 
tiszteltek. A tórát a frigyládában ôrizték. A 
frigy jelentése szövetség (Istennel). 

Jellegzetes táj Palesztina belsô területén 
(Szamaria vidéke) • Milyen éghajlat ra 
következtethetsz a képbôl? Milyen me zô-
gazdasági tevékenységhez biztosít jó felté-
teleket e táj?
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Noé bárkája (bibliaillusztráció)

1   A Biblia elsô mondatai:
„Kezdetben teremté Isten az eget és a 

földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, 
és setétség vala a mélység színén és az Is-
ten Lelke lebeg vala a vizek felett.

És monda Isten: Legyen világosság; és 
lôn világosság.

És látá Isten, hogy jó a világosság; és 
elválasztá Isten a világosságot a setét ség-
tôl.

És nevezé Isten a világosságot nappal-
nak, és a setétséget nevezé éjszakának; és 
lôn este és lôn reggel; elsô nap…”

(Károli Gáspár fordítása, 1590)
• Magyarázd meg a „kietlen föld” kifeje-
zést!
• „Fordítsd le” mai magyar nyelvre a több 
mint négyszáz éves szöveget!

2   „Építs magadnak bárkát fenyôfából és 
nádfonatból, kívül-belül kend be szurok-
kal. Így kell építened: 300 könyök legyen 
a bárka hossza, 50 könyök a szélessége és 
30 könyök a magasság. Csinálj a bárka fö-
lé tetôt. Az ajtót helyezd felülre, a bárka 
oldalára, és csinálj alsó, felsô és középsô 
emeletet.” (Teremtés könyve 6. 14–16.)
• Milyen anyagokból építették a bárkát?
• Add meg mai mértékegységekkel a bár-
ka méreteit! (Mekkora lehet egy könyök 
hosszúsága?)
• Ha van kedved, a leírás alapján rajzold 
le Noé bárkáját!

3   Amikor a bárka megállt Ararát hegyén, 
Noé kien gedett a bárkából egy galam-
bot. A madár azonban visszatért a bárká-
ra, mert nem talált még szárazföldet. Egy 
hét múlva ismét kiengedte a galambot, s 
az estére visszatért, és egy olajágat hozott 
a csôrében. Ebbôl tudta meg Noé, hogy a 
víz már visszahúzódott. Isten pedig szö-
vetséget kötött az emberekkel és min-
den élôlénnyel: megfogadta, hogy többé 
nem törli el vízözönnel az életet a Földrôl.  
A szövetség jeleként pedig szivárványt he-
lyezett a felhôkbe. Fenyegetô viharok után 
azóta is gyakran jelzi szivárvány, hogy a 
víz nem válik többé vízözönné.
• Mit jelképez ma a csôrében olajágat tar-
tó galamb?
• Nézz utána, hogy valójában miért jele-
nik meg a szivárvány az égen!
@ Keresd meg a történelmi atlaszban, mi-
lyen magas az Ararát! Hasonlítsd össze a 
legmagasabb magyarországi heggyel!

A teremtés

Az Ószövetség elbeszéli, hogyan teremtette Isten hat nap alatt a vi-
lágot. 1  Az elsô emberpár: Ádám és Éva gondtalanul, békében és 
bôségben élt az Édenkertben, más néven a Paradicsomban*. Egyedül 
a tiltott fa, a jó és rossz tudásának fája gyümölcsébôl nem ehettek. 
Ádám és Éva az Ördög csábítására ettek a tiltott gyümölcsbôl. Ezért 
Isten kiûzte ôket a Paradicsomból. Azóta az embereknek keményen 
meg kell dolgozniuk az ennivalóért, a megélhetésért.

A gondok, bajok, betegségek, sôt a halál is az elsô emberpár enge-
detlenségének, az „eredendô bûnnek*” a következményei.

Az özönvíz

Az emberek szaporod-
tak, sokasodtak, de mind 
gonoszabbak lettek. Is-
ten elhatározta, hogy el-
pusztítja az emberiséget, 
és vele minden élôlényt 
– özönvizet bocsát a 
Földre. Egyedül Noénak 
és családjának kegyelme-
zett meg Isten, mert ôt 
igaz embernek tartotta. 
Jó elôre figyelmeztette, 
hogy építsen egy hatal-
mas bárkát. Ebben helyezzen el minden élôlénybôl egy-egy párt, 
hogy az állatok se pusztuljanak ki végleg a Földrôl. 2

Amikor a bárka elkészült, a vízözön rátört a Földre: 40 nap és 40 
éjjel esett az esô. Még a legmagasabb hegyeket is víz borította be. Öt 
hónap múltán apadni kezdett a víz, s a bárka megfeneklett az Ararát 
hegyen. 3

Az élet rövidesen újra benépesítette a Földet.
Az Ószövetség további részei nagyrészt a zsidó nép ókori tör-

té netérôl szólnak.

Az Ararát hegyén látható, bárka formájú kôzetképzôdmény • Nézz utána, melyik 
mai országban található! Jellemezd a tájat!
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A zsidó nép ôstörténete az Ószövetség alapján

Ábrámként nevezi elôször az Ószövetség könyve a Mezopotámia 
földjérôl kihívott ôsatyát, aki az Úrral kötött szövetség után kap-
ta az Ábrahám, azaz a népek sokaságának atyja elnevezést. Áb-
rahám és népe egyedül ôt ismeri el istenének, és cserébe az Úr 
neki adja Kánaán földjét, és nemzedékét megsokasítja. Ábrahám és 
népe ezért indult el az ígéret földjére. Ôt tekintjük az egyistenhit 
megalapítójának. Ábrahámot nemcsak a zsidók és a keresztények, 
hanem a muszlimok is tisztelik.

A zsidók ôsei történelmük kezdetén Egyiptomba vándoroltak, 
és sokáig ott éltek. Idôvel szolgasorba kerültek, ezért szabadulni 
igyekeztek onnan. Ez végül nagy prófétájuk*, Mózes vezetésével 
sikerült.

Mózes Egyiptomban született, ahol rabszolgaként dolgoztatták 
a korábban itt letelepült zsidó népet. Ô maga is csodás módon ma-
radt életben 4  , és sokáig a fáraó udvarában, az elôkelôk között 
élt. Isten azonban megparancsolta neki, hogy szabadítsa ki a zsidó 
népet a rabságból: „Eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az 
én népemet, Izráel fiait Egyiptomból!” 5   

A fáraó kezdetben ellenezte a zsidók távozását, de Isten bünte-
tésbôl tíz csapással sújtotta Egyiptomot. 6  A fáraó annyira meg-
rendült a csapásoktól, hogy engedett Mózes kérésének. Késôbb még-
is megváltoztatta elhatározását, és katonákat küldött üldözésükre. 
A zsidók elôtt a bibliai történet szerint szétnyílt a Vörös-tenger, 
úgyhogy száraz lábbal keltek át a tengeren. Az üldözô egyiptomiak 
felett pedig összecsaptak a hullámok, és mindannyian odavesztek. A 
megmenekült nép negyven évig vándorolt a pusztában, míg elérte az 
„Ígéret földjét” (bibliai neve: Kánaán), késôbbi nevén Palesztinát.

@ A vándorlás során a 
zsidók – a Biblia szerint –  
törvényeket (az úgyne-
vezett Tízparancsolatot) 
kaptak Istentôl. Olvasd el 
a törvényeket az interne-
ten (kulcsszavak: „hozzá-
juk szabjátok majd tette-
iteket”)! Melyik törvény 
mutatja, hogy a zsidó nép 
egyistenhívô volt?

Michelangelo (mi kelan dzselo) itáliai szobrász 
(1475–1564) Mózes címû szobra • Hogyan 
fejezi ki a mûvész Mózes hatalmas testi és 
lelki erejét? 

4   Abban az idôben, amikor Mózes szü-
letett, a fáraó elrendelte, hogy minden új-
szülött zsidó fiút a Nílusba kell vetni. Azért 
tett így, hogy a zsidók késôbb ne lázad-
hassanak ellene. Mózest édesanyja egy ko-
sárba tette, majd a folyó szélén növô sás 
közé rejtette. A fáraó lánya éppen fürödni 
készült a Nílusban, és rátalált a gyermekre. 
Magához vette, és fölneveltette.

5   Mózes különös körülmények között 
tudta meg Isten akaratát. Éppen juhait le-
geltette, amikor csodát látott: egy csipke-
bokor lángolt, de nem égett el. Közelebb 
ment hozzá, s ekkor meghallotta Isten 
hangját: „Ne jöjj közel! Vedd le saruidat* a 
lábadról, mert szent hely, ahol állasz!”

6   A tíz csapás a következô volt: a Ní-
lus vize vérré vált, és minden hal elpusz-
tult benne (1). Békák (2), tetvek (3), boga-
rak (4) sokasága borította el Egyiptom föld-
jét. Az állatok járványokban elhullottak (5), 
majd fekélyek lepték el az egyiptomiak tes-
tét (6). Jégesô verte az országot (7), és sás-
kák pusztítottak el minden növényt (8). 
Egyiptom földjét három napra teljes sötét-
ség borította (9). S a tizedik volt a legsúlyo-
sabb csapás: egy éjszaka minden egyiptomi 
családban meghalt az elsôszülött fiú, még a 
fáraó leg nagyobb fia is (10).

Hétágú gyertyatartó (menóra). A pusztai 
vándorlást idézi, amikor a szentély sátra 
elôtt világítottak. 
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Összefoglaló kérdések Vázlat

7   Jerikó városát – a Biblia szerint – a kö-
vetkezôképpen vették be: Isten megpa-
rancsolta a zsidóknak, hogy hat napon át 
mindennap járják körül, majd a hetedik na-
pon hétszer kerüljék meg a várost. Köz-
ben a papok kürtöljenek hatalmas kürtje-
ikkel. Így is tettek, s a hetedik napon ve-
zetôjük így szólt a zsidókhoz: „Kiáltsatok, 
mert nektek adta az Úr a várost!̋  S való-
ban – Jerikó falai leomlottak, s az ostrom-
lók könnyen el tudták foglalni a várost.

Izrael

@ Tudod-e, hogyan gyôzte le a fiatal Dávid az óriás Góliátot? Ha 
nem, nézz utána az interneten (kulcsszavak: „kezébe vette parity-
tyáját”)!

A vándorlás végén a zsidók lassanként elfoglalták a térség városait, 
és megalapították az egységes zsidó államot, Izraelt. Az államala-
pítás Dávid király nevéhez fûzôdik, aki Kr. e. 1000 körül uralkodott 
Izraelben. A királyi székhely Jeruzsálem városa volt. 7

Dávid és utóda, Salamon király uralkodása alatt élte fénykorát 
a zsidó állam. Salamon az uralkodói hatalmat a fáraók hatalmához 
tette hasonlatossá. Igazságos ítéletei mellett hatalmas építkezései 
is híressé tették. 

Salamon halála után a zsidó állam kettészakadt, majd idegen hódí-
tó hatalmak uralma alá került. Az idegen elnyomás alatt egyre többen 
várták az Ószövetségben megígért Messiást (Megváltót).

@ Tudod-e, melyik volt a bölcs Salamon leghíresebb ítélete? Nézz 
utána az interneten (kulcsszavak: „adjátok oda neki a gyermeket”)! 
Magyarázd meg, hogyan jött rá Salamon az igazságra!

Ilyen lehetett a jeruzsálemi templom Salamon idején. Mivel teljesen elpusztították, 
a rekonstrukciós rajzot készítô mûvész csupán a Bibliában található leírásokra tá-
maszkodhatott. A rekonstrukciós rajz mellett a templom alaprajza látható. • Mi 
minden alapján lehet egy régi épületet újra felépíteni, azaz rekonstruálni?

A Biblia elsô része – Ószövetség.
A legrégibb idôk: a teremtés, Ádám  

és Éva, az özönvíz.
A zsidó nép története: menekülés 

Egyiptomból (Mózes). 
Izrael megalapítása, Dávid és 
Salamon.

1. Indokold meg, a Biblia miért szent könyv és történelmi forrás  
egyben!

2. Melyek a Biblia részei?
3. Mit jelent az „eredendô bûn” fogalma?
4. Miért vált Mózes személye meghatározóvá a zsidó nép életében?
5. Mi volt Dávid és fia, Salamon jelentôsége Izrael történetében?
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9.   Jézus élete, tanításai  
és a kereszténység

Jézus Krisztusról mindenki hallott már. Az ô nevéhez fûzôdik a  
keresztény vallás létrejötte. Isten fiaként küldetésének célja, hogy  
a bûn alá rekesztett emberiséget megszabadítsa a bûn hatalmától  
az ô személyébe vetett hit által. Karácsonykor születésnapját,  
húsvétkor pedig feltámadását ünnepeljük. A kereszténység ma  
a legelterjedtebb vallás az egész világon. (A „keresztény” szó is  
Jézus Krisztus nevébôl származik.)

A keresztények

• Mit tudunk a Palesztinában élô zsidók vallásáról? 

A Kr. e. I. században római fennhatóság alá került Júdea nyugtalan, 
lázongó provincia volt. Kr. u. 30 körül a keresztre feszítés kegyet-
len módszerével kivégeztek itt egy Jézus nevû, harmincas éveiben 
járó fiatalembert. Halálakor sok ellensége és kevés híve volt. Halá-
la után hamarosan rengeteg követôje akadt. Ôk a keresztények. 1

Ki volt Jézus?

Jézus életének története a mai napig izgatja az embereket. Róla leg-
többet a Biblia második részébôl, az Újszövetségbôl tudhatunk meg.

A Jézus életérôl, tanításairól szóló bibliai történeteket evangéli-
umoknak nevezzük. A görög eredetû szó örömhírt jelent, miszerint 
Jézus személyében Megváltó született, aki eltörli a világ bûneit. A 
bibliai hagyomány az emberi bûnök bocsánatát a Jézus Krisztusban 
való hit által tartja kiérdemelhetônek. A Megváltó érkezésérôl már az 
Ószövetségben szereplô látnokok, jósok, a próféták is szóltak.

Jézus születése az Újszövetség alapján

Isten angyalt küldött Máriához, egy József nevû ács jegyeséhez, 
azzal a hírrel, hogy fia fog születni. Nem földi embertôl, hanem ma-
gától Istentôl. 

Jézus születése idején népszámlálást tartottak a birodalomban. 
Mindenkinek ott kellett jelentkeznie, ahonnan családja származott. 
József és a várandós* Mária felkerekedett, és a Betlehem nevû város-
kába ment. Senki sem akarta befogadni ôket. A fogadósok gazdagabb 
utasokra vártak. Végül egy istállónak használt barlangban húzták 
meg magukat. Máriát ott érte a szülés órája, és az istállóban szülte 
meg fiát. Az istállóba befújt a hideg szél, Mária gyorsan bepólyálta és 
jászolba* tette a kisdedet. Az állatok lehelete melengette ôket.

Betlehem vidékén pásztorok tanyáztak a mezôn, és nyájaikra vi-
gyáztak a tûz mellett. Angyalok jelentek meg elôttük, és elmond-
ták az örömhírt: megszületett a Megváltó. Így hát a környékbeli 
szegény pásztorok köszönthették elôször az újszülöttet. Késôbb 
bölcsek jöttek napkeletrôl („három királyként” szokták emlegetni 
ôket). Fényes csillag jelent meg az égen, az vezette ôket egészen 
a jászolig, ahol a gyermek feküdt. A bölcsek leborultak, és letették 
ajándékaikat: aranyat, tömjént*, mirhát*. 2

M. S. mester (csak nevének kezdôbetûirôl 
ismert középkori magyar festô) festménye 
Krisztusról. A kor legkegyetlenebb kivégzé-
si módja volt a keresztre feszítés. A kép bal 
oldalán János, a legfiatalabb tanítvány, s a 
fiát sirató anya, Mária látható. • Hogyan 
fejezi ki a mûvész Krisztus szenvedését?

2   Heródes, a zsidók zsarnok királya is 
hírét vette Jézus születésének. Nagyon 
megijedt, mert féltette királyi hatalmát. El-
határozta, hogy megöleti a gyermeket, de 
nem tudta, hogy hol keresse. Ezért ször-
nyû parancsot adott katonáinak: öljenek 
meg minden betlehemi kisdedet! Célját így 
sem érhette el, mert egy angyal idôben fi-
gyelmeztette Józsefet, hogy menekülje-
nek. Egyiptomban éltek addig, amíg Heró-
des halálával elmúlt a veszély.

• Keressetek Máriát ábrázoló festményeket, szobrokat! Milyennek 
látjátok ezeken Jézus anyját?

1   A keresztény vallás szerint az egy Is-
tenben három személy van: az Atya, Fiú 
és Szentlélek. A Fiú Isten (Jézus) emberré 
lett, azaz megtestesült, hogy életével és 
kínhalálával megváltsa az emberiséget az 
eredendô bûntôl.
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Jézus megkeresztelése (mozaik Raven ná   ból). 
A mûvész nemcsak Jézust, Keresztelô Szent 
Jánost és galamb formájában a Szentlelket áb-
rázolta, hanem a kép bal oldalán a folyó iste-
nét is.  Nézz utána, mi a folyó neve!

@ Nézz utána az interneten, ki volt Ke-
resztelô Szent János, és mi okozta halálát! 
(Kulcsszó: „keresztség”, „Keresztelô János”.)

Jézus tanításai

Jézus körülbelül harmincéves volt, amikor tanítani 
kezdte az embereket. Meghirdette Isten országá-
nak törvényeit. Ezek lényege a szeretet és az 
alázatosság Isten és az emberek iránt. Esze-
rint az ember csak akkor lehet tisztaszívû, ha 
nemcsak barátait, hanem még az ellenségeit 
is szereti. Az anyagi javak megszerzésének 
elsôdlegessége helyett az igaz ember a sze-
retet törvénye szerint él. 3   4

Jézus tanítványait és követôit csodákkal 
és csodálatos gyógyításokkal meggyôzte ar-
ról, hogy ô valóban a Megváltó, akit Isten 
küldött. Az evangéliumok szerint betegeket 
gyógyított, halottakat támasztott fel, a vizet 
borrá változtatta, hét kenyérrel és néhány hal-
lal ezreket vendégelt meg.

@ Olvasd el Jézus néhány csodatételét az inter-
neten! Meséld el, hogyan csillapította le a vihart, ho-
gyan adta vissza a vakok látását, és hogyan adta vissza 
az életét egy ifjúnak! (Kulcsszavak: „tartsd oda a másikat 
is”; „moly rágja és rozsda marja”; „a hullámok elborították a bár-
kát”; „hogy megnyíljék a szemünk”; „Lázár, jöjj ki!”) Mit tanít Jézus 
a bosszúról? Mit mond a kincsekrôl?

Jézus arról is beszélt, hogy az „ószövetség” helyébe most „új 
szövetség” lép, melyet Isten az ô közvetítésével köt az emberek-
kel.

Jézus kereszthalála

A zsidó fôpapok féltékenyek voltak Jézus népszerûségére. Elhatá-
rozták, hogy megöletik. Egyik tanítványa – Júdás – pénzért elárulta, 
hogy hol tudják a katonákkal elfogatni ôt. Pilátus, a római helytartó 
halálra ítélte és keresztre feszíttette. Halála után a harmadik na-
pon feltámadt, majd felment a mennybe atyjához, Istenhez.

A keresztény vallás szerint Isten fia volt, és maga is az Isten. 
Akik nem hisznek Istenben (vagy nem keresztény istenhívôk), azok 
szerint pedig Jézus egyszerû ember volt, aki tanításaival megalapí-
totta a keresztény vallást. Az biztos, hogy Jézus élt, róla nemcsak 
bibliai elbeszélések szólnak, hanem úgynevezett pogány* szerzôk 
mûvei is.

Valóban Isten fia volt Jézus? Erre a kérdésre nem a történelem-
könyvnek kell választ adni. Ez hit kérdése, errôl mindenki maga dönt.

3   Mivel – a kereszténység tanítása szerint – minden ember bûnös az eredendô 
bûn miatt, nem az ember feladata, hogy másokat megítéljen. Ellenkezôleg: az em-
ber feladata a megbocsátás.

Egy házasságtörésen ért asszonyt a híres evangéliumi történet szerint megkö-
vezéssel akartak kivégezni. Akit ilyen büntetéssel sújtottak, azt a városkapun kí-
vülre vitték, s a felháborodott tömeg addig dobálta kôvel, amíg meg nem halt. „Aki 
bûn nélkül való közületek, az vesse rá az elsô követ!” – mondta Jézus az asszony 
vádlóinak. Máskor pedig ezt mondta tanítványainak: „Ha vétkezik ellened testvé-
red, fedd meg (azaz szidd meg), de ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha napjában 
hétszer vétkezik ellened, de hétszer jön hozzád, és azt mondja: »Sajnálom« – bo-
csáss meg neki!”
• Ismételj! Mi az „eredendô bûn”? 

4   Így tanított Jézus: „Boldogok a lélekben 
szegények: övék a mennyek országa. Boldo-
gok a szomorkodók: majd megvigasztalják 
ôket. Boldogok a szelídek: övék lesz a Föld. 
Boldogok a tisztaszívûek: ôk meglátják Is-
tent. Boldogok a békességesek: ôk Isten  
fiai…” (Lélekben szegény az, aki lelki béké-
vel elfogadja a földi szegénységet.)
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A kereszténység elterjedése a birodalomban

Az új vallás Jézus halála után gyorsan terjedt. A keresztény hívôk 
közösségeket, úgynevezett gyülekezeteket alkottak. 5   

5   Pál kezdetben esküdt ellensége volt a keresz tényeknek, üldözte ôket. Egy évvel 
Krisztus halála után éppen Damaszkuszba* készült, hogy katonákkal elfo gassa az 
ottani keresztényeket, amikor a damaszkuszi úton nagy fényesség közepette alá-
szállt az égbôl Jézus, és ezt kérdezte tôle: „Miért üldözöl engem?” A látomás any-
nyira megrázta ôt, hogy ettôl kezdve a birodalomban mindenfelé terjesztette a ke-
resztény tanításokat, személyesen és leveleiben.

Pál apostol hirdette azt, hogy a gazdagok is lehetnek keresztények, ha vagyo-
nukat jótékonykodásra fordítják. Arra intette a keresztényeket, hogy ne lázadoz-
zanak, hiszen a földi hatalom is Istentôl ered. Ez segített abban, hogy Krisztus kö-
vetôi ne tekintsék magukat teljesen kívülállóknak a birodalomban.

Gyönyörûen fogalmaz ta meg a szeretet fontosságát a korinthoszi kereszté-
nyekhez írt levelében: „Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, sze-
retet pedig nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zengô érc vagy pengô cim-
balom.”

A kereszténység Palesztinán kívüli elterjesztése nagyrészt 
Szent Pál apostol* nevéhez köthetô. Az Újszövetség szerint ô 
volt az elsô, aki az új vallást nemcsak a zsidók, hanem az egész 
emberiség közös kincsévé kívánta tenni. 6   

A rómaiak átvették a provinciák helyi vallásait, nem tiltották ide-
gen istenek tiszteletét.

• Mondj korábban tanult példát más népektôl átvett vallásra, iste-
nekre!
• Mi a különbség az ember beszéde és a zengô érc (a harang) vagy 
a cimbalom hangja között?

A keresztény hitélet színterei és szertartásai

A keresztények nem ismerték el a római isteneket, fôként a császárok 
isteni mivoltát, ezért az állam ellenségesen viseltetett velük szemben. 
A keresztényüldözések miatt halottaikat titokban föld alatti vermek-
ben, az ún. katakombákban temették el. A rendes istentisztelet helye 
magánházaknál volt, de a hitükért életüket áldozó vértanúik ünne-

pein a szentmisét azok sírjánál, s a gyá-
szistentiszteleteket is a holtak sírjainál 

tartották a katakombákban. Miután a 
keresztény hit az egész birodalomban 
elterjedt, Nagy Konstantin császár 
a többi vallással egyenrangúvá 
nyilvánította. 7   Néhány évtized 
múlva a kereszténység a birodalom-
ban államvallássá vált, más („po-
gány”) vallásokat pedig betiltottak. 

Megépültek az elsô templomok, 
létrejött az egyház szervezete. 
Az apostolok utódaiként a püspö-
kök vezették a papságot. Keresztény 
hagyomány szerint Péter apostol 
volt Róma elsô püspöke, azaz a 
római pápa, a mai katolikus egyház 
feje.

• Tudod-e, ki ma a pápa?

Mozaik Pál apostolról. „Mert tudjuk, hogy 
ha e mi földi sátorházunk elbomol, épüle-
tünk van Istentôl, nem kézzel csinált, örök-
ké való házunk a mennyben” – írta Korin- 
thosz város keresztény gyülekezetének. 

Az elsô karácsony 

6   Gyülekezetek alakultak Kis-Ázsiában, 
Görög országban, Észak-Afrikában és Itá-
liában min den felé, többek között a biro-
dalom fôváro sában is. A gyüle kezetek tag-
jai: férfiak és nôk, szegények és gazdagok, 
szabadok és rabszolgák teljesen egyenlô-
nek tartották magukat. Sokan teljes vagyo-
nukat a közösség javára fordították. Ebbôl 
segítették a szegényeket, és közös étkezé-
seket, úgynevezett szeretetlakomákat tar-
tottak. Összejöveteleken együtt imádkoz-
tak, énekeltek, taní tották egymást.
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A Konstantin-bazilika belsô tere Trierben 
(Németország). Az épület eredetileg Nagy 
Konstantin császár tróntermének épült, 
késôbb lett a trieri érsek (fôpap) bazilikája. 

9. Jézus élete, tanításai és a kereszténység

Keresztényeket löknek vadállatok elé a cir-
kuszi játékokon • Miért üldözték a keresz-
tényeket a Római Birodalomban? Mit jelent 
a „mártír” kifejezés?

7   Konstantin (IV. századi római császár) 
– kortársának leírása szerint – egyik csa-
tája elôtti éjszakán álmában figyelmezte-
tést kapott. Megjelent elôtte Krisztus ke-
resztje, és egy hangot hallott: „Ebben a 
jelben gyôzöl!” Konstantin másnap a ka-
tonák pajzsára rajzoltatta a keresztet – 
és gyôzött. A leírás szerint ezután dön-
tött a kereszténység elfo gadásáról, vagyis 
a vallási türelemrôl. Néhány évvel késôbb 
Konstantin a vasárnapot kötelezô állami 
ünneppé tette.

Kialakult a szertartások* rendje (liturgia), ami a mai hívô keresz-
tények életét is meghatározza, az istentiszteletek (misék) felépítése 
és az emberi életet születéstôl a halálig kísérô szentségek sora. A 
szentségek közül a legfontosabbak a keresztség, ami a Krisztus-
hoz tartozás jelképe és pecsétje, valamint az úrvacsora. Az úrva-
csora hagyománya az Ószövetség emlékünnepéhez kötôdik, amikor 
a zsidó nép az Egyiptomból való szabadulására emlékezett (pászka 
ünnepe). Ez alkalommal az áldozati szertartás része volt a bárány 
és a kovásztalan kenyér fogyasztása. Az evangéliumok szerint Jé-
zus új jelentést adott az ünnepnek, mikor nagycsütörtökön (utolsó 
vacsora) önmagát azonosítja az áldozati báránnyal, aki testét, életét 
és vérét adja váltságként az emberek bûneiért. Ez az új szövetség, 
amely minden emberre vonatkozik. Az úrvacsora kellékei a ke-
nyér és a bor, amelyek Jézus testének és vérének jelképei a hívôk 
számára. Az úrvacsora kiszolgáltatásának módjában a keresztény 
felekezetek eltérnek egymástól.

Az új keresztény ünnepek sorában legelôször a vasárnapot ün-
nepelték meg. Ez Krisztus feltámadásának a napja, és az Úr napjá-
nak nevezik. A karácsony Jézus Krisztus születésének, a húsvét 
Krisztus feltámadásának ünnepe.

@ Nézz utána, minek az ünnepe a pünkösd! 
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A keresztény vallás jelképei

Templomokban, múzeumokban, régi emlékmûveken, szobrokon lát-
hattok olyan ábrázolásokat, amelyek a keresztény hit jelképei. Töb-
bek között ilyen a kereszt ábrázolása, ami Krisztus kereszthalálát, a 
halál és a bûn feletti gyôzelmét jelképezi. Az IHS monogram Jézus 
Krisztust, a bárány a kereszttel a feltámadt Krisztust jelképezi. 
A galamb a Szentlélek szimbóluma.

• Meséld el, ti hogyan ünnepeltek karácsonykor, húsvétkor és pünkösd 
napján! Mi teszi számodra ünneppé a vasárnapot?

 Összefoglaló kérdések Vázlat

Biblia: 
– Ószövetség → a zsidók szent könyve,
– Újszövetség – evangéliumok ← Jézus élete, halála és feltámadása.

Jézus tanításai: szeretet, megbocsátás.
– Isten új szövetsége az emberekkel.

Elsô gyülekezetek (egyenlôség, közös szertartások).
Keresztényüldözések a birodalomban, majd a vallás engedélyezése.
Keresztény ünnepnapok.

1. Mi az Újszövetség?
2.  Melyek Jézus életének legfontosabb 

eseményei?
3.  Melyek a keresztény vallás 

legfontosabb tanításai?
4.  Az elsô idôben miért üldözték  

a keresztényeket?
5.  Miért engedélyezték késôbb  

a keresztény vallás elterjedését?

A keresztény vallás jelképei: A) IHS jel egy templomi szertartáson használt kenyé-
ren. Jelentése: Iesus Hominum Salvator, magyarul: Jézus az emberek üdvözítôje. 
B) Hal – ezt jelenti a görög felirat is. A görög „hal” szóból kirakható ez a mondat: 
Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó. C) A Jézus feltámadását jelképezô bárány is 
látható a XVI. század elején készült oltárképen (Isenheim, Franciaország). D) A 
Szentlélek ábrázolása egy itáliai templom falfestményén (XVIII. század).

Jézus átadja a mennyország kulcsát Szent 
Péternek

A)

C)

D)

B)
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A kereszténység Összefoglalás

A kereszténység a Közel-Keleten, a zsidók által Kánaánnak nevezett terüle-
ten alakult ki. Ezen a földön telepedtek le a zsidó törzsek, amelyeket Mózes 
vezetett ki Egyiptomból. A Kr. e. 1. évezred végén itt jött létre az elsô zsidó 
állam Dávid, majd Salamon király idején.

A zsidó nép történetének egyik fô forrása a Biblia, amely két fô részbôl 
áll: Ószövetség és Újszövetség. Az Ószövetség a zsidó és keresztény, az 
Újszövetség a keresztény vallás szent könyve. Az Ószövetség a zsidó nép 
történetének egyik fô forrása. Az Újszövetség Jézus alakját állítja a közép-
pontba. Ezt a két vallást egyistenhit jellemzi, más ókori vallásoktól eltérôen.

A kereszténység Jézus tanításai nyomán jött létre. Az Ô életérôl és taní-
tásairól az Újszövetségben az evangéliumok számolnak be. Tanításainak lé-
nyege a szeretet parancsa Isten és embertársaink iránt. Keresztény hit sze-
rint Jézus az ószövetségi próféták által megjövendölt Megváltó (jelentése: 
fölkent), aki megváltotta a benne hívô embereket bûneiktôl.

Jézust a vallási vezetôk nyomására a római helytartó (Pontius Pilátus) ha-
lálra ítélte, és keresztre feszítették. Halála után a harmadik napon azonban 
feltámadt, majd felment a mennybe.

A keresztény vallás az egész birodalomban elterjedt. Ebben jelentôs sze-
repet játszott Pál apostol. Szent Pál térítô útjainak köszönhetôen az új vallás 
a pogányok – görögök, rómaiak – között is egyre népszerûbb lett. 

A Római Birodalom kezdetben kegyetlenül üldözte az egyistenhívô ke-
reszténységet, majd Konstantinus császár a többi vallással egyenrangúvá 
tette a kereszténységet, és maga fogalmaztatta meg a keresztények hitval-
lását.

A keresztény emberek gyülekezetekbe tömörültek, istentiszteleteket tar-
tottak. Egyre szervezettebbé vált a keresztény közösségek élete, rendsze-
ressé tették az úrvacsora gyakorlatát. Mindezek együttesen eredményez-
ték, hogy a kereszténység világvallássá vált, amely a mai napig a világ leg-
több hívet számláló vallása.

 1. Mi a Biblia?
 2. Meséld el a teremtés történetét röviden!
 3. Mikor volt az ókori zsidó állam fénykora?
 4. Melyik birodalom fénykorában és mikor jelent meg Jézus? 
 5. Hogyan nevezik a Jézus életérôl szóló beszámolókat?
 6. Melyek Jézus születésének legfontosabb eseményei? 
 7.  Miként kapcsolódnak Jézushoz a felsorolt nevek: názáreti József, Szûz 

Mária, Nagy Heródes, Júdás, Szent Pál?
 8.  Miért váltak az evangéliumokban kitüntetett helyszínekké: Názáret, Bet-

lehem, Jeruzsálem, Koponyák hegye (Golgota)?
 9. Mi volt Jézus valódi célja az általa véghezvitt csodatételekkel?  
10. Mi a keresztény vallás legfontosabb tanítása?
11. Kikre vonatkozik az Ószövetség népe elnevezés?
12. Kikkel és milyen feltétellel köti Isten az új szövetséget?
13. Milyen életre szóló változás történt Pállal a Damaszkuszba vezetô úton?
14.  Miként foglalja össze a keresztény tanítás lényegét a korinthoszi gyüle-

kezetnek írt leghíresebb levele? 
15. Hogyan változott a keresztények helyzete a Római Birodalomban?

• Kit ábrázol a szobor? Melyik nép történel-
mében játszott jelentôs szerepet?

• Melyik városban állt ez a templom? Ki épít-
tette? 

• Milyen eseményt ábrázol a rajz? Meséld el 
a történetet a Biblia szerint!  



A középkor talán legjellegzetesebb építményei a várak. Ezek több feladatot is elláttak. Életteret biztosítottak sok ember 
számára, de védelmet is nyújtottak a támadások ellen, és sokszor a kereskedelem színterei is voltak. A kereskedelmi útvonalak 
egy-egy várból jól beláthatóak voltak, tehát a kereskedôk védelmét is szolgálták.
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A középkor világai IV. fejezet

A vár általában több részbôl állt, volt külsô és belsô vár is. Az építményt várárok vette 
körül. A várárkon átívelô híd végén gyakran egy csapóhíd vagy csapórács volt. A védelem 
legfontosabb elemei a bástyák voltak, ezek az idôk folyamán többször megújultak a kor ha-
ditechnikai felfogása szerint.

Hogyan élt a középkor embere a várban, a városokban, a kolostorokban? Ezzel ismerke-
dünk a következô fejezetben.
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1  Az egyik leghatalmasabb bizánci csá-
szár Justinianus (jusztíniánusz) volt (VI. 
szá zad). Akkora területen akart uralkodni, 
mint a nagy római császárok. Hadjárato-
kat indított nyugat felé. 

Egy magas rangú hivatalnoka írta a csá-
szár ról: „kétszínû, kiismerhetetlen em  ber 
volt. Mesterien tudott valamilyen meg -
gyôzôdést színlelni; könnyet nem örö -
mében vagy fájdalmában ejtett, hanem 
számításból, amikor a pillanat és a körül-
mények ezt kívánták.”
•Vitassátok meg, szükségesek-e ezek a 
tulajdonságok egy nagy uralkodónak!

I. (Nagy) Lajos király (1342–1382) ezüst-
pénzének egyik oldala. A király a trónján ül, 
kezében jogar és országalma.

Szent László király I. (Nagy) Lajos király 
aranypénzén • Nézz utána, mikor uralko-
dott I. (Szent) László! 

Nagy Károly frank uralkodó (768–814) her- 
mája. A herma olyan mellszobor, amely 
egyben ereklyetartó is. 

10. Élet a várban és a vár környékén
A középkor embere királyok és földesurak fennhatósága alatt élt. 
A király és a földesúr is várat építtetett, amely hatalmának  
központja volt, és egyben a védelmet is szolgálta. A vár körül épült ki 
az uradalom, ahol a parasztok falvai és a megmûvelt földek is voltak.

Királyok és nemesek

A Római Birodalom megszûnése után létrejövô új államok élén álló 
uralkodókat királynak nevezték. A korábban pogány vallású barbár 
népek kereszténnyé válásával az egyház a királyi hatalom fô tá-
masza lett. Az uralkodókat már nem a nép választotta meg, hanem 
a népét irányító, egy családból származó vezetôk egymást követve 
örökölték a királyi címet. Hatalmuk elismertetésére a katonai erô 
mellett szükség volt az égi felhatalmazásra. Nagy Károly frank ki-
rály, majd császár használta elôször az „Isten kegyelmébôl” jelzôt 
uralkodói címei mellett. A magyar nyelvben a „király” kifejezés va-
lószínûleg Nagy Károly nevébôl ered.

A leendô uralkodó a koronázásakor megkapta az uralkodói jel-
vényeket, a koronát, a palástot, a kardot vagy lándzsát, az or-
szágalmát vagy keresztet. A király személyében sérthetetlen, és 
országa összes lakója az alattvalója volt. A királynak mint a legfôbb 
hadúrnak meg kellett védenie az országot az idegen támadásokkal 
szemben. 1

 Ô hozta a törvényeket, és ô volt a legfôbb bírói hatalom. Ne-
mességet, tisztségeket, birtokot adományozhatott. Az államügyek 
intézésében az általa kinevezett tisztségviselôkbôl, az ország egy-
házi és világi fôméltóságaiból álló királyi tanács segítette. 

A középkori uralkodók életében nagyon fontos volt, hogy fiú 
utódjuk szülessen, aki örökli a királyságot. Az európai királyi csa-
ládok gyakran rokoni kapcsolatban álltak egymással, mivel béke-
kötéskor, politikai szövetségek létrehozása alkalmával az uralkodói 
dinasztiák leszármazottaik házasságával erôsítették meg kapcsola-
tukat.

A kora középkor társadalmát három fô részre lehetett osztani: a 
hadakozókra (nemesek), az imádkozókra (papság) és a dolgozókra 
(parasztság). A mai nyelvünkben a nemes kifejezést jó tulajdon-
ságokkal rendelkezô emberre használjuk. A nemesség Európában 
a társadalom kiváltságokkal rendelkezô része volt, aki részt vett 
a politikai hatalom gyakorlásában, az ország védelmére a király 
mellett köteles volt hadba vonulni. A kiváltságok közül az egyik 
legfontosabb az adómentesség volt. A nemességen belül megkü-
lönböztetjük a fônemeseket, a bárókat, akik az országos tisztsége-
ket (Magyarországon a nádor, az országbíró, a tárnokmester stb.) 
betöltötték. A fôurak kíséretük tagjainak szolgálataikért birtokot 
adományoztak. Az alattvalók hûséggel és katonai szolgálattal tar-
toztak, hûbéresekké váltak, amit hûbéruraiknak tett esküvel erôsí-
tettek meg. A hûbérúr cserébe veszély esetén megvédte hûbéresét 
(vazallus). A legnagyobb hûbérúr a király volt.

A nemesek földjeit a parasztok (jobbágyok) mûvelték meg, és 
adót fizettek földesuruknak. A földesúr bíráskodott jobbágyai felett. 

A nemesek családjukkal várakban éltek. Fô tevékenységük a kato-
náskodás mellett a vadászat volt, és gyakorta tartottak ünnepsége-
ket, lakomákat. A nemesekbôl lettek a lóháton páncélban, lándzsá-
val, pajzzsal, karddal küzdô lovagok.
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Az uradalom

A középkorban a parasztok egy-egy földes- 
úr hatalma alá tartoztak. A földesúr birto-
kán állt a vár, amely mindenkinek látható-
vá tette az úr hatalmát. A vár körül voltak  
a szántóföldek, erdôk, legelôk és a parasz-
tok telkei. Nézzük meg, hogyan alakult ki ez 
a rendszer!

Az uradalom gazdája: a földesúr

A középkorban minden termôföld a föl-
desurak tulajdonában volt. Ezeket a bir-
tokokat uradalomnak nevezték. A földesúr 
birtokának nagyobb részét a parasztoknak 
engedte át használatra. Az uradalom terü-
letén lakó és ott termelô parasztok voltak 
a jobbágyok. Az általuk használt uradalmi 
földek a jobbágytelkek.

A földbirtok kisebb részét a földesúr nem 
osztotta ki a jobbágyoknak, hanem saját 
használatára tartotta fenn. Itt termelték 
meg a földesúr, családja és szolgái élelmét. 
Az uradalomnak ezt a részét majorságnak 
nevezték.

• Kinek a tulajdonában volt
– a majorság,
– a jobbágytelek,
–  a közös használatú területek (pl. erdô, 

folyó, legelô)?

Hogyan alakult ki a jobbágyság?

A Római Birodalom idején a földet többnyire rabszolgák mûvelték.  
A rabszolga a termésbôl mindig csak annyit kapott, hogy ne éhez-
zen. Munkája ezért nem is ért túl sokat. Ráadásul az ókor végén, 
amikor Róma már csak ritkán nyert csatát, kevés volt a fogoly, ezért 
rabszolgákból sem volt elég. Sok földbirtokon dolgozó rabszolgát 
felszabadítottak. Ôk a földbirtok egy részének használójává váltak. 
Továbbra is a földet mûvelték, de a termés egy részét megtarthatták 
maguknak. Így ha többet termeltek, az számukra is jó volt, hiszen 
nekik is több maradt. A jobbágyok között akadtak olyanok is, akik-
nek ôsei nem rabszolgák, hanem szabad emberek, például harcosok 
voltak. Ôk a jobb megélhetés reményében általában felajánlották 
munkájukat egy gazdag földbirtokosnak, akitôl földet kaptak hasz-
nálatra. 2   A jobbágyság tehát volt rabszolgákból és a földesúr 
szolgálatába álló szabadokból alakult ki.

A jobbágytelek

A jobbágytelek több részbôl állt.
1. Minden jobbágy kapott egy házhelyet, ahová kis házat épített. 

A házhoz kert tartozott, amelyben zöldséget, gyümölcsöt ter mesz-
tettek. Az egymás melletti jobbágyházak alkották a középkori falut.

2  A harcosok többségének kezdetben 
volt saját tulajdonú földje. Amikor azon-
ban harcba kellett indulniuk, földjük be ve-
tetlen maradt, és családjuk éhezett. Ezért 
közülük sokan önként vállalták, hogy a 
föl desúrnak is dolgoznak, ha nem kell ka-
tonáskodniuk.

Egy középkori uradalom képe és a háromnyomásos gazdálkodás. Figyeld meg 
a már zöldellô ôszi vetést (1.), a tavaszi vetést elôkészítô szántást (2.) és 
a bevetetlen területet (az ugart, 3.)! Láthatók a jobbágyházakhoz tartozó 
kertek (4.) és a közösen használt legelô (5.), erdô (6.), malom (7.). • Milyen 
részekbôl állt az uradalom? Milyen munkákat látsz a rajzon?
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2. A falu határában minden jobbágynak szántóföldje volt, amely-
be fôleg valamilyen gabonafélét (búzát, árpát, rozst) vetett.

A jobbágytelek használatáért a jobbágy az urának többféle szol-
gáltatással is tartozott. Termésének egy részét a földesúr emberei 
minden évben beszedték. A nála maradó részbôl azonban a jobbágy 
meg tudott élni. A majorságot a jobbágyok kötelezô ingyenmunkával, 
robottal mûvelték meg. 3

• Mi a majorság?
• Mit nevezünk ma robotnak?

A jobbágyok vitáiban, peres ügyeiben a földesúr bíráskodott, ha 
bûnt követtek el, ô ítélkezett felettük.

A mezôgazdaság fejlôdése

Amíg a falvakban csak kevés jobbágy lakott, a földeket addig hasz-
nálták, amíg azok termést adtak. Ha a föld kimerült, az emberek más 
helyre költöztek, ahol az erdôt és bozótot kiirtva új szántóföldet ala-
kítottak ki. Egy idô után azonban már nem akadt gazdátlan föld. Más 
módszert kellett találni.

A rendelkezésre álló szántóföldet kettéosztották. Az egyik felét 
bevetették, a másikat pedig pihenni hagyták. Az utóbbi részt ugar-
nak nevezték, és állatokat legeltettek rajta, amelyek meg is trágyáz-
ták azt. E földmûvelési módszer neve kétnyomásos gazdálkodás.

3  A terményadó és robot mellett egyéb 
kötelezettségei is voltak a jobbágyoknak. 
Neves alkalmakkor (pl. elôkelô vendég lá-
togatásakor, a földesúr gyerekeinek es kü-
vôjekor) a jobbágyok ajándékokat vittek 
uruk nak (pl. bort). Elôfordult, hogy a job-
bágynak kellett a saját szekerével szállí-
tani a földesúr terményeit. Természetes 
volt, hogy a jobbágy a saját szerszámaival 
és állataival dolgozik a majorságban is.

Malom alulcsapott vízikerékkel. A malom 
ôr lô szerkezetét a folyóvízbe merülô vízi-
kerék hajtotta. Késôbb rájöttek, hogy jobb, 
ha a víz fölülrôl zúdul rá a kerékre – ez a  
fölülcsapott vízikerék. A vízikerék nemcsak 
malmoknak szolgáltatott energiát, hanem 
különbözô fûrészelô, kalapáló és érctörô 
szerkezeteknek is. • Tervezz a füzetedbe 
olyan gépeket, amelyeket ilyen malomke-
rékkel lehet meghajtani (pl. fafûrész, kôtörô 
kalapács)! A molnár nemcsak használta a 
malmot, hanem ô maga építette és javította 
is. Versenyezzetek! Ki tud több olyan mai 
foglalkozást felsorolni, amelyhez a molná-
roknak régen érteniük kellett!?

A malom részei: 1. vízikerék; 2. csatorna; 3. gát; 4. zsilip, amellyel a kereket hajtó 
vízmennyiséget szabályozták; 5. a forgásirányt megváltoztató fogaskerekek; 6. ga-
rat, ahová a gabonát beöntik; 7. az ôrlést végzô malomkô; 8. a végeredmény: a liszt, 
amelybôl kenyeret sütöttek.
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A jobbágyok állatokkal, fôleg ökrökkel dolgoztak. Ezeket kezdet-
ben úgy fogták be a szekér és az eke elé, hogy a köteleket (a há-
mot*) az állat nyakára tették. Ha nagyobb erôt kellett kifejteni, az 
állatok fulladoztak. Idôvel a földmûvesek rájöttek, hogy jobb, ha a 
hámot áthelyezik az ökrök mellére, a szügyre. A szügyhámmal az 
állatok sokkal nagyobb erôt tudtak kifejteni.

Az aratást azonban még sok száz évig sarlóval*, hajlongva vé-
gezték.

• Mi a különbség a sarló és a kasza között?
• A magyar népdal megmutatja, milyen nagy erô kellett a nehéz- 
eke vontatásához. Egészítsd ki a sort: „Szeretnék szántani, … ökröt 
hajtani…”!

A középkori falu élete

A legtöbb falu igyekezett saját magát ellátni a szükséges javakkal. 
A szerszámokat a helyi kovács, az edényeket a fazekas készítette.  
A gabonát a malomban ôrölték meg. Használatáért a jobbágyok  
a liszt egy részével fizettek. A ruhákhoz való fonalat az asszonyok a 
birkák gyapjából maguk fonták, a szövetet pedig megszôtték. 

• Szerszámkészítésen kívül még mivel foglalkozott a falu kovácsa?
• Korábban tanultál a fazekasmesterségrôl. Mondd el, hogyan ké-
szíti a fazekas az edényeket!

Ha jó volt a termés, akkor a paraszt és családja gondtalanul tölt-
hette a telet. Ám ha csak közepes mennyiséget takarítottak be, éhez-
niük kellett. Az éhínség és a betegségek, járványok egész falvakat 
pusztítottak el. A halottak között mindig nagyon sok volt a gyerek.

Az élet nem csak a kevés és egyhangú étel miatt volt nehéz. 4   
A középkor elején a jobbágyok félig földbe süllyesztett kuny-
hókban laktak. A tûzhely füstje a szûk ajtón gomolygott ki.  

Aratás a középkorban • Figyeld meg, hogy 
milyen munkát végeznek a férfiak és milyet 
a nôk!

Szántóvetô paraszt XIV. századi ábrázolá-
sa • Figyeld meg az eszközeit! Milyen ekét 
ábrázol a kép? 

Szügyhám és nyakhám
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A jobbágyoknak szállásukat télen az állatokkal is meg kellett osz-
tani. Hosszú évszázadok után alakult ki a föld fölé épített paraszt-
ház. Ebben már nem nyílt tûzhely volt, hanem kemence, amely-
nek füstjét el tudták vezetni. A mai lakás kelléke, a fürdôszoba 
viszont hiányzott. A falusi emberek tavasztól ôszig a patakokban 
fürödtek, télen pedig sehogy. Sok embert élôsködôk* is kínoztak. 

Várépítészet – híres magyar középkori várak

A kora középkorban a földesurak várakban éltek. Váraik eleinte 
egyetlen toronyból álltak. Mivel még nem tudták fûteni, így télen 
állatbôrökkel védekeztek a hideg ellen. Késôbb megjelentek az elsô 
kandallók*. Nem ismerték az ablaküveget sem. Télen a nyílásokat 
fatáblákkal takarták el. A sötétben fáklyák adtak valamennyi fényt.  
A lakótornyot késôbb fallal kerítették körül, a falon lôréseket vág-
tak, tornyokat építettek: kialakult a középkori vár. 5   

A középkori várak az uradalom megerôsített központjai voltak, 
a várúr itt bíráskodott alattvalói felett, itt ôrizték értékeiket és a 
begyûjtött adót. Emellett a földesúr, családja, kísérete és szolgái 
lakhelyéül is szolgált. A várúr és a személyzet ellátására konyha, 
mûhelyek, raktárak, istállók is helyet kaptak a falakon belül. A vár a 
lovagi élet, a lovaggá avatás, ünnepségek és lakomák színhelye is volt. 

A közhiedelemmel ellentétben a középkorban a nôk korántsem 
éltek olyan alárendelt szerepben, mint hinnénk. A férj távolléte ide-
jén az úrnô irányította az uradalmat, s ha kellett, fegyverrel védte a 
várat a támadók ellen. 

Mai szemmel nézve a várakban nem volt túl kényelmes az élet. 
A vastag falak miatt nem lehetett kifûteni a helyiségeket, a szobák 
sötétek voltak, mert az ablakok üvegezése a középkor vége felé is 
csak a leggazdagabbak számára volt elérhetô. A bútorzat mai szem-
mel szegényesnek tûnik: asztal, szék, ágy és a tárolásra való faládák 
alkották a berendezést. A falakon levô faliszônyegek, kárpitok nem-
csak díszítésre, de a meleg megtartására is szolgáltak.

A magyarországi várépítészet egyik legfontosabb korszaka a tatár-
járás utáni évekre esik. IV. Béla király újabb keleti támadástól tartva 
erôs kôvárakat építtetett, és a fôurakat is erre biztatta. Ennek az 
eredményeképp épült meg az 1250-es, 1260-as években hazánk  
egyik legnagyobb erôdítménye, a visegrádi kettôs vár. A több mint 
300 méter magas Várhegyen épült fellegvár a tüzérség megjelenése 
elôtt szinte bevehetetlen volt. Egyetlen sebezhetô pontja a vízellátás, 
mivel a sziklára épült erôsségben ezt két víztárolóval (ciszterna) le-
hetett megoldani. A fellegvárat ôrtornyokkal megerôsített völgyzáró 
fal kötötte össze az alsóvárral és a Duna-parton álló vízi toronnyal. 
Az alsóvár két kaputoronyból és a 34 méter magas lakótoronyból, az 
ún. Salamon-toronyból áll. Az alsóvár a Buda felôl Esztergom irányá-
ba haladó utat, a dunai torony pedig a hajóforgalmat ellenôrizte és 
a kikötôt védte. 

A visegrádi vár jelentôsége 1323-tól vált fontossá, amikor I. Károly  
király Visegrádra helyezte székhelyét. A visegrádi királyi palota 
felépüléséig az uralkodó fôleg a várban lakott. A fellegvárban újabb 
védôfalak, tornyok és palotaszárnyak épültek, a Salamon-toronyban 
a belsô helyiségeket alakították lakályosabbá. 

Az 1335-ben Visegrádon megrendezett királytalálkozón a ma- 
gyar, a cseh és a lengyel király, a német és lengyel hercegek több ezer 
fôs kíséretének elszállásolását és megvendégelését részben a várban 
kellett megoldani.

4  A középkori parasztok étkezési szo ká-
sai. A parasztok  által elvetett és le aratott 
termés többségét a kásának való növé-
nyek tették ki. (A kása valamilyen gabona-
féle ôrleményébôl sûrû péppé fôzött étel.)  
Húst nagyon ritkán ettek. Vadászni a leg-
több helyen pedig csak az uraknak volt 
szabad.

A középkorban a parasztok között las-
san elterjedt a kenyérsütés szokása is. Mi-
vel a fûtôanyag, a fa nagyon sokba került, 
ritkán tudtak kenyeret sütni. Volt olyan 
vidék, ahol évente csak ötször-hatszor 
fûtötték be a kemencét. A kôkemény-
re száradt kenyeret baltával darabolták.  
A szeleteket levesbe mártogatták, hogy 
meg tudják enni.

5   Új fegyverek. A XIV. században kez-
dett elterjedni Európában a lôpor és az 
ágyúk használata. Ezek hatására megvál-
tozott a várak építése is. Korábban minél 
magasabb, vékony falakat emeltek, hogy 
az ellenség ne tudjon létrákon felmászni 
azokra. Az ágyúk azonban gyorsan el-
bántak az ilyen falakkal. Ezért az új vá-
raknál vastagabb és viszonylag alacsony 
bástyákat terveztek. Késôbb az ágyúk 
mellett kisebb, favillára föltámasztott 
fegyverek, puskák is megjelentek a csata-
tereken. Ezek csaknem mindig átütötték a 
lovagok páncélját.

A Salamon-torony Visegrádon. Nevét on-
nan kapta, hogy a legenda szerint ide zá- 
ratta be ôt unokatestvére, I. (Szent) Lász-
ló, amikor föllázadt ellene. Ez azonban nem 
lehetséges, mert Salamon és László a XI. 
században élt, a tornyot pedig IV. Béla ki-
rály építtette a XIII. században. • Keress 
képeket az interneten további híres magyar 
középkori várakról! (pl. Gyula, Diósgyôr, 
Siklós)!
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Jellegzetes középkori viseletek: jobbágy és 
nemes • Sorold fel, miben különbözik a 
ruházatuk! Mit gondolsz, milyen anyagok-
ból készülhetett az egyik, és mibôl a másik 
ruházata?

A visegrádi várnak Mátyás király koráig alkalmasnak kellett lennie 
arra, hogy az uralkodó vagy elôkelô vendégei megszállhassanak ben-
ne. A fellegvár különösen fontos szerepet töltött be, mivel 1323-tól 
a török hódítás idôszakáig itt ôrizték a magyar Szent Koronát. Az 
alsóvár udvarán Nagy Lajos király idejében egy harangöntô mûhely 
mûködött. A régészeti ásatások során elôkerült leletekbôl arra lehet 
következtetni, hogy Európa egyik legnagyobb harangját öntötték itt. 
A visegrádi vár, a legtöbb magyarországi várhoz hasonlóan, a török 
háborúk idején több ostrom után romos állapotban maradt meg.

A király és a nemesek.
Földesurak és lovagok.
Királyi és földesúri várak.
Az uradalom mûködése.
A jobbágyok élete.
A gazdálkodás fejlôdése: a két- és  

a háromnyomásos gazdálkodás.

1. Hogyan alakult ki a vár?
2.  Játsszuk azt, hogy jobbágyfiú vagy, akit a földesúr fia meghív  

játszópajtásnak a várba! Meséld el, miben különbözik az itteni élet  
a tiedtôl, és miben hasonlít ahhoz!

3. Melyik a kedvenc magyar várad? Miért?
4. Fogalmazd meg, mi az uradalom!
5.  Az uradalom mely részéhez kapcsolható a robot, és melyhez 

a terményadó?

VázlatÖsszefoglaló kérdések

Élet a várban • Mondd el, ki mivel foglalkozik! 
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11.  Élet a kolostorban
A középkorban elsôsorban a kereszténység határozta meg Európa 
kultúráját, mindennapi életét. Szerzetesrendek, kolostorok, egyházi 
iskolák alakultak és váltak a kultúra központjaivá.

A falvak templomai

A Római Birodalom helyén kialakult királyságok lakói kezdetben 
pogányok voltak. Sok istenben hittek, akikrôl úgy gondolták, hogy 
forrásokban, sziklákban és fôleg tölgyfákban laknak. Késôbb keresz-
tény papok érkeztek közéjük, akik igyekeztek ôket meggyôzni az új 
hit igazáról. 1  Az Európában megtelepedett legtöbb nép felvette 
a kereszténységet. A keresztény egyház a XI. században kettésza-
kadt: a nyugati római katolikus egyházra és a keleti ortodox (görög-
keleti) egyházra.

A templomokat a földesurak építtették. A falvak papjait plébá-
nosoknak, a nép papjainak hívták. 2   A jobbágyok pedig termésük 
egytizedét adták az egyház fenntartására és a plébános fizetésére. 
A pap feladata volt a nép oktatása és a templomi, vallási szertartá-
sok elvégzése. 3

• Meg tudod mondani, vajon honnét ered a latin plébános szó? 
Hogyan nevezték Rómában a népet?

• Mi a legfôbb különbség az ókori 
görögök és rómaiak vallása, valamint 
a keresztény vallás között?
• A Római Birodalomban kezdetben 
üldözték a keresztényeket. Emlékszel 
rá, miért?
• Melyik császár engedélyezte a ke-
resztény vallás szabad gyakorlását?

1  A kivágott tölgy. A pogányok közé 
érkezô egyik pap, Szent Bonifác – a ha-
gyomány szerint – hiába gyôzködte a 
pogányokat a keresztény hit igazságairól. 
Végül dühbe jött, fejszét ragadott, és ki-
vágta a nép által pogány istennek tartott 
tölgyfát. A fa anyagából keresztény temp-
lomot épített. Hitének ereje annyira meg-
döbbentette a harcias germánokat, hogy 
áttértek a kereszténységre.

Sankt (szankt) Gallen kolostora. A kolostor 
sokszor nem egy épület, hanem valóságos 
épületegyüttes volt, szinte egy kis város.

A kolostoregyüttes részei: 1. templom; 2. az apát háza; 3. iskola; 4. a vendégek 
háza; 5. konyha; 6. a szerzetesek közös hálóterme; 7. ebédlô; 8. illemhely; 9. élés-
tár; 10. pékmûhelyek; 11. malmok; 12. kézmûvesek mûhelyei; 13. magtár; 14. a 
tanulók háza; 15. az orvos háza; 16. kórház; 17. fürdôház; 18. temetô; 19. kert; 
20. istállók; 21. pince; 22. gazdasági épületek, raktárak.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 5. 10.
11.

11.

12.

13.

14.
15.

16. 17. 5.

16.
18.

19.

19.

20.20.

21.

22. 22. 22.

19.

2  Mit kellett tudnia egy papnak? Keresz-
telni, esküvôi szertartást végezni, bû-
nökrôl és az erényekrôl tanítani, miséz ni, 
betegeket vigasztalni, s a halottakat elte-
metni. Ehhez szüksége volt az olvasás és 
az éneklés tudományára is.
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Pannonhalma látképe

A fôpapok

A plébánosok elöljárói (vezetôi) a püspökök és az érsekek voltak. 
Az érseki cím volt az elôkelôbb. A fôpapok fölött állt a pápa, akinek 
a székhelye Róma városában volt. Ám a legtöbb fôpapot nem ô, 
hanem a királyok nevezték ki. Jelöltjeik között sokszor szerepeltek 
barátaik, vitézeik is. Emiatt sok fôpap jobban szeretett harcolni vagy 
vadászni, mint imádkozni, és elhanyagolta egyháza dolgait.

A szerzetesek

A fôpapok és a plébániák papjai mellett a vallási életben fontos 
szerepet töltöttek be – és töltenek be ma is – a szerzetesek. A 
szerzetesek a vallásos élethez különösen vonzódó emberek, akik 
zárt közösségekben, szigorú szabályok szerint élnek. A szerzetesek 
lakóhelye a kolostor.

A bencés rendet egy itáliai szerzetes, Szent Benedek szervezte 
meg a Monte Cassino hegyén, általa alapított kolostorban. Bene-
deket Európa védôszentjeként is tiszteljük. A bencések a magya-
rok keresztény hitre térítésében is nagy szerepet játszottak. A ke-
reszténység felvétele a magyarság körében Géza fejedelem idejében 
kezdôdött meg, aki térítô papokat hívott országába. Így került kap-
csolatba Szent Adalberttel, akinek paptársai 996-ban részt vettek a 
pannonhalmi bencés monostor alapításában. A kolostor jelentôsé-
gét mutatja, hogy alapítólevelét, melyben kiváltságait, birtokait 
és javait írásba foglalták, Szent István király adta ki 1002-ben. 
A kolostort a XX. századig többször átépítették, de legfontosabb 
részei, a díszes kapuval ellátott apátsági templom, a körfolyosó, 
(kerengô) és az ehhez csatlakozó épületszárnyak ma is megvannak. 

• Nézd meg a Sankt Gallen-i kolostor alaprajzát és képét! Milyen 
épületekbôl állt a kolostor? 

A barátok életmódját, napi tevékenységét a szerzetesi szabály-
zatok szabták meg. A legelsô ilyen szabályzatot (regula) Szent Be-
nedek állította össze. A bencés rend jelmondata: „Imádkozzál és 
dolgozzál”, ennek megfelelôen a napirend részei az egyházi szer-
tartásokon való részvétel, a magányos imádkozás, a kétkezi munka 
és az olvasás (tanulás). Igyekeztek a kolostort gazdaságilag önellá-
tóvá tenni. A középkori kertkultúra a kolostori kertekben fejlôdött 
ki. A gyümölcsök, zöldségek mellett elsôsorban a fûszer- és gyógy-
növények termesztése volt jelentôs. 

3   A legfontosabb ünnepek a középkor-
ban. A vasárnap mellett a húsvétot és a  
kará csonyt mindenütt megünnepelték. 
Ezek mellett nagy ünnep volt annak a 
szentnek az ünnepe is, akinek az ereklyéje 
az oltár ban volt, és akirôl a helyi temp-
lomot elnevezték. (A szentekrôl a követ-
kezô oldalon olvashatsz.) Ünnepek idején 
tilos volt dolgozni. Ezt is a papnak kellett 
ellenôriznie.

• Minek az ünnepe a karácsony és minek 
a húsvét?

Arató szerzetesek. 1500 körül készült ol-
tárkép. • Figyeld meg, mivel aratnak! Va-
jon miért imádkozik az egyik szerzetes?
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A bencés szabályzat foglalkozott a barátok ruházatával, étkezé-
sével, a betegek ellátásával és a kolostori rend ellen vétôk bünteté-
sével is. 

• A szabályzatot latinul regulának nevez zük. Mit jelent, hogy megre gu-
láznak valakit?

A bencés kolostorok a kulturális élet központjai voltak. A korai 
idôktôl kezdve értékes könyvtáruk volt, amelyet régi könyvek máso-
lásával is gyarapítottak. Pannonhalmán jött létre Magyarországon 
az elsô kolostori iskola. 

Az ezredforduló után még számos szerzetesrend létrejött. Ilyen 
volt a Magyarországon, Boldog Özséb által alapított pálos rend. En-
nek a ma is mûködô rendnek a központja kezdetben a Pilisben volt. 

Szentek

A középkori egyházra nagyon jellemzô volt a szentek tisztelete. 
A szent szó eredetileg azt jelentette: „Isten tulajdona”. Azokra az 
emberekre mondták haláluk után, hogy szent, akikrôl úgy gondol-
ták, hogy kiváló életükért azonnal Isten mellé kerültek.

A szentek életérôl írt történetek a legendák. A legendákban sok 
a mesés részlet, de sok bennük az igazság is. Nagyon tanulságosak 
is. (Példa erre Szent Miklós közismert legendája.) 4

A szentek testrészeinek, ruhadarabjanak, hasz nálati tár gyai-
nak csodás erôt tulajdonítottak, és ereklyének hívták azokat.

• Az ereklye szót ma már nemcsak vallási, hanem köznapi érte-
lemben is szoktuk használni. Mire mondjuk például, hogy „családi 
ereklye”?

Eretnekek

Eretnekeknek azokat nevezték, akik az egyház valamelyik taní-
tásával szembefordultak. Sok egyházi szabályt azért kérdôjeleztek 
meg, mert azokra nem találtak példát a Bibliában. Akit eretneknek 
mondtak, arra kegyetlen sors várt. Ha bûnösnek ítélték, börtönbe 
vetették, sôt akár elevenen meg is égethették. Ugyanis az eretnek-
séget a fennálló világrend, végsô soron Isten akarata elleni lázadás-
nak tekintették. 

A szerzetes egy napja • Számítsd ki, hogy 
egy nap kb. hány órát imádkoztak, és hány 
órát aludtak a szerzetesek!

Ereklyetartó Szent Péter 
láncaival • Nézz utána 
az interneten az ereklye 
legendájának!

ima
olvasás vagy pihenés
vasárnap mise, hétköznap munka
munka
ebéd, illetve vacsora
munka vagy olvasás
alvás

4  Szent Miklós püspök volt Kis-Ázsi á-
ban. A legenda szerint megtudta, hogy 
a városban három leány azért nem tud 
férjhez menni, mert nincs pénzük ho-
zományra*. Nagyon elszomorodott, ám  
meg találta a megoldást. A nyitott ablakon 
át pénzes zacskót dobott be a lányoknak, 
akiket így apjuk férjhez tudott adni. Nem 
biztos, hogy mindez pontosan így tör-
tént. A történet lényege azonban ma is 
megszívlelendô: a jószívûség a legrosz- 
szabb helyzetben is segíthet. Innen szár-
mazik a gyermekek meg  ajándéko  zá  sá nak 
szo kása Miklós-napon, vagyis Mikulás 
napján.
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A román stílus

• Mit tanultál korábban az ókori Róma építészetérôl?

A középkori építészek az ókori Róma építészetét fejlesztették to-
vább. Ezért az ekkor épült templomokat és várakat román (azaz 
római) stílusúaknak nevezzük. Jellemzôjük a gondosan faragott kö-
vekbôl összeállított félköríves mennyezet, amit boltozatnak neve-
zünk, a vastag falak és a szûk, kicsi ablakok. 5

A román stílusú épületekben ezért még nyáron is félhomály vagy 
sötétség uralkodott. Éjjel-nappal gyertyákkal, fáklyákkal kellett vilá-
gítani, és az épületek meglehetôsen hidegek voltak.

A fényre azért is szükség volt, mert a templomok falait festmé-
nyek borították. A papok ezek segítségével magyarázták el az ír-
ni-olvasni nem tudó embereknek a kereszténység legfontosabb ta-
nításait. 

• Mit gondolsz, mi lett a követ-
kezménye annak, hogy az erôsen 
füstölô gyertyák és fáklyák állan-
dóan égtek?

A gótika

A városok templomait új stílusban építették. Ez volt a gótika. A gó-
tikus templomok feltûnôen magasak („égbe szökôek”), tetôzetük, 
ablakaik és ajtóik csúcsívesek. Falaik vékonyak, és hatalmas, színes 
ablakok vannak rajtuk. A templom belsejében káprázatos színekben 
csillog a napsugár. Mindezzel az építészet Isten dicsôségét hirdette.

5  Rómában a tetô hosszú fagerendák-
ból állt. Ezek nem voltak nehezek, és vé-
ko nyabb falak is könnyedén elviselték a 
súlyukat. A középkorban viszont a kô bôl 
összerakott boltozat súlya miatt a falakat 
nagyon vastagra kellett építeni. Az abla-
kok is azért szûkek, kicsik, nehogy meg- 
gyengítsék a falakat. A mennyezetet alko-
tó boltozat felett egy csúcsos, fából ácsolt 
tetô akadályozta meg, hogy az esô rácso-
rogjon a kövekre, és eláztassa azokat.

A jáki templom. A templomot a XIII. 
században kezdték építeni. Román 
stílusú, de az épületen megjelennek a 
gótikus stílus elemei is. Jó példa erre a 
kapuzat, amelyet fokozatosan szûkülô 
kapunyílások alkotnak. Ezt bélletes ka-
punak nevezzük. A kapuzatot gazdagon 
díszítették szobrokkal, faragványokkal. 
A bal oldali tornyon látható a kör alakú 
rózsaablak. 

Így épült a román stílusú templom

Gótikus stílusú templom vázlatrajzon  
• Mutasd meg a rajzon a gótikus stílusú 
épület jellegzetességeit!

A párizsi Notre-Dame (notr-dám). A ró- 
zsaablak a gótika idején is megmaradt. 
• Milyen különbségek vannak a gótikus 
és a román stílusú templom stíluselemei 
között? 
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A lébényi román stílusú templom és kapuzata

A nyírbátori református templom belsô 
tere. Érdekessége a hálóboltozat.

Nyírbátori református templom

Ákos román stílusú temploma. Érdekessé-
ge, hogy téglából épült. 

A Fekete-templom Brassóban. Ez Európa legkeletibb gótikus temploma.

Hazai román kori és gótikus egyházi épületek

A hazai román kori templomokat a királyok, földesurak és a fôpa-
pok építtették. A Kárpát-medencében ma is sok ilyen egyházi épít-
ményt láthatunk: Ákos (Acis, Románia), Harina (Herina, Románia), 
Kiszombor, Karcsa, Ják, Ócsa, Zsámbék, Lébény stb.

A magasabb építésû, tágas és világos gótikus templomokat, szé-
kesegyházakat nemcsak királyi, egyházi, fôúri székhelyeken, ha-
nem a jelentôsebb városokban is megtalálhatjuk: Sopron – ferences 
templom, Brassó (Bras̨ov, Románia) – Fekete-templom, Sárospatak –  
Szent Erzsébet-templom, Kassa (Košice, Szlovákia) – Szent Erzsé-
bet-székesegyház, Nyírbátor – református templom stb.

• Nézd meg a térképen, hol vannak ezek a települések! Keress több 
képet ezekrôl a templomokról!
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Oktatás a középkorban

A középkorban az iskolákat az egyház mûködtette. A legkorábbi 
ilyen intézményeket a bencés kolostorokban találhatjuk. Hazánk 
legrégibb iskolája Pannonhalma, amely a X. században jött létre. 
A hagyomány szerint Szent István király fia, Imre herceg is itt ta-
nult, nevelôje Szent Gellért püspök volt. Alapfokon a latin nyelvû 
olvasást és igehirdetést, az egyházi éneklést és az egyházi szer-
tartásokban való jártasságot tanították, a magasabb egyházi, illet-
ve állami hivatali beosztásokhoz az alaposabb latin nyelvismeretet, 
az írástudást, a logikai és az irodalmi, zenei mûveltséget, valamint a 
matematikai, a természettudományos és a történeti ismereteket kö-
vetelték meg. A harmadik, a legmagasabb oktatási fokozatot pedig a 
filozófiai és a teológiai mûvek elmélyült tanulmányozása jelentette.
Késôbb az érseki, püspöki székhelyeken jöttek létre a káptalani is-
kolák. A falvakban plébániai iskolák mûködtek. Az elsô világi (te-
hát nem egyházi) iskolákat a mezôvárosokban, városokban hozták 
létre, s az oktatást világi személyek, az iskolamesterek irányították. 
A középkorban alapították az elsô egyetemeket is, ahol a diákok 
önkormányzati jogokkal rendelkeztek.

Középkori iskola

Középkori könyvtár az olvasóasztalhoz lán-
colt könyvekkel. A kézzel írt, gazdagon dí-
szített könyvek nagyon drágák voltak, s így 
gondoskodtak arról, hogy el ne tûnjenek.

Egyetemi elôadás a középkorban •Figyeld meg a tanulók ruházatát és életkorát! 
Mi mindenre következtethetsz ezekbôl? 

Egyházszervezet: plébános – püspök – 
érsek – pápa.

Szerzetesek: kolostor – imádkozás  
és munka.

Eretnekek – szemben az egyház  
tanításaival.

Román stílus: félköríves boltozat,  
vastag falak, szûk ablakok.

Gótikus stílus: csúcsíves boltozat, 
támfalak, színes ablakok.

Oktatás: kolostori iskolák, városi  
iskolák, egyetemek.

1. Kik a plébánosok? Milyen faladataik vannak?
2. Mi a tized?
3. Kik tartoztak a fôpapok közé?
4. Sorold fel a plébánosok és a szerzetesek közötti különbségeket!
5. Sorold fel a román stílusú templom jellegzetességeit!
6. Mik a gótikus stílus legfôbb jellemzôi?
7. Gyûjtsd össze, mivel foglalkoztak a szerzetesek Pannonhalmán!

VázlatÖsszefoglaló kérdések



86 IV. fejezet. A középkor világai

12.  Élet a városban
Városok már az ókorban is voltak. Megismertünk városállamokat,  
de a Római Birodalom történeténél is találkoztunk városokkal.  
A középkori városok polgárai nem tartoztak se a nemesek,  
se a jobbágyok közé, külön társadalmi csoportot alkottak.  
A városok az ipar és a kereskedelem színterei lettek, és idôvel  
a kultúra központjaivá is válhattak.

Európai városok a középkorban

A Római Birodalom bukása után, a kora középkor elsô évszázadai-
ban az egykor virágzó városok elvesztették jelentôségüket, nagy ré-
szük elnéptelenedett. Az elsô jelentôs nyugat-európai királyságok-
ban a X. századtól kezdve  fejlôdésnek indult a mezôgazdaság. 
Közben a kereskedelem is újra fellendült. E két dolognak köszön-
hetôen Európa népessége növekedni kezdett. A biztonságot jelentô 
földesúri várak körül, egyházi központokban és a közlekedési utak, 
kikötôk mellett újra létrejöttek városok. 

A távolsági árucsere, különösen a keletrôl behozott luxuscikkek-
kel, fûszerekkel való kereskedelem komoly hasznot jelentett a váro-
soknak. Európában két jelentôs tengeri kereskedelmi útvonal alakult 
ki. Északon a Balti- és az Északi-tengeren Hamburg, Lübeck, Bréma 
és más városok részvételével zajlott a kereskedelem. Délen az itá-
liai városok, Velence, Genova, Firenze stb. a Kelettel való kereske-
delemben játszottak fontos szerepet. A mai Belgium északi részén 
levô Flandria a keletre irányuló textilkereskedelemben játszott je-
lentôs szerepet. 1   

Kialakultak a piacok és vásárok, egyes települések vásárai nem-
csak országos, hanem nemzetközi hírûvé is váltak. Az egyre gazda-
godó városok módos polgárai díszes városházák és székesegyházak 
építésével tették városukat a kultúrában is fontossá.

• A legdrágább áruk közé számítottak a fûszerek. Egészítsd ki a 
máig használt mondást: … ár!  

Firenze középkori városközpontja a várost 
uraló hercegek palotájával (Palazzo Vecchio 
– ejtsd: palacco vekkijo). Ma a városi tanács 
épülete. 

Bréma fôtere. A város az északi kereskedel-
mi útvonal egyik legfontosabb kikötôje volt. 

1  A távolsági kereskedelem fontos áru-
cikke, a középkor egyik legdrágább szö vete 
volt a posztó, amit juhszôrbôl, gyapjúból 
készítettek. Elôször fonalat fon tak, utána 
megszôtték. Ezt az anyagot kalapácsok-
kal tömörítették össze (gyakran vízhajtá-
sú malmokban). Ezt kallózásnak nevez-
ték. A kész szövetet mosták és színezték.  
A jó minôségû posztó nagyon erôs, szép 
– és emiatt drága – volt.

Európa kereskedelmi útvonalai a középkor-
ban • Állapítsd meg, hogy elsôsorban me-
lyik két tengeren bonyolódott a távolsági 
kereskedelem!

Északi-tengeri útvonalak
Földközi-tengeri útvonalak
Szárazföldi útvonalak

London

Párizs

Bréma

Velence

Bizánc

Alexandria

Kijev

Daru a középkorban • Meséld el a rajz alapján, hogyan mûködött!
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A város képe

Már messzirôl feltûnt az utazóknak, hogy a várost vastag, erôs fa-
lak veszik körül. Az óvatosság nem volt fölösleges: háborúk idején 
gyakorta érte támadás a gazdag városokat. 2

A falakon belül látszólag teljes rendetlenség uralkodott. Min-
denünnen zsivaj hallatszott, nagy volt a tülekedés. Ha kocsi vagy 
lovas közeledett, a gyalogosok rémülten húzódtak a falakhoz. Jár-
da ugyanis nem volt, az úttestet pedig vastag, bûzös sár borította, 
amelyben helyenként disznók, kóbor kutyák keresgélték az élelmet. 
A város lakói a szemetet, sôt az éjjeli edények tartalmát is az utcára 
öntötték.

A városokban nemcsak szennyvízelvezetô csatorna, de vízveze-
ték sem volt. A vizet a gyakran szennyezett folyóból merték. Emiatt 
rendszeresek voltak a járványok.

A városok központja a fôtér. Itt álltak a díszes középületek (pél-
dául a városháza) és a városi templom. Itt rendezték a vásárokat.

2  Hányan éltek a városban? A kö zép-
kor ban sokáig a legtöbb lakosa Európá-
ban Bizáncnak volt, csaknem egymillió 
fô. (Az ókori Róma lakossága elérte az  
1 millió fôt!) Nyugat-Európában a 3000 és 
15 ezer közötti lakosságú városok a jellem-
zôek, de sok város ennél kisebb volt. (Ma 
ennyien laknak egy magyar faluban.)

Középkori város képe. A rajzon jól látszik az utcák hálózata és a város környéki 
szántóföldek is.• A város fôtere felé haladva látsz-e változást a házakon? Milyen 
épületek állnak a város fôterén? Sok városban a kaloda is a fôtéren állt. Érdeklôdj, 
hogy mire szolgált ez!

Pestisdoktor. A védôöltözet csôrszerû ré-
szébe tett illatos füvekkel a rossz szagok el-
len védekeztek, és azt hitték, hogy a gyógy-
füvek megvédenek a betegségtôl.
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Járványok és éhínség a középkorban
A középkori ember számára legrettegettebb betegségek a fertôzô betegségek voltak, ezeket ugyanis nem tudták gyó-
gyítani, és gyorsan terjedtek. Sok orvosságot kipróbáltak, de a legtöbbet eredménytelenül. A XIV. század közepén kitört 
pestisjárvány Európa minden száz lakosából negyvenet megölt. A fertôzést valószínûleg a hajókon megbúvó patkányok 
hurcolták be Európába. A rágcsálók bolhái aztán átvitték a betegséget az emberekre. 

Aki megkapta a pestist, szörnyû kínok között halt meg. Egyes városok lakosságának több mint a fele elpusztult.  
Az európai városok fejlôdésének, a pezsgô városi életnek a nagy pestisjárvány vetett véget. A fekete himlô is rettegett 
betegségnek számított. A beteg úgy érezte, mintha tûz égetné az egész testét. Bôrét fekete hólyagok borították be. Sokan 
meggyógyultak, de arcukon életük végéig viselték a himlô okozta sebeket. 

Sok betegségrôl máig sem tudjuk, hogy vajon mi lehetett. Ilyen volt az „angol izzadás”-nak nevezett kór. Ez a legpusz-
títóbb fertôzések egyike volt. Száz megbetegedett emberbôl egy-kettô maradt életben. A járványok gyakorta éhínséggel 
jártak együtt. Ha sokan megbetegedtek, nem volt, aki a földeket megmûvelje. Az éhezôk könnyebben kapták el a beteg-
ségeket is. 

A középkori emberek közül a legtöbben úgy hitték, hogy a betegség a rossz levegôvel terjed. Sok orvos ezért hosszú, 
gólyacsôrszerû álarcot viselt, s abban fûszereket égetett. Mások azt gyanították, varázslat van a kór hátterében. Sokan 
megfogadták, ha meggyógyulnak, különbözô jó cselekedetekkel hálálják meg azt Istennek. 
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A városi polgár, városi kiváltságok

A városok lakóit polgároknak nevezték. Sokkal szabadabban éltek, 
mint a jobbágyok az uradalmakban. Ezért sok jobbágy igyekezett falu-
ról városba költözni. 3

Teljes jogú városi polgárnak az számított, akinek a városban valami-
lyen tulajdona: háza vagy mûhelye volt. (Ôk viszonylag kevesen voltak.) 
A teljes jogú polgárok választották a város vezetôit, a városi tanács 
tagjait és a bírákat, azaz a város önkormányzatát. Az önkormányzat 
megválasztása és a vásártartás joga jelentette a legfontosabb városi 
kiváltságot. A városok egyházi központokká is váltak. Központjuk-
ban hatalmas, díszes templom épült. A fôpap (püspök vagy érsek) itt 
tartotta szertartásait, itt állt a széke is. Emiatt ezeket a templomokat 
székesegyháznak vagy katedrálisnak nevezték. Ünnepeken nemcsak a 
város, de a környék népe is itt gyûlt össze.

• A városi tanácsot sokfelé szenátusnak nevezték. Honnan szárma-
zik ez a kifejezés?

3  Az volt a szokás, hogy ha valaki egy 
évig és egy napig a városban élt, akkor 
már nem lehetett visszavinni arra a bir-
tokra, ahonnan megszökött. „A városi 
levegô szabaddá tesz” – tartotta egy régi 
német szólás.

• Miért éltek szabadabban a városok pol-
gárai, mint a falvak lakói, a jobbá gyok?

Jellegzetes városi utcakép • A rajz alapján 
meséld el, mi jellemezte az épületeket! Mit 
csinálhatnak az emberek? Látsz-e a rajzon 
olyasmit, ami ma feltûnést, botrányt kelte-
ne?
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A céhek

A városokban kereskedelemmel és iparral foglalkoztak. 4  A szûk 
utcák mentén a kereskedôk, iparosok boltjai sorakoztak. A céhek az 
azonos szakmában dolgozó iparosok szervezetei voltak. A város-
ban egy szakmát csak az gyakorolhatott, aki tagja volt a megfelelô 
céh nek. A céhen kívüli iparost kontárnak nevezték és megbüntették.

•  Kit nevezünk ma kontárnak?

A céhek szabályozták, hogy a mester mennyit kérhet az árujá-
ért, de elôírták azt is, hogy milyen minôségben kell azt elkészíte-
nie. A hamisítást, a hanyagságot szigorúan büntették.

A céhek élén a mesterek álltak. Mesterré csak hosszú tanulás 
után válhatott valaki. 5

A céheknek fontos szerepük volt a város életében. Hozzájárultak 
a városi egyház fenntartásához, ellátták a város védelmét (pl. pénzt 
adtak a városfal megerôsítésére). Szerencsétlenség (betegség, halál) 
esetén a céh anyagilag is segítette tagjait. 6

• Játsszuk azt, hogy egy középkori város polgármesterévé válasz-
tottak! Mit változtatnál meg minél elôbb? Hogyan tennéd kényel-
mesebbé a lakosok (és saját magad) életét? Melyek azok a hasznos 
dolgok, amelyeken nem változtatnál? Meghagynád-e a céheket? In-
dokold válaszod!
• Vitassátok meg az osztályban a polgármester terveit! Vegyétek 
figyelembe, hogy korábban (pl. az ókorban) milyen találmányok tet-
ték kényelmesebbé az emberek életét!

4  Mesterségek a középkori városban. A vá- 
rosban külön utcában árulták drága cik-
keiket az aranymûvesek, külön a posz-
tókereskedôk, a csizmadiák, a pékek, a 
nyergesek és a többiek. A bôröket kiké-
szítô cserzôvargákat általában a város 
szélén, a vízfolyás mellett lehetett meg-
találni, nem messze a mészárosoktól. 
Mindkét mesterség sok bûzzel és hulla-
dékkal, kosszal járt. A hulladékokat a fo-
lyó vizébe dobálták.
• Mit készített a két régi mester: a csiz-
madia és a nyerges?

5  Hogyan lett valaki céhmester? A cé-
hek ben a tanulás hosszú inasévekkel 
kez dôdött. Az inasok a mester házában 
laktak, szinte azok gyerekeinek szá mí-
tottak. Oktatásukban azonban a ve rés-
nek gyakorta több helye volt, mint a jó 
szónak. A felserdült inasból legény lett. 
Ô már csekély bért is kapott munkájáért, 
mely hajnalban kezdôdött és késô estig 
tartott. Jó pár évi tanulás után bebizonyít- 
hatta tudását: mesterremeket készíthe-
tett. Ezen a szakma minden csínját-bín-
ját be mutatta. A kovácsok például több 
száz apró patkót vertek egyetlen tojásra. 
Volt olyan céh, amely a remek elkészítése 
elôtt évekre messzi földre küldte a legényt, 
hogy ott még többet tanuljon. Ha a remek 
megnyerte a bírák tetszését, következett 
a mesterré avatás, amikor az egész céhet 
meg kellett vendégelni. Mindez annyi pénz-
be került, hogy sok legény soha nem lett 
mester, és csekély bérért dolgozott haláláig.

Cégérek. A céhmûhelyeket cégérekkel jelölték • Mondd el, milyen mesterségeket mutatnak ezek a cégérek!

Vásár a franciaországi Saint-Denis-ben 
(szen-döniben). A képen látható fôpap utal 
a vásár és az egyházi ünnepek kapcsolatára. 
• Milyen árucikkeket ismersz föl a képen? 
Hogyan történt az árusítás? Keress a képen 
cégéreket! 

6  Biztosan hallottad a mondást: a ta-
nács kozást megnyitom. A mondás va ló -
színûleg onnan ered, hogy a céh ta nács-
kozások kezdetén a céh pénzét és iratait 
tartalmazó ládát kinyitották. Onnantól 
kezdve csak a céhmester en ge délyével  
szó lalhatott meg bárki.
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Buda, a középkori királyi város

Az ôskor óta lakott budai Várhegyen a tatárjárást követôen IV. Béla  
király alapította meg Buda városát. Buda és Pest területén az ôsidôk 
óta kereskedelmi utak találkoztak, a Dunán több révátkelô mûkö-
dött. A Várhegyet falakkal és egymástól szabályos távolságra elhe-
lyezett tornyokkal erôsítették meg. Felépültek az egyházi épületek, 
a ferences és a domonkos kolostor, a plébániatemplom (Mária Mag-
dolna-templom), amelynek romjai és tornya ma is láthatóak. 

A várban a királyi udvarnak egy lakótoronyból és épületekbôl álló 
szállásáról tudunk. Az Anjou-királyok idején Visegrád volt a királyi 
székhely, de Luxemburgi Zsigmond Budára helyezte a királyi udvart, 
és folytatta elôdje, Nagy Lajos király palotaépítkezéseit.

Buda gazdaságában fontos szerepet játszott a távolsági keres-
kedelem, fôleg a német és olasz területek felé, ami a magyar polgár-
ság megerôsödésével is járt. 

A középkor végén választott bíró és 12 esküdtbôl álló tanács 
irányította a várost, védelmérôl pedig a budai várnagy gondosko-
dott. A város polgárságának többsége német volt, a település veze-
tése is a gazdag német polgárok kezében volt.

Buda lakossága – a királyi udvartartást is beszámítva – körülbelül 
13 500 fôt számlált, és ezzel a Magyar Királyság legnépesebb vá-
rosának számított. A polgárság zömét a kézmûvesek adták, akik a 
szakmáikat képviselô céhekbe tömörültek. A középkori dokumen-
tumok Budán 29 céhbe szervezett 79 foglalkozásról tudósítanak. 

A budai hegyekben szüretelt szôlôbôl igen jó minôségû bort ké-
szítettek, amit a kereskedelemben is értékesítettek. Fontos szerepet 
játszottak a hetente tartott piacok, és fôleg az évente két alkalom-
mal, pünkösdkor és Kisasszony napján (Szûz Mária születésének 
ünnepe, szeptember 8.) megtartott országos vásárok. 

A kereskedôk a piactéren elhelyezett üzleteikben árusítottak. A 
kézmûvesek a házuk földszintjén levô mûhelyeikben kínálták kész 
termékeiket. A piactereken mindennap be lehetett szerezni a napi 
táplálkozáshoz szükséges élelmiszereket a mészárszékekben, a pé-
keknél, illetve a gyümölcsös, zöldséges, baromfiárus, sajtos és ká-
posztás kofáknál.

Zsigmond és Mátyás építkezéseinek köszönhetôen a polgárváros-
tól elkülönítve, a Várhegy déli oldalán fényûzô palotanegyed épült 
fel. A várnegyed házainak a felében a királyi udvarban szolgálatot 
teljesítô nemesek és egyházi személyek laktak. De éltek itt a néme-
teken és magyarokon kívül olasz kereskedôk és a gazdasági életben 
fontos szerepet betöltô zsidó lakosok is. 

A középkori Buda házai a vár töröktôl való visszafoglalása ide-
jén (XVII. század vége) és a második világháború harcaiban (1944– 
1945) súlyosan megsérültek. A mai Várnegyed házai között többet 
középkori formájukban állítottak helyre. 

A mai Magyarország területén a budai várnegyed mellett Sopron 
belvárosa, de a Kárpát-medencében több település, Meggyes (Medi-
as, Románia) Nagyszeben (Sibiu, Románia), Bártfa (Bardejov, Szlo-
vákia), Ruszt (Rust, Ausztria) is megôrizte a középkori város képét. 

• Ha Budán jársz... Sétálj végig a budai várban, és keresd meg a 
középkori házakat! Miben különböznek a késôbb épültektôl?

A budai plébániatemplom (Mária Magdol-
na-templom) maradványai

Utcakép a budai Várban

Bártfa középkori fôtere • Milyen esemé-
nyek színhelye lehetett ez a nagy tér?
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„Divatba jönnek” az ókori szerzôk

A XV. század elején az egyetemi viták elsôsorban arról folytak, hogy 
egy-egy latin kifejezés pontosan mit jelent. Azért, hogy ezt meg-
állapítsák, egyre többet olvasták az ókori szerzôk könyveit. Ezek a 
szerzôk azonban nem keresztények voltak, és nem Istenrôl, hanem 
az élet örömeirôl és bánatairól írtak. Olvasóik közül egyre többen 
vélték úgy, hogy az imádkozásnál fontosabbak a mindennapok örö-
mei, például a szerelem vagy az alkotó munka. Az így gondolkodó 
tudósokat latin szóval humanistáknak* hívjuk. 7

A könyvnyomtatás

A XV. század közepéig Európában úgy sokszorosították a könyve-
ket, hogy kézírással lemásolták. A tudományok fejlôdésével és a ta-
nulók számának növekedésével azonban egyre több könyvre volt 
szükség, és ezt az igényt kézírással már nem lehetett kielégíteni.

A XV. század közepén a német Johann Gutenberg feltalálta 
a könyvnyomtatást. Ólomból öntött betûket rakott egymás mellé 
a szövegnek megfelelôen, majd az elkészült könyvoldalt fakeretbe 
szorította. Ezután befestékezték ezt a táblát, és egy szôlôpréshez 
hasonló szerkezet, a sajtó segítségével papírlapot nyomtak (más 
szóval sajtoltak) rá. A könyvnyomtatás technikája évszázadokon át 
szinte semmit sem változott.

• Mit jelent ma a sajtó szó?

7  Olvassa mindenki a Bibliát! A huma-
nista tudósok nem csak a latin nyelv jobb 
megismeréséért dolgoztak. Sokan közü-
lük azt is szerették volna, ha az egyszerû 
emberek is el tudnák olvasni a könyveket, 
fôleg a Bibliát. Egy híres tudós (Erasmus – 
erazmusz) ezt írta errôl: „Azt szeretném, 
ha a legegyszerûbb vallásos asszony is el 
tudná olvasni Pál apostol leveleit. Hogy 
minden nyelven hozzáférhetô legyen ez 
a tanítás. Hogy a paraszt erre gondoljon, 
amikor szánt, a takács ezt mormolja, ami-
kor szô, hogy a vándorlegény ezzel kurtít-
sa meg hosszú vándorútját.”
• Mit tanultál korábban Pál apos tolról?
• Kik a vándorlegények?

Nyomda a XVI. század elején • A kép alapján meséld el, hogyan mû-
ködött a nyomda! Milyen munkát végeznek a képen látható emberek?

A Gutenberg által kinyomtatott Biblia egy 
oldala. A szö veg latin nyelvû volt, s egy ol-
dalra 42 sor került.  • Mit gondolsz, hogyan 
készült az oldalon levô illusztráció? Kik le-
hettek a Biblia vásárlói? 

Gutenberg nyomtatott Bibliája 
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A reneszánsz

A XIV–XV. századtól a mûvészek példaképei az ókori görög és ró-
mai alkotók lettek. Az ókoriakhoz hasonló épületeket, szobrokat, 
festményeket akartak készíteni. Mivel az új stílus az ókor felújítása 
volt, idegen szóval ezt reneszánsznak hívjuk. (A szó magyarul újjá-
születést jelent.) A reneszánsz Észak-Itáliában alakult ki.

• Ennek egyik oka, hogy itt gazdag városok voltak. Mi lehet a másik 
ok? (Gondolj Itália ókori szerepére!)

A reneszánsz mûvészek élénk színekkel ábrázolták a természetet, 
élethûen az emberi testet. Az arcokon megjelennek a mindennapi 
érzelmek: a düh, a félelem, az aggódás, az öröm, a vidámság.

A reneszánsz mûvészek gyakran kiváló tudósok is voltak.  
Az itáliai Leonardo da Vinci (leonárdó da vincsi) például egyformán 
híres volt fest ményeirôl, szobrairól, de korát messze megelôzô ta-

lálmányairól is.
 Tervezett repülôgépet, harc-
kocsit és helikoptert is! (Eze-

ket csak kb. négyszáz év-
vel késôbb tudták a való-

ságban is elkészíteni.)

Egy reneszánsz kori zsoldosvezér port-
réja. A kor híres szobrásza, Verrocchio 
(verokkió) készítette. • A szobor alapján 
jellemezd ezt az embert!

A reneszánsz híres festôjének, 
Leonardo da Vincinek leghíre-
sebb festménye, a Mona Lisa 
(mona liza)

Máriát és a gyermek Jézust 
a reneszánsz festôk is 
szívesen ábrázolták. Ezt 
a képet az egyik leghíre-
sebb reneszánsz mûvész, 
Michelangelo (mikelán-

dzseló) festette. 

Harckocsi modellje, amelyet Leonardo da 
Vinci tervrajzai alapján építettek meg. Akko-
riban egy ilyen gépezet még aligha mûködött 
volna (a harckocsi csak a múlt században 
jelent meg). Azonban a terv megmutatja, 
milyenek voltak a reneszánsz kor tudósai. 
Leonardo ugyanis tervezett repülôgépet, 
helikoptert – és megfestette a kor egyik leg-
szebb festményét, a Mona Lisát (jobbra). 
Úgy gondolták ugyanis, hogy egy mûvelt 
embernek mindenhez kell értenie.•Mondd 
el, hogyan mûködött volna a szerkezet, ha 
valóban megépítik! Vajon abban az idôben 
miért nem lehetett egy ekkora szerkezetet 
mozgatni?

Reneszánsz kori nôi viseletek:  
ki rály nô és polgárasszony • Ha - 
son lítsd össze öltöze tü ket (dí-
szítettség, anyagok, kiegé szí-
tôk)! 
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A reneszánsz építészet

• Foglald össze röviden, mit tanultál az ókori görög, a római, a ro-
mán és a gótikus építészetrôl!

A reneszánsz idején az épületek is megváltoztak. Az építészek az 
ókori mintákat követték. Az ókorból ismert oszlopok és a kupola 
újra megjelenik. A reneszánszban is építettek templomokat, de jel-
lemzôbbek a városi paloták. Igyekeztek, hogy ezek kívülrôl minél 
arányosabbak, belülrôl minél kényelmesebbek legyenek.

• Mit gondolsz, mire utalhat az, hogy a román és gótikus stílus 
fôleg templomokon, a reneszánsz pedig fôleg palotákon tanulmá-
nyozható?

A távolsági kereskedelem újjáéledése a középkorban.
A kereskedelem és kézmûipar központjai a városok.
A középkori város lakói a polgárok.
Céhek: iparosok és kereskedôk szervezetei.
Fontos magyar városok.
Változások a kultúrában: 
– könyvnyomtatás; 
– reneszánsz.

1.  Meséld el, hogyan nézett ki egy kö-
zépkori város!

2.  Hogyan nevezték a város lakóit?
3.  Miért volt érdemes a városban élni? 

Sorolj fel minél több érvet!
4.  Mi a céh? Ki volt a kontár?
5.  Hogyan biztosították a céhszabályok 

az áruk jó minôségét?
6.  Sorolj fel néhány fontos középkori 

magyar várost!
7. Jellemezd a reneszánszot!

Vázlat Összefoglaló kérdések

A reneszánsz stílusban épült Szent Péter- 
székesegyház kupolája Rómában

Reneszánsz épület vázlatrajza • Sorold fel, 
miben különbözik a gótikus épülettôl (83. 
oldal)!
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Velence, a tenger királynôje
Európa egyik legkülönösebb városa az olaszországi Velence. Itt alig válto-
zott valami a középkor óta! Akkoriban a város polgárai a kereskedelembôl 
éltek, és híresen gazdagok voltak. Vagyonuk védelmében azonban nem 
falakat emeltek, hanem városukat a tenger vizére építették. Mivel akkori-
ban a tenger legerôsebb hajóraja éppen Velencéé volt, az ellenség kétszer 
is meggondolta: megtámadja-e a várost.

Cserébe biztonságukért azonban a polgároknak számos kényelmet-
lenséggel is meg kellett küzdeniük. Minden korty innivalóért, amit a szá-
razföldrôl hoztak, drága pénzt kellett fizetniük. A halottakat sem kocsin, 
hanem bárkákon vitték a közeli temetôszigetre. Mikor annak területe ke-
vésnek bizonyult, hajókon odahordott földdel nagyobbították meg.

A várost manapság új veszélyek fenyegetik. A Föld légkörének felmelege-
dése miatt emelkedik a tenger vízszintje, és elöntéssel fenyegeti Velencét.

Velence látképe egy XVIII. századi fest-
ményen • Mit gondolsz, miért nem a vá-
ros alatt hullámzó vízbôl merítettek, ha 
szomjasak voltak? Gondolj arra is, hogyan 
távolították el ekkoriban a szennyvizet és a 
hulladékot!



94 IV. fejezet. A középkor világai

13. A keresztes lovagok világa 
A VII. században új egyistenhívô vallás jött létre az arab törzsek  
körében, az iszlám. A vallás terjesztése érdekében az arabok nagy 
hódító hadjáratokat indítottak, Európát és Ázsiát is fenyegették, 
számos népet tettek az iszlám követôjévé.  Amikor az iszlám hívei 
a Szentföldet is elfoglalták, Európa lovagi hadseregei útra keltek 
Jeruzsálem felszabadítására. 

Arábia

Az Arab-félsziget hatalmas kiterjedésû, forró sivatag, mûvelhetô 
terület alig van itt. Lakói, az arab pásztorok elsôsorban lovat és 
tevét tenyésztettek. Ezenkívül kereskedelembôl éltek: tevekaravá-
nokon* szállították áruikat. Az egyik legjelentôsebb kereskedelmi 
központnak Mekka városa számított.

 Melyik kereskedelmi út mentén fekszik Mekka? Merrefelé kell 
haladnod tengeren és merre szárazföldön (a tevéiddel), ha Kairóból 
Aden kikötôvárosába tartasz?

A sok törzsbôl álló arabok korábban különféle természeti tárgya-
kat tiszteltek istenként. Egy mekkai kereskedô, Mohamed messzi 
földeket bejárva megismerte a kereszt ény és zsidó vallást. Úgy gon-
dolta, hogy ha a sok törzs közös vallásban hinne, akkor megszûn-
nének az egymás elleni háborúk. Elhatározta, hogy olyan vallást 
alapít, amelynek tanításait a leg egy szerûbb ember is megérti.

Az iszlám vallás

Mohamed azt tanította, hogy egyetlen Isten van (arabul Allah). 
Követôinek megtiltotta, hogy máshoz is imádkozzanak. Azt ígérte, 
hogy akit az igazságos Allah erre méltónak talál, arra a túlvilágon 
élvezetekkel teli élet vár. Az új hitet iszlámnak nevezték (jelenté-
se: megnyugvás Isten akaratában).  1

1  Mohamed már csaknem negyvenéves 
volt, amikor álmában egy angyal (Gábri-
el) jelent meg neki. Az angyal kezében 
selyem kendôt tartott, rajta írással. Fel-
szó lította Mohamedet: „Olvass!”. Mire ô 
megkérdezte: „Mit olvassak?” Mo ha med 
ugyanis – mint legtöbb kortársa – nem tu-
dott írni-olvasni. Erre az angyal úgy meg-
szorongatta ôt, hogy csak nem elveszítet-
te eszméletét. Mindez há rom szor megis-
métlôdött, s végül Moha med csodálatos 
módon már el tudta olvasni a szöveget, 
amely az egyedüli Isten dicsôségérôl szólt. 
A csodás álom után elkezdte hirdetni az 
új vallást.

Hol járunk? 

Jellegzetes táj az arab világból, egy VIII. 
századi fürdô maradványaival. Ilyen tájon 
haladtak a karavánok. A fürdôépület fontos 
szerepet játszott a férfiak életében: itt talál-
kozhattak ismerôseikkel, barátaikkal.

Mekka



9513. A keresztes lovagok világa

Mohamed Mekkában, a Kába kônél beszélt az új vallásról. Ez egy 
ûrbôl lehullott kôdarab (meteorit) volt.

Mekka város vezetôi attól féltek, hogy Mohamed tanítása le-
rombolja a régi hitet és zûrzavart okoz. Elhatározták, hogy meg-
szabadulnak a „bajkeverôtôl”. Az ellenségeskedés elôl Mohamed 
követôivel egy másik városba, Medinába költözött. A költözés  
Kr. u. 622-ben történt. Az iszlám vallás követôi ettôl az évtôl 
kezdik idôszámításukat. 2

• Más népek milyen eseményeket tekintenek ehhez hasonló je-
lentôségû fordulópontnak?
• Hány évvel ezelôtt költözött Mohamed Mekkából Medinába?
• A keresztény idôszámítás hányadik századában történt ez az 
esemény?
 Milyen égtáj felé haladt Mohamed, és kb. hány kilométert tett 
meg, amikor Medinába költözött? 

Az Arab Birodalom

Néhány évvel késôbb, miután kiegyezett a mekkai vezetôkkel, Mo-
hamed dicsôségesen térhetett vissza Mekkába. A város az iszlám 
központja lett. Itt született meg a vallás tanítását tartalmazó 
könyv, a Korán. 
Az iszlámot elfogadó arab törzsek Mohamed utódainak uralma 
alatt hatalmas, még az ókori Római Birodalomnál is nagyobb terü-
letet foglaltak el. 

Hatalmuk az Atlanti-óceántól Indiáig terjedt. Átkeltek Európá-
ba is, és elfoglalták a mai Spanyolország és Portugália területének 
nagy részét. 3

2  Az iszlám idôszámítás. Annak kiszá-
mítása, hogy hányas évet írnak most az 
iszlám országokban, nem egyszerû kivo-
nási feladat, ôk ugyanis 354 vagy 355 na-
pos, úgynevezett holdévekkel szá molnak. 
Így kell ezt a számítást elvégezni: a mos-
tani évszámunkból ki kell vonni 622-t, 
majd ehhez hozzá kell adni a különbség 
1/32 részét.
• Végezd el a számítást!

3  Tudod-e, honnan származik a Gibral-
tári-szoros neve? Egy arab hadvezér, Tarik 
nevébôl. Gebel al Tarik ezt jelenti: Tarik 
sziklája.

A Korán egy lapja • El tudod olvasni? Nem 
baj, ha nem, azért figyeld meg a jellegzetes 
arab betûket!

Az iszlám világ egyik legszebb mecsete, a jeruzsálemi Sziklamecset
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Európa a X–XI. században 

A Nagy Károly birodalmának felosztása után létrejött országok: 
Franciaország és a Német-római Birodalom – Angliával együtt –
Nyugat-Európa legjelentôsebb államai voltak, amelyeket az arab, 
magyar és viking támadások elleni védekezés is megerôsített. 

A Brit-szigeteken a IX. században vikingek vetették meg a lábu-
kat, majd 1066-ban Hódító Vilmos, Normandia hercege foglalta el  
az országot. Vilmos megerôsítette a királyi hatalmat, összeíratta az 
ország földbirtokait és lakóit. Fegyelmezett seregére, franciaországi 
birtokaira támaszkodva Európa egyik legjobban szervezett királysá-
gát hozta létre.

Franciaországban a Capet-dinasztiából származó uralkodók hosz-
szas harcot folytattak, hogy a Párizs környékére kiterjedô uralmukat 
az ország többi részén is elismertessék. 

A XI. században a nyugati világ vezetô hatalma a Német-római 
Birodalom volt, amely Németország mellett Itália északi részét is 
magába foglalta. A birodalom császárai ellentétbe kerültek a római 
pápákkal. A vita, amely hosszú háborúkba torkollt, arról szólt, va-
jon kinek a joga a fôpapok kinevezése.

A XI. századtól a mezôgazdasági termelés növekedésének kö-
szönhetôen a lakosság lélekszáma is növekedett. A XI. század 
elején Európa lakosságszáma 42 millió volt, a század végén pedig 
már 48 millió. Ez is elôsegítette, hogy a muszlim arabok és törökök 
által elfoglalt Jeruzsálem felszabadítására meghirdetett keresztes 
hadjáratok megindulhassanak. Az európai lovagok a nemes cél mel-
lett a katonai dicsôségért, a meggazdagodás és a földbirtokszerzés 
vágyával indultak hadba.

Egy uralkodó megkoronázása • Mit jelké- 
pez az, hogy a koronát fôpapok helyezik a 
király fejére?
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A vikingek
Az ezredforduló táján Európa partjait új ellenség fenyegette. A vikin- 
gek hajókon érkeztek északról (a mai Svédországból, Norvégiából és Dá-
niából). Mivel szülôhazájukban alig volt megmûvelhetô föld, hajóikkal 

zsák mány szerzô utakra indultak, ahonnan mindig 
kincsekkel, élelemmel és rabokkal tértek haza.  
A jó zsákmány reményében a tengerpartról 
a folyókon több száz kilométert is képesek 
voltak felevezni.

Egy viking hajó rajza

1. orrdísz; 2. pajzsok az eve zô sök védelmé-
re; 3. a hajósok ládái, egyben evezôpadok;  
4. evezô; 5. árbóc; 6. vitorla (begöngyölve); 
7. vitorlarúd; 8. a vitorla felvonókötele a ke-
zelést megkönnyítô csigával. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3.

1.

A német-római császárok koronája. A császá-
rokat csak a pápa koronázhatta meg, Rómá-
ban. Császárrá koronázásukig az uralkodók a 
német-római király címet viselték. 
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A lovag és a háború

A középkori Európában a lovas haderô vált jellemzôvé. Páncéllal 
védték a katonát és a lovát is. A felszerelés nagyon drága volt. 4  
Azt a földbirtokost, aki nehézpáncélos lovasként katonáskodás-
sal foglalkozott, lovagnak nevezték. A költséges felszerelés miatt 
kevés volt a lovag. Ezért a király is megbecsülte ôket, kedvezménye-
ket (kiváltságokat) adott nekik. Ôk lettek a nemesek*.

• Ismételj! Hogyan alakult át a lakótorony várrá?

A lovagok korában megváltozott a háborús-
kodás. A szemben álló seregek hosszú lándzsákkal 
(kopjákkal) rohantak egymás felé. Ehhez nagy mezô 
kellett, így megesett, hogy a vezérek elôre megbeszél-
ték a csata helyét.  A legyôzött ellenséget általában 
nem ölték meg, hiszen érte váltságdíjat kérhettek. 5

A középkor legnagyobb háborúja, a százéves há-
ború az angol és a francia királyság között folyt.

4  A lovagnak szüksége volt nagy testû, 
erôs lóra, amely elbírta páncélos lovasát. 
Ez sokkal drágább volt, mint a közönséges 
ló, és kb. három-négyszer annyiba került, 
mint egy ökör. Kellett tartalék ló is, ame-
lyet a fegyverhordozó szolga vezetett. A 
páncélzat a lónál is többe került (kb. an-
nak háromszorosába). S még nem is be-
széltünk a fegyverzetrôl (kard, kopja, tôr) 
és a lovagi élet más költségeirôl.

Lovagi felszerelés • Milyen célt szolgáltak 
a felszerelés egyes részei? Ki áll a lovag mel-
lett? 

5  A váltságdíj összegét néha maga a fogoly emelte fel, hiszen 
minél többet fizettek érte rokonai, annál elôkelôbbnek számí-
tott.

Fából készült ostromtorony. Az ostrom esz-
közeit a támadók általában a helyszínen, fris-
sen kivágott fákból ácsolták össze. • Vajon 
miért használtak frissen kivágott fát?
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Lovagi hétköznapok és ünnepek

A lovagok a harc szelídebb formáiban is megmutathatták vitézségü-
ket. A királyi, fôúri udvarokban lovagi tornákat rendeztek. Ezeken 
gyôzni nagy dicsôség volt. A részvétel azonban nem volt veszély-
telen. Ezért egyre erôsebb páncélokat, zárt sisakokat használtak. 6   
Hogy megismerjék egymást, a pajzsokra ráfestették a nemes vi-
téz címerét. A lovagok vitéz tetteit énekmondók – mai kifejezéssel  
költôk – örökítették meg. Verseiket, énekeiket eleinte csak fejbôl 
adták elô, de késôbb le is írták.

A lovagoktól a vitézség mellett más jó tulajdonságokat (erénye-
ket) is elvártak. Legfontosabb volt a hûség (a királyhoz, a hûbérúr-
hoz), az adott szó megtartása és a jószívûség. Védelmezni kellett 
az egyházat, a gyengéket és a nôket. Fontos lovagi erény volt a le-
gyôzöttek kímélése is. Ezeknek az elvárásoknak azonban nem min-
den lovag tudott megfelelni. Elôfordult, hogy egy-egy lovag egész 
vidékeket dúlt fel szolgáival a zsákmány reményében.

• Ma kire mondják azt, hogy lovagias?

6  A lovagi tornák korából származik  
a katonák tisztelgése. Mivel a zárt sisak 
alatt nem látszott az arc, a lovag jobb 
kezével a homlokához nyúlt, megemelte 
a sisakrostélyt, és így mutatta meg – a 
másik tiszteletére – az arcát.

Viadal után a gyôztes lovag átveszi szíve 
hölgyétôl a koszorút

Lanton játszó mûvészek • Hol léptek fel a 
lan to sok?

Lovagok harca egymás ellen • Mondd el a 
kép alapján, mi volt a lovagok legfôbb célja 
a párviadalokon!
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Zsigmond király lovaggá avat egy ifjút (XV. 
század eleje) • Nézz utána, milyen uralko-
dói címei voltak Luxemburgi Zsigmondnak!

Lovagi kard a keresztes háborúk korából. A 
hosszú, egyenes pengéjû, kétélû kardot gyak-
ran két kézzel forgatták, különösen, ha a lo-
vag gyalogos harcra kényszerült. 
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Lovaggá avatás
Képzeld el, hogy a középkorban élsz. Mit kellett volna tenned azért, 
hogy lovag legyél? A lovagi életre komolyan készülni kellett, éppúgy, 
mint ma egy szakma megtanulásához. Lássuk csak, hogy csinálhattad 
volna! Hatéves korod körül állj be apródnak atyád hûbérurának a szol-
gálatába. Ha elégedett lesz veled, fegyverhordozó is lehetsz mellette, s 
harcba is elkísérheted. Tizennyolc éves korodban – egy ünnepnapon –  
avatnak lovaggá. (Ha megérdemled.) Egész éjjel virrassz a kápolnában, 
és bánd meg bûneidet. Másnap az avatást végzô lovag a szertartás so-
rán kardjával megérinti majd a vállaidat és a nyakadat. Ekkor ezt mondd 
neki: „Ezek voltak az utolsó ütések, amelyeket bosszúállás nélkül eltûr-
tem.” Mindezek után tedd le a lovagi esküt. Lovag vagy.
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Hol járunk?

Az elsô keresztes hadjárat útvonala
Jeruzsálem

 Vázlat

Új egyistenhívô vallás az Arab-félszige-
ten: az iszlám – az Arab Birodalom 
létrejötte.

Lovas harcmodor, páncélzat – lovag.
Lovagi élet: lovagi tornák, lovagi erények.
Szentföld: arab hódítás – keresztes há-

borúk.
A háborúk kudarca.
Az arab kultúra hatása Európára.

1. Jellemezd az iszlám vallást!
2. Kik a lovagok? Hogyan harcoltak?
3. Miért vált szokássá a lovagi címer viselése?
4. Sorold fel a lovagi erényeket!
5.  Képzeld el, hogy idôs lovag vagy! Milyen eseményeket mesélnél el  

az apródodnak, akit te tanítasz a lovagi életre? Milyen viselkedésre 
oktatnád?

6. Mi volt a keresztes hadjáratok célja?
7.  Elérték-e a keresztesek a céljukat?

XII. századi hölgy. Az elôkelô nôk ritkán 
találkoztak távolban hadakozó férjükkel. 
Gyakori volt, hogy egy alacsonyabb rangú 
lovaggal udvaroltattak maguknak.  

7  A keresztes háborúk során a keresz-
tény seregek számos új növényt is meg-
ismertek. Köztük voltak olyanok is, ami 
máig gyakran kerül mindnyájunk asztalá-
ra. Ilyen a rizs, a barack, a dinnye vagy 
a ritkább csemegék közül a füge vagy a 
datolya, amit Magyarországon általában 
aszalva* fogyasztunk. Újdonság volt a 
cukor is: addig Európában mézzel édesí-
tettek. A cukor elnevezése is a keresztes 
háborúk idejébôl származik.
• Európában új szövetfajta volt a damaszt 
és a muszlin. Nézz utána (pl. a Magyar ér tel-
mezô kéziszótárban), hogy milyen anya gok 
ezek!

Arab harcos és keresztes lovag • Figyeld meg a pajzsok díszítését! Mit gondolsz, 
a lovakat miért borították be vastag takarókkal?

Összefoglaló kérdések

A keresztes háborúk

A terjeszkedô Arab Birodalom elfoglalta azt a területet is, amit a 
keresztények Szentföld néven ismertek. A zarándoklatok nehézzé 
és veszélyessé váltak.

• Miért nevezték a Jeruzsálem környéki területet Szentföldnek? 
(Gondolj arra, amit Jézus életérôl és a kereszténységrôl tanultál!)
• Mi jellemzi az iszlám  vallást?

A kereszténység vezetôje, a pápa aggodalommal nézte, hogy 
az iszlám katonái sok zarándokot elfognak, megölnek, vagy csak 
váltságdíjért engednek szabadon. Ezért úgy döntött, hogy háborút 
indít a Szentföld visszahódítására. A háborúba indulók ruhájukon 
keresztet viseltek, ezért ôket kereszteseknek, a háborút pedig ke-
resztes háborúnak nevezték el.

• Miért varrtak keresztet a ruhájukra a hadba indulók?

Az iszlám és a kereszténység közti küzdelem sok-sok emberöltôn 
át tartott. Mindkét vallás vitézei úgy gondolták, hogy ha gyôz-
nek, örök boldogság lesz a részük. Emiatt elszántak, sokszor ke-
gyetlenek voltak. A keresztesek elfoglalták Jeruzsálemet, és mintegy 
100 évig keresztes államok voltak az urak a Szentföldön. Az isz-
lám csak ezután tudta visszahódítani a területet. A harc az iszlám 
gyôzelmével végzôdött. 7
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A Nyugatrómai Birodalom bukásának évéhez (476) kötik az ókor végét, 
a középkor kezdetét. Keleten még közel ezer évig fennállt a Keletró-
mai Birodalom, más néven a Bizánci Császárság. Nyugat-Európában 
keresztény királyságok jöttek létre. Kialakult a feudális társadalom. A 
földbirtokok (uradalmak) tulajdonosai a földesurak voltak. A királyok 
és a nemesek erôs várakat építtettek maguknak. Ezekben a várakban 
éltek és innen irányították alattvalóik életét. Földjük egy részét a job-
bágyoknak engedték át használatra. Ezért a jobbágy szolgáltatásokkal, 
például robotmunkával és a termény egy részének átadásával tartozott. 
Az uradalmakon eleinte önellátó gazdálkodás folyt.

A középkori ember élete szorosan kapcsolódott a keresztény egy-
házhoz. Az egyház szervezete ekkorra már teljesen kialakult, voltak 
papjai, fôpapjai. Létrejöttek kolostorok is, ahol a szerzetesek munkával 
és imádkozással töltötték idejüket. Mivel a szerzetesek írni és olvasni 
is tudtak, a kolostorok a kultúra központjaivá váltak.

Gazdag földesurak és királyok hatalmas templomokat építtettek, 
amelyeknek még ma is csodájára járunk. Az egyháznak, a szerzetesren-
deknek nagyon fontos szerep jutott a mindennapi életben és a mûvelt-
ség terjesztésében.

Késôbb fejlôdni kezdett a kereskedelem, újra életre kelt a távolsági 
kereskedelem, és nôtt a városok jelentôsége. Kialakult a kézmûipar és 
létrejöttek a céhek. A kereskedelem fejlôdése és a városok meggazda-
godása megváltoztatta a középkori gondolkodást és kultúrát. A nagy-
városokban azonban gyakoriak voltak a járványok is.

A Közel-Keleten, az arabok körében új, egyistenhívô vallás jelent 
meg, az iszlám. A hit terjesztése a VII–VIII. században az Arab Biroda-
lom kialakulásához vezetett. 

A középkori harcmodor kifejlesztette a lovagi életmódot, a lovagi 
kultúrát. A lovagok harcoltak a keresztes háborúkban. Ezeket azért in-
dították, hogy visszahódítsák az iszlámtól az arabok által megszállt 
Szentföldet. 

 1. Milyen csoportjai voltak a feudális társadalomnak?
 2. Hogyan alakult ki a középkori vár?
 3. Mi volt a robot?
 4.  Gyûjtsd össze, milyen szerepe volt a keresztény egyháznak a kö-

zépkori Európában!
 5. Kik voltak a szentek, és kik az eretnekek?
 6.  Mi a különbség, és mi a hasonlóság a keresztény és az iszlám vallás 

között?
 7.  Mutasd meg a falitérképen a XI. századi Európa legfontosabb or-

szágait! 
 8. Mit jelent a távolsági kereskedelem kifejezés?
 9. Hogyan jött létre a városi önkormányzat? Mivel foglalkozott?
10. Mi a céh? Sorold fel feladatait!
11. Miben különbözik a gótikus stílusú templom a román stílusútól?
12.  Melyik stílus terjedt el elôbb? Melyik volt jellemzô a falvakra, és 

melyik a városokra?
13. Mi a reneszánsz? Milyen változásoknak köszönhetô a megjelenése?
14. Mikor jött létre az Arab Birodalom?
15. Kik voltak a lovagok? Mi jellemezte a lovagi életmódot?
16. Ki hirdette meg a keresztes hadjáratokat? Mi volt e hadjáratok célja? 

  A középkor világai Összefoglalás

• Sorold fel, kik laktak ebben az épületben! 

• Melyik szerzetesrend kolostorát látod a 
képen? Mi a rend jelmondata?  

• Milyen stílus jellegzetességeit fedezed fel a 
képen? Melyek ezek a jellegzetességek?  

• Mikor (melyik évszázadban) készítették 
a képen látható könyvet? Mi a jelentôsége 
Gutenberg találmányának? 



A magyar nép ôstörténetérôl kevés az írásos forrás. A hazai krónikák és a külhoni írók feljegyzései tartoznak ide. Krónikáink-
ban maradtak ránk ôsmondáink. A szellemi mûveltség emlékeit a tárgyi hagyaték egészíti ki: régen élt emberek csontmaradvá-
nyai, ékszerei, fegyverei és építményei. A képen látható templom viszont már egy fontos tárgyi emlék. Budapesttôl nem messze, 
Ócsán található. A XIII. században emelték. A képen jól megfigyelhetô a templom szerkezete. A híveket befogadó csarnokok 
– az úgynevezett templomhajók – kereszt alakot formálnak (tehát a templom „kereszthajós”). Feltûnô a két vaskos torony a 



V. fejezet
Képek és portrék az 
Árpád-kor történetébôl

nyugati részen (a képen elöl). Az ócsai templom méretében és szépségében sem marad el az 
Európa más országaiban akkor épített templomoktól. Jól példázza, hogy a vándorlás után a 
Kárpát-medencébe érkezô magyarság idôvel a korabeli keresztény világ részévé vált. Ebben a 
fejezetben arról tanulunk, hogy honnan jöttek a magyarok, és miként váltak európai néppé.
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Ismételj!
• A hagyomány szerint ki vezette új 
hazába a zsidó népet?
• Milyen mondák ôrzik Görögország 
legrégibb múltját?
• A monda szerint kik alapították 
Róma városát?

1   Eredetmondánkat akkor jegyezték le, 
amikor a magyarok már keresztények vol-
tak. A történetet leíró pap egészen a bib-
liai idôkig vezeti vissza a magyarok szár-
mazását. Eszerint az özönvizet túlélt Noé 
fia, Ménrót Perzsiában élt. Ménrót két fia 
Hunor és Magor.
• A monda szerint milyen kapcsolat van 
a hunok és a magyarok között?
• Ismételj! Mit tanultunk a hunokról? Ki 
volt Attila?

A csodaszarvas üldözése • Milyen fegyve-
reket ismersz föl a rajzon?

Szkíta aranyszarvas

14. Történetek a magyarok eredetérôl
Szinte mindegyik népnek van eredetmondája, amely a nép
történelmének kezdetérôl szól színesen, meseszerûen.
Ez természetes is, hiszen a sok ezer évvel ezelôtt történt
eseményekrôl nincsenek írásos források. Mondai hagyományok
ôrzik a legrégibb idôk emlékét.

A hun-magyar eredettörténet a krónikákban:  
Hunor, Magor; Csaba királyfi 

Egy nép – ahogy már tanultuk is – legrégebbi múltját mondák, míto-
szok* ôrzik. Nekünk is van eredetmondánk, amely a magyarok szár-
mazását mondja el: ez a csodaszarvas mondája. Eszerint Ménrót 
(Nimród) óriás és Eneth két fia, Hunor és Magor egyszer vadászni in-
dult a Meotisz (Meotisz = Azovi-tenger) ingoványai közé. Vadászat 
közben messze elkalandoztak a nagy pusztán. Hirtelen egy gyönyörû 
gímszarvas bukkant fel elôttük. Utánaeredtek, de hiába üldözték.  
A szarvas eltûnt a szemük elôl, mintha a föld nyelte volna el. A mocsa-
ras, jó legelôt kínáló terület nagyon megtetszett nekik. Hamarosan le-
telepedtek kíséretükkel és állataikkal ezen a földön. Feleséget úgy sze-
reztek maguknak, hogy elrabolták a szomszédos népek asszonyait. Az 
elraboltak között volt egy fejedelem két lánya is. Egyiküket Hunor, a 
másikat Magor vette feleségül. A hunok és a magyarok mindannyian e 
két pártól származnak. 1

A hunok sok régi magyar mondában szerepelnek, például a Csaba 
királyfiról szólóban is: Attila fejedelem halála után a hunokra támadtak 
az ellenségeik. A hunok seregét Attila fia, Csaba királyfi vezette. Két álló 
hétig folyt a küzdelem. Végül Csaba hunjait legyôzték és szétszórták. 
Csak kevesen maradtak meg. Csaba vezér a csata után tizenötezer hun 
vitézzel keletre menekült (Szittyaországba). 

@ Kik a szittyák? Nézz utána az interneten!

Attila földjén mindössze háromezer hun maradt, akik annyira féltek 
ellenségeik bosszújától, hogy ettôl fogva ki sem merték ejteni a hun 
nevet, hanem székelyeknek nevezték magukat.

Telt-múlt az idô, már Csaba vitézeinek unokái hordták a fegyvert, 
amikor a szomszéd népek nagy sereggel a székelyekre támadtak. Késô 

Csaba királyfi a Tejúton vágtat seregével  
• Tiszta, csillagos éjszakán keresd meg az 
égen a Tejutat!
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éjszakáig folyt a harc, már-már elveszett a székelység, amikor csoda tör-
tént. Az égbolt fényes Tejútján* egy lovascsapat jelent meg. A csapat 
élén Csaba királyfi vágtatott, aki a régi hun vitézek szellemét új csatába 
vezette. A csodálatos hadsereg az ellenséget elsöpörte, majd a Tejúton 
át visszatért az égbe.

A mondai hagyomány és a nyelvi hasonlóságok – 
ellentét vagy nem ellentét?

Az ôsi magyar mondák szerint a magyarok a hunoktól származ-
nak, vagy legalábbis rokonságban állnak a hunokkal. Idegen írók 
más sztyeppei népekkel is rokonították eleinket, így például az ono-
gurokkal, avarokkal, türkökkel. A nyelvészek viszont a magyar nyel-
vet a finnugor nyelvcsaládba sorolták, és azt állították, hogy az Urál 
hegység vidékén élt egy ôsnép, amelyik a finnugor ôsnyelvet beszél-
te. Ilyen ôsnép azonban nem létezett ott északon, vagyis nem volt 
ilyen ôsnyelv sem. A magyar és az Urál-vidéki nyelvek hasonlósága 
úgy alakulhatott ki, hogy a magyar nyelv egykoron közvetítô nyelv 
lehetett azoknál a népeknél, akik késôbb az Urál vidékére költöztek 
fel. Így oldható fel a történeti hagyomány és a nyelvi megfigyelések 
közötti ellentét. 2

A dolgot bonyolítja, hogy egy nép története nem azonos egy 
nyelv történetével, mert a néppé válás többirányú folyamat. Az 
eurázsiai füves pusztán, a sztyeppén is így történt. Ôseink több 
néppel találkoztak és házasságkötésekkel keveredtek velük. Így 
a hun-magyar rokonság sem pusztán a mesék világába tartozik.  
A magyar nép kialakulásában részt vettek a hunok, még ha teljes 
azonosságról nem is beszélhetünk. A „magyar” népnév minden-
esetre a hunoktól jött. 528 táján egy kutrigur-hun királyt hívtak 
Magyarnak (görög krónikások ezt a nevet Muagerisz formában je-
gyezték le). 3

2   A finnugor eredetû szavak adják az 
alapszókincs (tehát a leggyakrabban hasz-
nált szavak) nagy részét. Például a testré-
szek nevei: fej, haj, szem, fül, bôr, szív stb.; 
állatnevek: fecske, varjú, hal, kígyó, egér 
stb.; tárgyak, eszközök nevei: ház, fal, ajtó, 
ágy, kés, fazék, kenyér, vaj stb.; rokonságra 
utaló szavak: fiú, férj, öcs stb.

3   „Justinianus uralkodásának elsô évé-
ben (527/528) a Boszporusz közelében la-
kó hunok királya Gordas (Ogurda). A ke-
reszténnyé lett király összetörette és be-
olvasztatta azokat az arany és ezüst bál-
ványokat, melyeket a hunok tiszteltek. 
Ezeket azután Boszporusz városában be-
cserélték bizánci pénzre. A hun táltosok 
azonban felbôszültek ezen, összeesküd-
tek a király testvérével, felkeresték Gordast 
és megölték, s helyette testvérét, Muage-
rist (Mogyeri) tették meg fejedelmükké…” 
(Malalas és Theophanes bizánci történet-
írók alapján)

Rokon nyelvek a mai Európában. A térkép 
az azonos nyelvcsaládot beszélô népek által 
lakott terület nagyságát mutatja. • Készíts 
táblázatot a térkép alapján a különbözô 
nyelvcsaládokba tartozó népekrôl! Megálla-
pítható-e a térképrôl, hogy melyik a legel-
terjedtebb nyelvcsalád?
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Veremház rekonstrukciós rajza 

A magyarok életmódja 

Az ôsmagyarok gazdasága nagyállattartó pásztorkodáson alapult. 
Az eurázsiai füves pusztán lovat és marhát legeltettek: méneseik és 
gulyáik voltak. A szállásterületen belül a legelôterületet szabályo-
san váltogatták, vagyis télen az enyhébb éghajlatú, déli vidékre hú-
zódtak, míg nyáron északabbra vonultak. E szabályszerûség miatt 
lehetôség nyílt földmûvelésre is. Legtöbbre becsült állatuk a ló volt. 
Nagy számban tartottak szarvasmarhát, melynek tejét, húsát elfo-
gyasztották, bôrébôl ruhát, lábbelit készítettek. Szarvából kürtöt, 
ivóedényt faragtak. A konyhára azonban sokkal gyakrabban került a 
hosszú szôrû juh. Ízletes húsán kívül gyapja is nélkülözhetetlennek 
bizonyult. Az asszonyok ebbôl nemezt* készítettek.
Ugyanakkor ôseink a nomád állattartás mellett földmûvelésbôl és 
vadászatból is éltek, azaz félnomád életmódot folytattak.

A szállásul szolgáló sátrak, a jurták falát nemezbôl készítették. 
4  A jurta könnyû szállítása azért volt fontos, mert ha valahol elfo-
gyott a legeltetésre alkalmas fû, „szedték a sátorfájukat”, és máshol 
telepedtek le. Állandó helyen csak télen tartózkodtak. Itt a jurták 
mellett félig földbe vájt házakat (úgynevezett veremházakat) is épí-
tettek.

• Korábban tanultál arról, hogy mi a jurta. Elevenítsd fel!

A honfoglaló magyarok állatai

Földbe ásott ház (veremház) fényképe egy 
szabadtéri múzeumból • Képzeld el, hogy 
a honfoglalás korában élsz! A jurtát vagy a 
veremházat választanád lakóhelyül? Indo- 
kold meg választásod! 

A korabeli magyarokról így írt egy idegen utazó: „E nép kunyhók-
ban és sátrakban lakik, követve az esô hullását és a fû sarjadzását. (…) 
Állandóan portyára* mennek a szlávok ellen. A magyaroktól a szlávo-
kig tíznapi járóföld van.”

• Az utazó szerint az állattartás mellett mivel foglalkoztak még ôse-
ink? Mi lehet ennek az oka?

Készül a jurta

4  A jurta fala meghajlított lécekbôl állt, 
ame lyeket bôrszíjacskákkal kötöttek össze. 
Könnyen össze tudták csukni, majd sze-
kérre vagy lóra rakni. Teteje kupolaszerû 
volt, és úgy készült, hogy egyenletesen 
meghajlított, hosszú rudakat kötöztek a 
fal peremére, s ezek végeit a tetô közepén 
lévô karikába dugták. A felállítás és a szét-
szedés az asszonyok dolga volt. Ezt a vá-
zat nemezpokróccal fedték be, s átkötöz-
ték bôrhevederekkel*. Ajtó helyett a bejá-
raton szônyeg függött. A tûz a jurta köze-
pén, a tetônyílás alatt égett.
• Miért a jurta közepén volt a tûzrakó 
hely? Soroljatok fel minél több okot!
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Solymász. Az íjjal végzett vadászat mellett 
kedvelték a solymászatot. A korábban be-
fogott sólymot hosszasan idomítják. Fejére 
süveget húznak, és állandóan mondogat-
nak neki egy hívó szót. A vadászat során 
– amikor a vadász megpillantja a kis vadat 
(nyulat, fácánt stb.) – lekapja a madár fe-
jérôl a sapkát, és utánadobja a sólymot a 
vadnak. Az lecsap rá és megöli. A vadász a 
hívó szóval és egy darab hússal visszahívja 
a madarat kesztyûs öklére.

Élet a jurtában. László Gyula régész festménye.

Lovasok. László Gyula régész festménye. • Mondd el a rajz alapján, hogy milyen 
volt a lovasok ruházata és fegyverzete! 

 Jellegzetes sztyeppvidék • Mesélj a képen 
látható növényzetrôl!  
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Törzs

Nemzetség Nemzetség

Nagycsaládok Nagycsaládok

Nagycsalád, nemzetség, törzs

A régi magyar társadalom nagycsaládokból* állt. A maihoz ha-
sonló, néhány emberbôl álló család nem tudta volna elvégezni az 
állatok legeltetését, ellátását, a föld megmûvelését. A nagycsaládba 
3-4 nemzedék, tehát kb. 20-25 ember tartozott. 

• Körülbelül hány esztendô egy emberöltô? (15. oldal)
• A ti családotokban kinek milyen munkákat kell elvégezni? Ki oszt-
ja be a feladatokat?
@ A „vôlegény” szó eredete: „vevô legény”. Mit gondolsz, miért? 
Nézz utána az interneten! (Kulcsszavak: „vételárat visznek”)

A nagycsaládok nemzetségeket* alkottak. A nemzetség a közös 
leszármazás tudatán alapuló, természetes társadalmi egység volt. 
Egy-egy nemzetség más nemzetségek fölé kiterjesztette befolyását, 
és azokból törzseket szervezett. A törzsek élén egy erôs és gazdag 
nemzetség, a vezéri nemzetség állt, s ennek vezetôje, e nemzetség-
nek a feje lett a törzsfô. A törzsben lévô sok lovas íjász férfi nagy 
katonai erôt jelentett. A IX. században a Megyer (azaz a Magyar) 
nemzetség által szervezett Megyer törzs jutott uralomra. A magyar 
nevet késôbb az egész nép átvette. Ekkortól kezdve azonban a tör-
zsek már nem játszottak szerepet eleink életében, mert helyükbe a 
legmagasabb szintû szervezôdés lépett: a sztyeppei típusú állam.

A nomád társadalmak tagozódása

5   Egy bizánci császár, Bíborbanszüle-
tett Konstantin mûve leírásából ismerjük 
a magyar törzsek neveit: Nyék, Megyer, 
Kürtgyarmat, Tarján, Jenô, Kér, Keszi. 
• Az írásos forrásokon kívül földrajzi ne-
vek is ôrzik a törzsi neveket. Keress ilye-
neket egy mai Magyarországot ábrázoló 
térképen!

Bíborbanszületett Konstantin aranypénze 

• Mit gondolsz, miért találtak a régészek 
ilyen pénzeket a Kárpát-medencében? 

6   Levédiában a magyarok török nyel-
vû népek szomszéd ságában éltek. Sok 
szót átvettünk tôlük. Török eredetû sza-
vaink mutatják, hogy elôdeink mi mindent 
tanultak ezektôl a népektôl. Ilyen szavak 
pél dául: gyümölcs, alma, szôlô, ökör, disz-
nó, tyúk, sajt. 
• Mire következtethetsz ezekbôl a sza-
vakból?

Államalapítás Etelközben

Az Európa északkeleti részén és az eurázsiai füves pusztákon élô 
népek az ókorban és a kora középkorban gyakran mozogtak – ezek 
voltak a „népvándorlások”. Ebbe a láncolatba illik bele a magya-
rok honfoglalása is. IX. századi eleinkrôl már külföldi írásos forrá-
sok is szólnak. 5  A Kaukázustól és a Fekete-tengertôl északra lévô 
szállásterület keleti részét Levédiának, a nyugatit Etelköznek, azaz 
Folyóköznek nevezték. 6  Etelköz a folyók által szabdalt dél-orosz 
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7   A mondát nagy becsben tartották. 
Ezt jelzi, hogy két változatban is ránk ma-
radt. A Képes Krónika úgy tudja, hogy Ál-
mos apja Elôd, anyja „Eunodbilia” (Ünôd-
beli) volt. „Anonymus”, vagyis egy névrôl 
nem ismert történetíró szerint Álmos apja 
Ügyek, anyja Emese volt. (Az „anonymus” 
latin szó azt jelenti, hogy „névtelen”.) Ez 
a magát meg nem nevezô mester (egyete-
met végzett személy) III. Béla király egy-
kori jegyzôje volt, és az 1200-as évek ele-
jén írta a Gesta Hungarorum (A magyarok 
cselekedetei) címû munkáját, amelyben 
szól a vérszerzôdésrôl. Szerinte így hív-
ták a hét vezért: Álmos, Elôd, Ond, Kond, 
Tas, Huba, Tétény (Töhötöm). A történé-
szek szerint ez a vezérnévsor nem feltétle-
nül hiteles. 

sztyeppén*, a füves pusztán terült el. A IX. század közepén fon-
tos változás állt be az etelközi magyarok életében: egyeduralom alá 
kerültek. Addig hét vezér alatt éltek, onnantól kezdve „egy fô” 
uralkodott felettük. Az elsô magyar fejedelmet (nagyfejedelmet) 
Álmosnak hívták. Ô a hét vezér egyike volt. A többi vezér örökös 
hûséget fogadott neki. Esküjüket azzal pecsételték meg, hogy vé-
rüket egy közös edénybe csorgatták. Ez volt a vérszerzôdés. (Régi 
szokás volt ez a sztyeppén, mert már az ókori szkíták is így szer-
zôdtek egymás között.) A vérszerzôdéssel egy sztyeppei típusú ál-
lam jött létre, a Magyar Nagyfejedelemség. Az egységes irányítással 
a magyarok hadereje jelentôsen megnövekedett, sôt nemsokára a 
kabarok is csatlakoztak hozzájuk. (A kabar olyan török nyelvû kazár 
csoport volt, amelyik fellázadt a kazár uralkodó ellen, majd mene-
külésre kényszerült.)

Emese. László Gyula régész rajza

Vérszerzôdés. Székely Bertalan festménye. A hagyomány szerint Álmos megválasz-
tásakor a vezérek vérszerzôdést kötöttek: vérükbôl pár cseppet egy kupa* borba 
folyattak, majd mindannyian ittak ebbôl. Így fogadták egymást „test-vérükké”, azaz 
testvérükké. Ez az ôsi szokás annak a kornak az emléke, amikor még a rokoni (vérsé-
gi) kapcsolatok voltak a legfontosabbak a vándorló magyarok társadalmában.

Miért Álmos? A turul jövendölése

Álmos a családi hagyomány szerint Attila hun királytól származott. 
Ôsei a Hun Birodalom bukása után több nemzedéken keresztül 
ôrizték és gyûjtötték a politikai tapasztalatokat, míg egy rátermett, 
tehetséges utód fel nem emelkedett. Ô volt Álmos, akinek nagyra 
hivatottságát egy monda örökíti meg. Eszerint várandós édesanyjá-
nak álmában egy „ölyv formájú madár” jelent meg, és feltárta elôt-
te, hogy méhébôl folyam indul, és nem az ô földjén fog sokasodni. 

Ez pedig azért volt, mert tôle dicsôsé-
ges királyok származnak. És mivel az ô 
eredete álomtól jövendöltetett, ennél-
fogva Álmosnak nevezték el. Az „ölyv 
formájú madár” más krónikákban turul 
néven szerepel, ezért hívjuk ezt a di-
nasztikus eredettörténetet turulmon-
dának. 7  

Egy oldal Anonymus mûvébôl (Gesta Hun-
garorum) @ Hogyan ír Anonymus a vér-
szerzôdésrôl? Nézz utána az interneten! 
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Árpád szobra az Országházból
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Milyen madár volt a turul?
Álmos eredetmondájának mitikus jövendômondó madarát, a turult 
nem lehet pontosan meghatározni. A krónikák ölyv formájúnak tartják. 
Annyi bizonyos, hogy ragadozó madárfajta volt. A szarvashoz hasonló-
an a ragadozó madarakat is mitikus tisztelet övezte az eurázsiai sztyep-
pén, és ez a tisztelet az ötvösmûvészetben is megmutatkozott; akár az 
ókori szkítáknál, akár a honfoglaló magyaroknál.

Rakamazi hajfonatkorong turulábrázolása

 Vázlat

Mondák: Hunor és Magor története.
Írott kútfôk → sztyeppei törökségi  

rokonság
Csaba királyfi (→ székelyek).
Nyelvészet → finnugor nyelvrokonság 

elmélete.
Életmód: halászó-vadászó életmód, 

földmûvelés, állattartás.
Társadalom: nagycsalád – nemzetség – 

törzs.

1. Mondd el a csodaszarvasról és Csaba királyfiról szóló mondákat!
2.  Milyen ellentét van az ôsi mondák és a nyelvtudomány eredményei  

között a magyar nép eredetérôl?
3. Miért nem azonos mindig egy nép és egy nyelv ôstörténete?
4. A mondák szerint kik a székelyek?
5. Meséld el a vérszerzôdés szertartását és lényegét!
6. Ki volt Álmos és Árpád? 

Összefoglaló kérdések

8   Az elsô magyar uralkodóháznak többféle elnevezése ismert. Kézai Simon 
mester 1285 elôtt megírt krónikájában a „Turul-nemzetség” kifejezést használ-
ta. A keresztény magyar királyok azonban ekkor már a „szent királyok nemzetsé-
ge” tagjainak tartották magukat, mivel I. István király és Imre herceg után I. Lász-
ló királyt is szentté avatták. A ma közismert „Árpád-ház” elnevezés késôn, csak 
a XVIII. század második felében született. Talán azért terjedt el ez így, mert bár 
Álmos volt az elsô magyar nagyfejedelem, és a honfoglalást is ô kezdte el, de fia, 
Árpád vitte sikerre.

Álmos a IX. század derekán juthatott egyeduralomra. Ôt fia, 
Árpád követte, Árpád leszármazottai 1301-ig uralkodtak a magya-
rok felett: elôbb nagyfejedelemként, Szent Istvántól kezdve király-
ként. Az elsô magyar uralkodói dinasztiát hívjuk Árpád-háznak. 8  
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• Miért tartották Pannóniát „Attila 
király földjének”? S honnét értesül-
hettek errôl?
• Mi mindenért számítha tott Attila 
„elô kelô ôs nek” az Árpád-házi kirá-
lyok szemében?

Honfoglalás kori lovas harcos teljes fegy-
verzetben • Nevezd meg öltözetének és 
fegyverzetének legfontosabb darabjait! 

15. Honfoglalás és „kalandozások”
A honfoglalás és a ma is lakott hazában való letelepedés népünk  
történelmének egyik legfontosabb eseménye. Az ekkor történteknek 
köszönhetjük, hogy a magyarság több mint ezer éve államot alkot  
a Kárpát-medencében, s nem tûnt el a „népek forgatagában”, mint 
például a hunok. De miért rettegtek akkoriban a magyaroktól?  
Miért támadtak ôseink a Kárpát-medencébôl a keresztény Európára?

Az ôsi magyar harcmodor

A magyarok félelmetes hírre tettek szert a háborúk során. 
Nem véletlen, hogy az egy mással harcoló idegen fejedel-
mek gyakran fogadtak szövetségükbe magyar harcosokat, 
akiknek jutalma busás fizetség és gazdag zsákmány volt.

Elôdeink hadi sikereiket nem csak harcosaik nagy 
számá nak és az erôs törzsszövetségnek kö-
szönhették, hanem jellegzetes könnyû lovas 
harcmodoruknak is. Gyors lovakon száguldva 
meglepték, bekerítették az ellenséget. A közel-
harcot kerülték, inkább távolról nyilazva igyekeztek meg-
ritkítani az ellenük felsorakozó sereget. Kedvelték a csel-
vetést. 1

Fô fegyverük az íj, a kard és a kopja* volt. Az elôkelôk  
bôrpáncélt viseltek. Rengeteget gyakorolták a lóhát-

ról való nyilazást, és a vágtató lóról hát-
rafelé is félelmetes pontossággal célba 
találtak. A hátrafelé nyilazást az tette 

lehetôvé, hogy ismerték a kengyelt*.  
E fontos lószerszám Európában való elter-

jesztésében nagy szerepe volt ôseinknek.

Magyar fejedelmi szablya díszes markolata

A tarsolylemez elhelyez kedése a tarsolyon 
• Mi mindent tartottak a tarsolyban? 

@ Milyen fegyverekkel harcoltak a 
honfoglaló magyarok? Hogyan véd-
ték a csatában lovaikat? Miért kísérte 
ôket nagy csapat ló? Mindezt – és sok 

más érdekességet ôse-
ink harcmodoráról 

– megtudhatod, 
ha az interne-
ten beírod a 
keresôbe: Ho-
gyan harcoltak 
honfoglaló ele-
ink?

1   Harc közben gyakran alkalmazott csel 
volt, hogy megfutamodást színleltek, 
majd hirtelen megfordultak, és szembe 
vágtattak üldözôikkel. Közben a sereg les-
ben álló másik része hátba támadta az el-
lenséget. Nagy csapat lovat vittek maguk-
kal, hogy a sereg gyorsabban mozoghas-
son váltott (tehát pihent) lovakon, és a va-
lóságosnál nagyobbnak tûnjék.

A visszacsapó íj mûködése. Úgy készítették elô lövésre, hogy az íjat a természetes 
hajlásával ellenkezôleg hajlították meg, így a ráerôsített húr rettenetes erôvel lôtte 
ki a nyíl vesszôt.
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3   A régészeti leletek tanúságát Gardízi 
ázsiai törté nettudós írása is megerôsíti: 
„A magyarok csinosak és jókinézésûek. 
Ruhájuk brokátból* készült. Fegyvereik 
ezüsttel vannak kiverve és gyönggyel be-
rakottak.”

2  A poncolás. A mesteri fémtárgyakat, 
elsôsorban a tarsolylemezeket és kard-
hüvelyeket poncolással díszítették. Ez azt 
jelentette, hogy a fémlapra az ötvös elôre 
bekarcolta a rajzot, majd kicsiny vésôszerû 
cifrázóvasak ütögetésével kidolgozta azt. 
Ezután a rajz hátterét mélyebbre kalapál-
ta, és sokszor még a háttér aranyozásával 
is kiemelte a minta finom rajzát.

Kézmûipar

A magyarok között sok kézmûves mester is élt. Fazekasok, nyerge-
sek, szíjgyártók, csontmûvesek készítették el a mindennapi élethez 
szükséges tárgyakat. Az ötvösök, aranymûvesek sem voltak ritkák. 
Az ötvösök munkáit (ékszerek, asztali edények) szívesen vásárolták a 
kereskedôk, hogy más népek elôkelôinek eladhassák. 

Egy messze hordó íjon sokszor egy évnél is tovább dolgozott az 
íjasmester. A nyergesek szépen díszítették is a nyergeket. 

A sírokban sok ragyogó szépségû tarsolylemezt* is találtak.  
A férfiak a bôrtáskáikat, azaz a tarsolyokat övükön viselték, és mintás 
fémlemezekkel díszítették. 2   Mindennapi eszközeiket, a vágó- és 
tûzcsiholó szerszámokat tartották benne.

A férfiak legfontosabb ékességei azonban nem a díszes tarsolyok, 
hanem a fegyverek voltak. Elsôsorban az íjak és szablyák*. 3

A Kárpát-medence a honfoglalás elôtt

A Hun Birodalom bukása után egy ideig különbözô népek éltek itt, 
többek között egy félelmetes erejû lovas nomád nép: az avarok. 4  

Errefelé helyezkedett el a szlávok urának, Szvatopluknak a fejede-
lemsége is (Morva Fejedelemség).

A IX. század végén magyar harcosok gyakran feltûntek a Kár-
pát-medencében. Hamar észrevették e hely elônyeit Etelközzel 
szemben. Magas hegyek veszik körül, és így jól védhetô a keletrôl 
jövô támadásoktól.

A Kárpát-medence földje dús legelôivel nagyon alkalmas föld-
mûvelésre és az állatok legeltetésére.

• Mit tanultunk a hunokról és Attila fejedelemrôl? (Segít a 7. lecke.)
 Egy domborzati térkép segítségével jellemezd a Kárpát-medence 
katonai (azaz stratégiai) és gazdasági elônyeit!

A honfoglalás

Forrásaink nem egységesek a magyar bejövetel keltezésében. A köz-
tudatban a 895-ös évszám vált elfogadottá. Csakhogy 862-ben és 
881-ben már frank uralom alatti területeket támadtak magyarok. 
Ezért lehet arra gondolni, hogy a IX. század közepére a Magyar 
Nagyfejedelemség népe legalább részben átköltözött a Kárpát- 
medencébe, mert innen jobban figyelemmel kísérhette a frank terü-
letek fejleményeit, mint Etelközbôl. A honfoglalást így a 862–895 
közé érdemes keltezni, és azt tudatos, hosszan tartó folyamatként 

kell tekinteni. 

 A történelmi atlasz segítségével 
vedd számba, hogy a fô útirányon 
(Vereckei-hágó) kívül még mi-
lyen útvonalakon érkeztek a Kár-
pát-medencébe elôdeink! 

4   A sztyeppei népek közül további cso-
portok érkeztek az Avar Kaganátusba. A 
VII. században betelepült onogurokban 
László Gyula régész „elô-magyar” népcso-
portot vélt felfedezni. Ôhozzá kötôdik a 
„kettôs honfoglalás” elmélete: eszerint az 
elsô hullámban az „onogur-magyarok”, a 
másodikban Álmos és Árpád honfoglalói 
jöttek be. Ez az elmélet azért valószínû, 
mert ha csak a honfoglalók hozták volna 
be a magyar nyelvet a Kárpát-medencébe, 
akkor nyelvük éppen olyan hamar elenyé-
szett volna, mint ahogy több hódító elit is 
beolvadt a meghódított szláv népességbe.

„Vegyenek, amennyit akarnak ezért az 
ajándékért!”
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5   A honfoglalásról szól a fehér ló mon-
dája: Árpád követet küldött Szvatopluk-
hoz. A morva fejedelem nagyon megörült, 
mert azt hitte, telepesek érkeznek, hogy a 
földet mûveljék. Örömmel adott a követ-
nek egy kulacsnyi vizet, egy csomó füvet és 
egy marék földet, amit ô Árpádhoz vitt. Ár-
pád cserébe egy díszesen felszerszámozott 
fehér lovat küldött ajándékba. Szvatop luk 
még szívélyesebb lett: földbôl, fûbôl és víz-
bôl „vegyenek, amennyit akarnak, ezért az 
ajándékért!” – mondta. Árpád ezt úgy ér-
telmezte, hogy a lóért megvette az orszá-
got. Harcosaival elfoglalta az egész földet, 
és elûzte Szvatopluk seregét.

6   Az Enns folyótól nyugatra esô terület, 
az Ober-Enns völgye a magyar mesékben 
a nagyon távoli terület neveként szerepel: 
Óperencia, Óperenciás-tenger.

7   „Ezután az Úr megtestesülésének* ki-
lencszázhetedik esztendejében Árpád ve-
zér is elköltözött ebbôl a világból. Tisztes-
séggel temették ôt el egy kis folyónak a for-
rása felett, amely kômederben folyik alá At-
tila király városába” – írja Anonymus króni-
kájának utolsó részében. Ezek a sorok év-
századok óta foglalkoztatják a kutatókat: 
vajon merre lehet Árpád fejedelem sírja?

Székely kapu a XVII. századból • Mirôl 
árulkodik a díszítése? 

Honfoglaló nagyfejedelmeink: Álmos és Árpád

A sorsdöntô jelentôségû magyar szállásváltás sok részletét a feledés 
homálya borítja. Milyen útvonalon jöttek be a honfoglalók? Anony-
mus északkelet felôl, a Vereckei-hágón át vezeti be a magyarokat, 
krónikáink viszont Erdélyen keresztül történt beköltözésrôl írnak. 
Mindkét hagyománynak igaza lehet, sôt még a Száva és az Al-Duna 
felôl is érkezhettek be eleink új hazájukba. Egyvalamiben megegye-
zik az anonymusi és a krónikás hagyomány: az Álmos és Árpád kö-
zötti hatalomváltás már a Kárpát-medencében ment végbe. Álmos 
talán már 894-ben, vagy azelôtt meghalt (valószínûleg Erdélyben), 
mert Árpád seregei azt a morva Szvatopluk fejedelmet gyôzték le 
(fehér ló mondája), aki 894-ben hunyt el. 5   Árpádnak így mint-
egy másfél évtizednyi uralkodás adatott 907-ben bekövetkezett 
haláláig. E küzdelmes és gyôzelmes évek alatt bevégezte azt, amit 
apja elkezdett: a magyar honfoglalás ilyenformán Álmos és Árpád 
együttes érdeme. 6   7  

Kik a székelyek?

Ez ismét egy vitás kérdés. A krónikákból ismert monda szerint Attila 
hunjainak Erdélybe húzódott része. A kutatók véleménye megosz-
lik. Van, aki a honfoglalás elôtt a magyarokhoz csatlakozott kabarok 
utódainak tartja ôket, akik eredetileg török nyelvet beszéltek, majd 
átvették a magyarok nyelvét. Van, akik szerint a magyar királyok 
telepítették innen-onnan össze a székelyeket. Vannak, akik az ava-
rok (eredetileg is magyarul beszélô) leszármazottait látják bennük. 
Ez az utóbbi elgondolás a leghihetôbb. A székelyek vérségi alapon 
szervezôdtek, ami kizárja azt, hogy mesterséges telepítés eredmé-
nyeképp álltak volna össze egy népcsoporttá. Krónikáink is különál-
ló népegységként tekintenek rájuk. 

A Kárpát-medence birtokba vétele • Figyeld meg a természeti környezetet! Mi 
akadályozta a magyarok elôrenyomulását? Mi segítette? Olvasd le a térképrôl, hogy 
milyen népek éltek a Kárpát-medence területén a honfoglalás idején! Melyek voltak 
a szomszédos birodalmak? 
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A pogány magyarok hitvilága

• Sorold fel, milyen vallásokról tanultunk ebben az évben!

Nyelvünk arról tanúskodik, hogy pogány eleinknek saját szavaik voltak 
a hitvilág alapvetô fogalmaira. Ezek: isten, élet, lélek, szellem, halál, 
túlvilág, táltos. A szent fogalmára is volt magyar szó, az „id”. Önálló 
formában nem maradt fent, csak szóösszetételekben: az „ünnep” ere-
detileg id-nap, vagyis ’szent nap’ volt, az „egyház” is id-ház, vagyis 
’szent ház’ volt.

A honfoglaló magyarok életét elsôsorban a régészeti leletekbôl is-
merjük. A pogány magyarok hite szerint ugyanis a halottak tovább élnek 
az égi világban. Temetôiket ezért úgy rendezték el, hogy az elhunyt „úgy 
érezze magát”, mintha még életben lenne. A holttestek mellé olyan tár-
gyakat tettek, amelyeket életükben használtak. Nemcsak szerszámok, 
hanem fegyverek, ékszerek is elôkerültek a sírokból. 8  

A lovas temetkezés szokása is a túlvilághitre utal. A halott mellé te-
mették lovának koponyáját, lábszárcsontjait és bôrét a lószerszámokkal 
együtt, hogy gazdáját tovább szolgálhassa a túlvilágon. 9  

Ôseink hite szerint egymás felett párhuzamos világok vannak, s eze-
ket az életfa (világfa) köti össze, amely olyan hatalmas, hogy minden 
ága egy-egy erdô, s ágai között jár a Nap és a Hold. Csak a különleges 
(természetfeletti) képességekkel rendelkezô táltos* képes feljutni a te-
tejére, s itt kapcsolatba kerülhet az istenekkel (vagy szellemekkel). A 
táltos közvetített istenek és emberek között. 

A gyógyítás szintén a táltosok feladata volt. Igen sokféle gyógynö-
vényt ismertek, és jól tudták kezelni a gyakori sérüléseket, csonttöré-
seket is.

A táltos sokszor megjelenik állatalakban is: népmeséink gyakori sze-
replôje a táltos paripa. A magyar táltoshoz hasonló különleges képes-
ségû személyt más népek sámán néven ismerik.

@ Ôsi hiedelmekben napjainkig hisznek egyes emberek. Olvass el egy 
beszámolót egy néhány évtizeddel ezelôtt élt „táltosról”!
• Mondj korábban tanult példát arra, hogy a halottak mellé tárgyakat 
temettek!

Ôseink különleges tiszteletben részesítettek egyes állatokat, mert 
úgy tartották, hogy az emberi nemzetségek csodálatos állatôsöktôl 
származnak. 10 

• A szarvas ôseink legfontosabb totemállata volt. Melyik monda mutatja 
ezt?

8  A sírok helyét elôre kijelölték. Máshová 
temették el a gazdagokat, akiket bôknek 
neveztek, és máshová az ínnek nevezett 
szegényeket. (Ezek a kifejezések a „bôség” 
és az „ínség” szavainkban máig élnek.)

9  A kutya is nagy megbecsülésnek ör-
ven dett a honfoglaló magyarok közt.  
A temetôkbôl sok kutyacsont került elô. 
Ezekbôl tudjuk, hogy a nyájtereléshez a 
mai puli, vadászathoz pedig a mai agár 
ôsét használták. A kuvasz és a komondor 
ôsei a marhákat ôrizték, és ha kellett, a 
far kasokkal is felvették a küzdelmet.

A táltosok képesek voltak a fején megsérült 
vitézek koponyáját megmûteni. A régészek 
által feltárt koponyán a seb szélei gyógyu-
lásnak indultak. Ez azt jelenti, hogy a sérült 
felépült a sebesülésbôl.

Sámán a sámándobbal • Mit gondolsz, mi-
lyen szerepe volt a dobnak a szertartásban? 
Milyen anyagokból készült a dob?

Lóval eltemetett férfi sírja (Orosháza)

10  A tisztelet jele például az lehetett, 
hogy egy állatfajta nevét nem volt szabad 
kiejteni, ezért körülírták azt: „az a szarvas 
állat”. Késôbb ebbôl lett a szarvas. A far-
kas szó hasonlóan alakult ki.
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A „kalandozások” okai

A Magyar Nagyfejedelemség támadó hadjáratait szokás „kalando-
zás” néven illetni. Közismert, ám helytelen kifejezés, mert ezek nem 
ötletszerû kalandozások, hanem elôre eltervezett harci vállalkozá-
sok voltak. 

A hadjáratoknak több oka volt.
1. Fô ok a Magyar Nagyfejedelemség állami érdekeinek érvénye-

sítése. A magyarok idegen királyok, fejedelmek hívására keltek útra.  
A külhoni uralkodók jó pénzt fizettek a nagy harcértékû lovas- 
íjász seregek segítségéért.

2. Másodlagos ok a zsákmány és foglyok szerzése. Az arany- és 
ezüsttárgyak és az értékes kelmék a vagyont növelték, míg a fog-
lyokból szolgák lettek, de rabszolgaként is eladták ôket.
Ezek a támadó hadjáratok biztosították az otthon maradottak nyu-
galmát. A környezô népek tartottak a harcias magyaroktól, s egy 
kivétellel nem mertek országukra támadni. Az egyetlen kivétel 907-
ben jött el, amikor keleti frank sereg tört be, de Pozsonynál a ma-
gyar haderô fényes gyôzelmet aratott.

A magyarok fegyverzete, harci taktikája*

A megtámadott országok népét a magyar harcosok megjelenésekor 
rémület fogta el. 11 Kis termetû, de fürge és erôs lovakon érkeztek. 
Fegyverzetük jóval könnyebb volt, mint a védôké. A magyar kato-
nák ezért sokkal gyorsabban mozogtak náluk.

A magyaroknak nem volt erôs vaspáncéljuk, hanem csak bôrbôl 
készült pajzsot hordtak. Félelmetes íjukkal már messzirôl nagy 
pusztítást okoztak. Közelharcban a gazdagabbak könnyû, kissé 
görbe, egyélû karddal támadtak: ez a szablya. A szegényebbeknek 
baltához hasonló fegyver (harci szekerce) jutott, de ezt is ügyesen 
forgatták. 

• Hasonlítsd össze a nyugat-európai nehézpáncélos lovagot a ma-
gyar könnyûlovas katonával! Melyikük fegyverzetének mi volt az 
elônye, és mi a hátránya?

Ôseink lovat áldoznak a túlvilági szellemek-
nek. Részlet Feszty Árpád honfoglalást áb-
rázoló hatalmas festményébôl, amely a XIX. 
század végén készült, a honfoglalás ezredik 
évfordulójára. • Keresd meg a képen a tál-
tost! Érdeklôdj, hol lehet ma megnézni ere-
detiben Feszty Árpád festményét! 

„Kalandozó” hadjáratok • Mely égtájak 
felé indítottak hadjáratokat a magyarok?

0 1000 km

11  A „kalandozó” magyarokról más né-
pek között sok tévhit is kialakult. Például 
azt hitték, hogy a magyarok a nyereg alatt 
pu hítják meg a húst, és azt eszik. Valójá-
ban a ló nyeregtôl feltört hátát gyógyítot-
ták a nyers hús ráhelyezésével. A hadjára-
tokra a vitézek más ételt vittek magukkal. 
A le  vágott állatok húsát megszárították, 
porrá törték. Ha megéheztek, vizet forral-
tak, és beleszórták a húsport. Így rövid 
idôn belül tápláló levest kaptak.
• Melyik mai – élelmiszerboltokban kap-
ható – étel ôse ez a por?
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Lehel kürtje

13 A késôbb elterjedt történet szerint a halálra ítélt Lehel utolsó kívánsága az 
volt, hogy még egyszer belefújhasson kedves kürtjébe. Az uralkodó ezt meg is 
engedte neki. Amikor azonban Lehel a kezébe vette a nehéz hangszert, azzal a 
király fejére sújtott, aki egybôl szörnyethalt. Azóta tudjuk, hogy mindez monda, 
de talán azt bizonyítja, hogy a két vezér bát ran állt az akasztófa alá.14 „[István király] apja, akit Gézának ne-

veztek, igencsak kegyetlen volt, és sokakat 
ölt meg hirtelen felindulásból. Mikor keresz-
ténnyé lett, indulatosan lépett fel tusakodó 
alattvalóival szemben e hit megerôsítésé-
ért, és a régi bûnt az Isten iránti buzgalom-
tól felbuzdulva elsöpörte. Ez a mindenható 
Istennek, de más istenségek különféle hiú 
képzeteinek is áldozott, s midôn fôpapjától 
szemrehányást kapott ezért, magáról azt 
állította: elég gazdag és hatalmas ahhoz, 
hogy ezt megtehesse. Felesége Beleknegini, 
azaz szlávul mondva szép úrasszony, pedig 
mértéktelenül ivott, és katona módjára ülve 
meg a lovat egy embert hirtelen haragjának 
túlzó hevességében megölt.” (Thietmar 
merseburgi püspök [†1018] krónikája)

1. Miért voltak elôdeink félelmetes harcosok?
2. Kik laktak a Kárpát-medencében a magyarok elôtt?
3. Hogyan zajlott a honfoglalás? 
4. Milyen forrásokból ismerhetjük meg a honfoglalás elôtti és  

a honfoglaló magyarok életét? (Gondolj az elôzô leckékre is!)
5. Miért temették el a halottal lovának csontjait?
6. Melyek voltak a „kalandozó” hadjáratok okai?
7. Jellemezd a kalandozó magyarok fegyverzetét és harcmodorát!

Ôsi magyar harcmodor:
– könnyûlovasok;
– váratlan rajtaütés, nyílzápor.

Kárpát-medence a honfoglalás elôtt:
avarok, szlávok.

862–895: honfoglalás: Álmos és Árpád 
fejedelem.

Honfoglalás kori sírok: tárgyi emlékek,  
→ túlvilághit.

Kalandozó hadjáratok: Nyugat-Európa, 
Itália, Bizánci Birodalom.

 Vázlat

Összefoglaló kérdések

Hadicsel • Meséld el, hogyan csapták be ellenségeiket a kalandozó magyarok!

A magyar harcosok gyakran alkalmaztak hadicselt. A leggyakoribb 
volt, hogy menekülést színleltek. Amikor az ellenség diadalittasan 
a nyomukba eredt, hirtelen visszafordultak, körülvették üldözôiket, 
és foglyul ejtették vagy lemészárolták ôket. 12 

A nyugati országok hadseregei lassan kiismerték a magyarok 
harcmodorát. Az erôs páncélba öltözött nyugati lovagok több csa-
tában is legyôzték a kalandozókat. A legsúlyosabb vereséget Augs-
burgnál (augszburg) mérték rájuk. Sikerült a magyarok két vezérét, 
Lehelt és Bulcsút is elfogniuk. 13 

 Nézz utána a történelematlaszban, hogy Augsburg melyik mai 
ország területén található!

Géza békepolitikája 

A „kalandozó” hadjáratok kora 955-ben nyugaton, 970-ben kele-
ten is lezárult. Árpád dédunokája, Géza nagyfejedelem (972–997) 
új politikát kezdett. I. Ottó császárhoz követeket küldött Quedlin-
burgba, és békés szándéka jeleként keresztény hittérítôket kért. 
Fiát, Vajkot megkereszteltette. Vajk az István nevet kapta. A béke 
érdekében István számára a bajor herceg lányát, Gizellát kérte fele-
ségül. Gizellával együtt térítô papok is érkeztek az országba. Pan-
nonhalmán pedig elkezdték építeni az ország elsô bencés kolostorát 
és iskoláját. 14

12 A magyar harcosok sokszor a vágtató 
lovon ülve, hátrafordított felsôtesttel lôt-
ték ki a nyílvesszôt. Ezt csak úgy lehetett 
megtenni, ha a lovas valamiben szilárdan 
meg tudta támasztani a lábát. Ezért volt 
fontos lószerszám a biztosan rögzíthetô 
nyereg és a hozzá csatolt kengyel. A hon-
foglalás kori magyar nye reg készítô mes-
terek messze földön híresek voltak.
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16.  Szent István és a magyar állam
„S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hôs magzatjai
Felvirágozának.”
(Kölcsey Ferenc: Himnusz - részlet)

Koppány legyôzése

Géza fejedelem fiára, Istvánra hagyta a fejedelemséget. Ebbe azon-
ban nem mindenki nyugodott bele. István rokona, Koppány is magá-
nak követelte a hatalmat.  Fegyvert fogott István ellen. István azon-
ban legyôzte ôt. Hogy többi ellenségét is elrettentse, Koppány testét 
négyfelé vágatta, és kitûzette a négy legfontosabb vár kapujára. 1

István harcaiban sokat segítettek külföldi, nyugatról jött vitézek 
is. Az uralkodó földadományokkal hálálta meg szolgálatukat. Ôk 
pedig hûen szolgálták ôt.

• Vitassátok meg, miért volt a kö zép korban olyan lényeges kérdés, 
kinek a tulajdonában vannak sóbányák! (Hol lehetett sót bányászni? 
Mire hasz nálták a sót ízesítésen kívül?)
 A történelematlasz alapján sorold fel, mely országok voltak szom-
szédosak Magyarországgal az állam alapítás idején!

István – nagyfejedelembôl keresztény király

I. (késôbb: Szent) István (997–1038) az apjától a nagyfejedelmi 
tisztséget örökölte. Csakhogy István teljesen másként akart ural-
kodni, mint ôsei. Ezért nyugati mintákat követve elhatározta, hogy 
keresztény módon királlyá koronáztatja magát. Az 1000. év kará-
csonyán a pápától kapott koronát Székesfehérvárott István fejére 
helyezték. Ô lett a keresztény magyar állam elsô királya. 2  

A királyok neve melletti évszám nem az életük éveit, hanem uralkodásuk éveit 
jelentik. Természetesen nem azért van zárójelbe téve, mert ez nem fontos adat, 
hanem azért, mert a történelemkönyvekben ez így szokás. Szent István uralkodá-
sának pontos idôpontját például minden magyar embernek illik ismernie.

• Mit gondolsz, mit fejezett ki a keresztény módon történô koro-
názás?
• Ki volt az elsô, és ki az utolsó magyar fejedelem?

A keresztény egyház megerôsítése

Hatalmának megerôsítése után István hozzákezdett a keresztény vallás 
elterjesztéséhez. A magyar nép ekkoriban már ismerte a kereszténysé-
get. Néhányan át is tértek az új hitre, de a többség még pogány volt.
Szent István ezért törvényeiben megparancsolta a kereszténység 
felvételét. Elrendelte, hogy minden tíz falu közösen építsen föl 
egy templomot. Vasárnaponként kötelezô volt templomba járni. 3

1  Az István és Koppány közti harc nem 
egyszerûen két trónkövetelô harca volt. 
Koppány is Árpád leszármazottja volt, 
hasonlóan Géza fejedelemhez. Sok föl  det 
birtokolt a Dunántúlon, a mai So mogy 
vármegye területén, és sok vitéznek pa -
rancsolt. Az ôsi, pogány öröklési rend 
szerint ôt illette volna a fejedelmi trón, mi-
vel idôsebb volt Istvánnál. István vi szont a 
keresztény öröklési rend alapján követelte 
a hatalmat. Eszerint az elhunyt uralkodó 
elsôszülött fia örökli a trónt. A harc tehát 
a pogány és keresztény szo kások között 
folyt.

István király alakja a koronázási paláston. 
Az aranyszállal hímzett palástot István 
nem viselhette megkoronázásakor, hiszen 
az 1030 körül keletkezett. István király fele-
sége, Gizella is részt vett az elkészítésében. 
• Figyeld meg a király koronáját! Egyezik-e 
a Szent Korona formájával? A lándzsa ebben 
a korban szintén fontos hatalmi jelvény volt.

2  Legendák István királyról. István király 
életérôl három legenda készült. Az egyik 
legenda elmeséli, hogy abban az idô-
ben a lengyel király követe koronát kért 
a pápától. A pápa el is készíttetett egy 
dí szes fejedelmi jelvényt, amit másnap 
akart Lengyelországba küldeni. Ám azon 
az éjszakán álmában megjelent elôtte Is-
ten küldöttje, és ezt mondta: „Tudd meg, 
hogy a holnapi napon, a nap elsô órájában 
hozzád ismeretlen nemzet kö vetei jön-
nek, akik tôled fejedelmüknek (…) királyi 
ko ronát követelnek. A koronát hát, melyet 
csináltattál, fejedelmüknek, miként kérik, 
eljuttatni ne habozzál. Mert tudd meg, 
hogy ez néki a dicsô királyi ranggal együtt 
élete eredményeiért jár.”

• Mi a legenda?
• Milyen eredményekért kapta István a 
koronát?

3  A templomok mellett több kolostor is épült. Hasonlóan más országokhoz, 
Magyarországon is a kolostorok váltak a tudomány és az iskolázás helyeivé. 
István hívására Zalavárra, Bakonybélre és a Pécs melletti Pécsváradra érkeztek 
szerzetesek. Hogy legyen mibôl élniük, a király földeket is ajándékozott a ko-
lostoroknak.
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Azért, hogy a keresztény papságnak legyen mibôl élnie, István el-
rendelte, hogy a parasztok a termények egytizedét és minden tizedik 
állatot évente adják át az egyháznak. Ezt az adót hívták tizednek.

István gondoskodott az egyház megszervezésérôl is. Egyházme-
gyéket, vagyis püspökségeket alapított. A püspök dolga a térítés, a 
tanítás és az egyházi élet irányítása volt. 4  István a hazai egyház 
központjául Esztergomot jelölte ki, ezért ott fôegyházmegyét, ér-
sekséget szervezett. (Nemsokára lett még egy érsekség is az ország-
ban, Kalocsa központtal.) Az érsek a püspökök elöljárója volt.

Voltak olyan egyházi intézmények, amelyek nem tartoztak érse-
ki vagy püspöki irányítás alá. Ilyen volt a székesfehérvári Szûz Má-
ria-bazilika: itt koronázták a magyar királyokat 1000 és 1527 között,  
és sok uralkodónk – közöttük Szent István – is ide temetkezett. Ezért 
ez a templom állami feladatot is ellátott. 5

• Mit tanultál korábban a tizedrôl?
• Mire utal Székesfehérvár mai elnevezésében a „Székes” elôtag?
• Mi a különbség a püspök és az érsek között?
 Keresd meg a történelematlaszban Esztergomot és Székesfehérvárt!

Az államszervezô király

István gondoskodott az állam megszervezésérôl is. Hogy hatalma 
mindenhol érvényesüljön, az ország területét vármegyékre osz-
totta fel. Minden vármegye központjában egy-egy királyi vár állt.  
A várban lakott a vármegye vezetôje, az ispán. Ô hirdette ki a tör-
vényeket. A bûnösöket is ô ítélte el. Az ispán gondoskodott az adók 
beszedésérôl. Háború esetén ô vezette a vár vitézeit a csatába.

István a belsô nyugalom érdekében törvényeket hozott. Elren-
delte például: „Ha valaki embert öl karddal, azon kard által vesszen 
el.” (tehát öljék meg).

• Szerinted miért nagyon fontosak a törvények?

4  Görög szerzetesek Magyarországon.  
I. (Szent) István király nem csak a nyugati, 
latin nyelvû papságot támogatta. Kele-
ti szerzeteseket is szívesen látott. Így 
Veszprémvölgyben görög nyelvû apá cá-
kat telepített le, bôségesen ellátva ôket 
földbirtokokkal is. 

A székesfehérvári Szûz Mária-bazilika XI. 
század eleji állapotának rekonstrukciója. 
(Branczeiz Zsuzsanna alkotása, forrás a szé-
kesfehérvári Szent István Király Múzeum 
blogja.)

5   A király székhelye. A középkori Ma-
gyar Királyságnak több központja volt. 
„Fôváros” (persze nem mai értelemben 
véve) Székesfehérvár, a koronázó város 
volt, de a legjelentôsebb uralmi közpon-
tok közé tartozott Esztergom, Veszprém, 
Buda, majd késôbb Visegrád. Emellett a 
király gyakran járta az országot. Az ural-
kodó és az udvartartás hol az egyik, hol a 
másik várban tartózkodott. Az ellátásukat 
végzô szolgákat a környékbeli falvakban 
telepítették le. Sok falu ennek máig ôrzi a 
nevét.
• Milyen foglalkozású szolgák lakhattak 
az alábbi falvakban: Halászi, Vadászi, Lo-
vászi, Solymár, Nagykovácsi, Üllô, Kul-
csod, Szakácsi, Szekeres?
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A trónutódlás kérdése

Szent István király természetesen fiát, Imrét szerette volna meg-
tenni utódjának. Ezért nagy gondot fordított Imre herceg nevelé-
sére. 6  Egy tudós püspököt, Gellértet kérte fel tanítására. 7  Imre 
hercegbôl mégsem lehetett király. Nem sokkal házassága után egy 
vadászaton megsebesült és meghalt. Ezért István király a nôvére 
fiát, Pétert jelölte ki utódjául. 

Péter Velencében nevelkedett, mert István nôvére velencei elô-
kelô felesége volt. Hiába jött Magyarországra, idegennek tekintették.

• Hány esztendeig uralkodott I. (Szent) István?

 

Trónviszályok

Péter királyként magára haragította a magyarokat, mert csak az ide-
gen urakra hallgatott. 8  Ezért a magyar urak föllázadtak Péter ellen, 
elûzték, és István másik nôtestvérének fiát, Aba Sámuelt választották 
meg királynak. Péter viszont a német császár segítségével legyôzte 
unokatestvérét, Aba Sámuelt. A segítség fejében Péter király a csá-
szár hûbérese lett, a császár parancsainak engedelmeskedett. Péter 
uralma így sem tartott sokáig. Szent István távolabbi rokonai (András 
és Béla hercegek*) is igényt tartottak a trónra. András legyôzte Péter 
seregét.

6  István király fiának, Imrének az oku-
lására uralkodói tapasztalatait írásban is 
összefoglalta. A mû címe: Intelmek. Rész-
letek az Intelmekbôl:

„A türelmes királyok királykodnak, a 
tü relmetlenek pedig zsarnokoskodnak…”

„…ifjakkal és kevésbé bölcsekkel ne ta -
nácskozz, ne is kérj tôlük tanácsot, csak a 
gyûlés véneitôl, kiknek koruk és bölcsessé-
gük miatt megfelel ez a fela dat.”

„A vendég és jövevény férfiakban 
olyan nagy haszon rejlik, hogy méltán 
lehet számon tartani a Királyi méltóság 
hatodik helyén. Elsôsorban emiatt nôtt 
nagyra a Római Birodalom, és emelkedtek 
magasra, lettek dicsôvé a római Királyok, 
mert különféle területekrôl sok nemes és 
bölcs személyiség özönlött oda… Ahogy 
ugyanis a vendégek a világ különféle ré-
szeibôl és tartományaiból érkeznek, úgy 
hoznak magukkal különféle nyelveket és 
szokásokat, valamint különféle tanító írá-
sokat és fegyvereket. Ezek az összes Ki-
rályságnak díszére válnak, és nagyszerûvé 
teszik az Udvart, és elrettentik a kihívóan 
fellépô külföldieket. Az egy nyelvû és csak 
egyetlen szokásmódra épülô Királyság 
ugyanis gyenge és törékeny.”
• Mi mutatja a szövegben, hogy István  
tanácsadóival, az úgynevezett királyi  
tanáccsal együtt kormányozta az orszá-
got?

7  Legendája szerint Gellért egyik útján 
egy házban keresett éjszakára hajlékot. 
Hajnalban hallotta, hogy egy asszony, 
miközben kézimalmán a reggelinek valót 
darálta, különös éneket dúdolt. Gellért 
csodálattal jegyezte meg kísérôjének: 
„Boldog lehet ez az asszony, aki szolga 
ugyan, mégis kötelezô munkáját ilyen 
szépen, zúgolódás nélkül, vidáman vég-
zi.” Ezután pénzzel jutalmazta meg a 
szolgálót.
• Mire tanította Gellért a kísérôjét?

Kézi ôrlôkô rajza. Ilyet forgathatott a Gellért által látott cselédlány is. Hasonló ôr-
lôköveket még 60-70 éve is használtak: az állatok takarmányát készítették elô vele.

A kalocsai érseki 
temp  lom ásatásakor 
elô ke rült királyfej. 
So kan úgy gondol-

ják, hogy a szo bor 
I. (Szent) Istvánt ábrá-
zolja.

8  A Képes Krónika így jellemzi Péter uralmát: „Fittyet hányt Hungaria (Magyar-
ország) nemeseire, s a föld javait a vadállat módjára üvöltô teutonokkal (néme-
tekkel), meg a csacsogó fecske mód jára fecsegô latinokkal (azaz ola szokkal)… 
zabálta föl.”
• Mit jelent a „fittyet hányt” kifejezés?
• Mit gondolsz, a krónikás miért jellemzi így az idegeneket?

A trónviszályok István halála után több évtizedre megbolygatták 
a Magyar Királyság nyugalmát.

• Mit jelent a hûbérúr–hûbéres kapcsolat?
•  Miért jelentett az egész országnak hátrányt, ha a német császár 

a magyar király hûbérura?
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Keresztény öröklési rend → István a fejedelem.
Koppány és más lázadók legyôzése.
1000 vége: István királlyá koronázása.
Az egyház és a vármegyék megszervezése:

– „tíz falu építsen egy templomot”;
– tizedfizetés;
– törvények;
– ispánok.

Imre herceg halála → Ki legyen István örököse?
Évtizedekig tartó trónviszályok.

1. Mi volt István király pogány neve?
2.  Ki volt Koppány? Milyen jogon  

követelte magának a fejedelmi trónt?
3.  Miért volt lényeges, hogy István ne 

fejedelem, hanem koronás király 
legyen?

4.  Milyen célokat szolgáltak István 
törvényei? (Egyházi és világi célok.)

5. Ki volt az ispán?
6.  István halála után miért törtek ki 

trónviszályok?
7.  Miért nem fogadták el Péter uralmát 

a magyarok?

Vázlat      Összefoglaló kérdések

Néhány magyar szó a tihanyi apátság latin 
nyelvû alapítólevelébôl

Német és magyar katonák harca • Figyeld 
meg a földre hajtott zászlót a törött zász-
lórúddal! Szerinted kik gyôztek az ütközet-
ben?

9  I. Andrást a tihanyi kolostorban te met-
ték el. A kolostort ô alapította. A király így 
akarta kárpótolni az egyházat a háborús 
pusztításokért. Érdekes, hogy a kolostor 
alapítólevelének latin szövege magyar sza -
vakat is tartalmaz. A Székesfehérvárra menô 
hadiút kifejezés például így szerepel benne: 
feheruuaru rea meneh hodu utu rea.

Még István uralkodása alatt történt, hogy férfiági unokatestvére, 
Vazul magának akarta megszerezni a trónt. Összeesküvést szôtt a 
király ellen. István szigorúan megbüntette: megvakíttatta, így ural-
kodásra alkalmatlanná tette ôt. Vazul fiait, Levente, András és Béla 
herceget számûzetésbe küldte. Késôbb a Péter második uralma ellen 
háborgó magyarok Vazul fiait visszahívták Magyarországra. Levente 
ekkor meghalt, de András legyôzte és megvakíttatta Pétert, így ô 
lett a következô király. András természetesen úgy számított, hogy 

fia követi ôt a trónon. A ko-
ronára azonban öccse, Béla is 
igényt tartott. 

• Kinek adnád a trónt a ke-
resztény öröklési rend szerint: 
András fiának vagy Bélának?

András próbára tette öccsét: hajlandó-e lemondani a királyságról. 
Találkozóra hívta ôt. Felajánlotta: válasszon a fôvezérséget jelentô 
kard és a királyi korona között. Bélának hívei megsúgták, hogy ha a 
koronát választja, akkor a bátyja megöleti. Ezért a kardra mutatott. 
De Béla nem törôdött bele vereségébe. Fegyverrel támadt Andrásra, 
aki a háborúban halálos sebet kapott. 9  Béla lett a következô király 
(I. Béla, 1060–1063). Ám nem sokáig uralkodott. Különös halált halt: 
trónjának nehéz faépítménye rádôlt. 
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lány

I. (Aba) Sámuel
(1041–1044)

I. (Orseolo) Péter
(1038–1041)
(1044–1046)

Géza
(972–997)

I. (Szent) István
(997–1000)

(1000–1038)

Taksony
(955–971)

Mihály

Vazul

I. András
(1046–1060)

I. Salamon
(1063–1074)

I. Béla
(1060–1063)

I. Géza
(1074–1077)

I. (Szent) László
(1077–1095)

I. (Könyves) Kálmán
(1095–1116)

Álmos

II. István
(1116–1131)

II. (Vak) Béla
(1131–1141)

II. Géza
(1141–1162)

II. László
(1162–1163)

IV. István
(1163)

III. István
(1162–1172)

III. Béla
(1172–1196)

I. Imre
(1196–1204)

III. László
(1204–1205)

II. András
(1205–1235)

IV. Béla
(1235–1270)

(Utószülött)
István

V. István
(1270–1272)

III. András
(1290–1301)

IV. (Kun) László
(1272–1290)

lány

17. Árpád-házi királyportrék

Az Árpád-házi királyok családfája 

Szent László pénzei

17.   Árpád-házi királyportrék
Az erôs kezû Szent István király létrehozta a keresztény Magyar 
Királyságot. Utódai, az Árpád-házi királyok mind arra törekedtek, 
hogy ez az állam növekedjen és erôsödjön. Kik voltak a legsikeresebbek 
ebben a törekvésükben? Errôl tanulunk a következô leckében.

Szent László, a lovagkirály

I. (Szent) László (1077–1095) háborúkban feldúlt országot örö-
költ elôdeitôl. A nép egy része ragaszkodott pogány hitéhez. Sokan 
abba sem törôdtek bele, hogy egy földesúrnak szolgáljanak: nem 
akartak jobbágyok lenni. Gyakori volt, hogy emiatt az emberek az 
ország más vidékeire vándoroltak el, vagy állandó lakóhely nélkül 
kóboroltak. 

A király a rend helyreállítása érdekében nagyon szigorú törvé-
nyeket hozott. Elrendelte, hogy aki egy tyúk értékénél (vagy 10 
dénárnál*) többet lopott, azt akasszák fel. 1

László törvényeiben megtiltotta a kóborlást. Ezzel biztosítani 
akarta, hogy mindig legyen elegendô ember az általa adományo-
zott földek megmûvelésére. Akiket ilyen birtokra telepítettek, azok 
kötelesek voltak új uruknak szolgálni és a termény egy részével 
adózni. Többé nem voltak szabad emberek. 

László szigorú törvényeket hozott azok ellen, akik még mindig 
ragaszkodtak a pogány szokásokhoz. 2  De a király jó példát is 
akart a magyarok elé állítani. Ezért azok közül, akik régebben sokat 
tettek a kereszténységért, többeket a szentek sorába emelt. Köz-
tük volt István király, a fia, Imre herceg és Gellért püspök. 3

• Ismételj! Kik voltak a felsorolt szentté avatottak? Miben adtak 
példát a magyaroknak?

1  István veretett elôször pénzeket ha-
zánkban. Ezek ezüstbôl voltak. Pén zé-
nek mindkét oldalán középen egy kereszt 
van, körülötte pedig felirat: „István ki rály”  
(persze latinul: „Stephanus Rex” – szte-
fa nusz rex).
• Miért fontos, hogy egy országban 
használjanak pénzt is a cserekereskede-
lem mellett?

2  „Akik pogány szokás szerint kutak 
mellett áldoznak, vagy fákhoz, források-
hoz és kövekhez ajándékot visznek, bû-
nükért egy ökörrel fizessenek.” (Részlet  
I. László törvénykönyvébôl)

A Szent Jobb, István király épen maradt  
jobb keze • Mit olvastál róla?

3  A Szent Jobb. Amikor I. László  
I. (Szent) Istvánt szentté avatta (1083), új 
sír helyet is keresett neki. A leírások sze-
rint István koporsójának felnyitásakor az 
ott lévôk csodálatos illatokat éreztek, és 
a szent király jobb kezét épségben lelték 
meg. A középkori ember számára ez cso-
dának tûnt, és bizonyította, hogy István 
csakugyan szent. István jobb kéz fejét ma 
Budapesten, a róla elnevezett templom-
ban (a Szent István-bazilikában) ôrzik dí-
szes ereklyetartóban.
• Ismételj! Mi az ereklye?
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László külpolitikája

László a külsô ellenséggel szemben is megvédelmezte az országot. 
Nagy veszélyt a kelet felôl támadó sztyeppei népek jelentettek. Ôk 
úzok voltak, de a krónikák kunoknak nevezték ôket. Ellenük király-
sága elôtt is harcolt, s maga vezette a sereget. 4   Mivel vitézségbôl 
sokszor adott példát katonáinak, késôbb lovagkirálynak nevez-
ték. 5  

László király nemcsak védekezett, hanem hódított is. Magyaror-
szág délnyugati szomszédját, Horvátországot meghódította, és 
azt ifjabb unokaöccsére, Álmos hercegre bízta.

 Keresd meg a történelematlaszban Horvátország híres kikötôvárosát! 
(Ma is fontos tengeri kikötô: mai neve Zadar.)

4  A kun Ázsiából származó nomád nép 
volt. Életmódjuk hasonlított ahhoz, ahogy 
a magyarok éltek a honfoglalás elôtt. Egy-
re gyakrabban támadtak Magyar országra 
László király országlása idején.
• Ismételj! Mit jelent a nomád életmód? 

A Tordai-hasadék. A legenda szerint itt nyílt meg a hegy, hogy a menekülô László 
és vitézei egérutat nyerjenek üldözôik elôl.

László jó viszonyra törekedett a német császárral és Bi-
zánccal is, de ha kellett, fegyverrel védte királysága érdekeit. Ma-
gyarország tekintélyét jelzi, hogy leányát késôbb bizánci császár 
vette feleségül. Ô volt Piroska, akit az ortodox egyház szentté ava-
tott (Szent Eiréné).

• Hogy hívják ma Konstantinápolyt, és melyik országban található?

Szent László harca a kun vitézzel. Falfestmény a kakaslomnici templomban. Elôbb 
a menekülô, hátrafelé nyilazó kunt látjuk, majd László és a kun vitéz kézi csatáját. 
• Meséld el a legendát! Mit csinál a képen a leány? Mibôl tudjuk, hogy a szent 
királyt ábrázolja a falfestmény?

5  László személyéhez számos monda és 
legenda fûzôdik. Az egyik történet szerint 
László (akkor még herceg, nem király) a 
kunokkal vívott egyik csata után észre-
vette, hogy egy kun vitéz elrabolt egy 
szép magyar leányt. László a nyomába 
eredt, de nem érte utol. Rá kiáltott a lány-
ra, hogy az övénél fogva rántsa le a lóról a 
kunt. A lány ezt meg is tette. László pedig 
párviadalban legyôzte az ellenségét.
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Könyves Kálmán, a mûvelt király

I. Lászlónak nem született fia. Trónját unokaöccse, Kálmán (1095–
1116) szerezte meg. Kálmánt eredetileg papnak szánták. Iskolába 
járt, tudott írni és olvasni. Ez abban az idôben ritkaság volt. Hí-
res volt mûveltségérôl, ezért nevezték Könyves Kálmánnak. Tudós 
papokkal vette körül magát, udvara a szellemi élet központja volt. 
Ennek a pezsgô kulturális életnek fontos eredményei az István-le-
gendák.

Kálmán folytatta László törvénykezését. Elrendelte, hogy az or-
szág határain az árucikkek után vámot kell fizetni. Enyhített a lo-
pásra vonatkozó törvényeken. Már csak azt ítélték halálra, aki 
egy szarvasmarhának megfelelô értéket lopott el. 

A korhoz képest felvilágosult törvényei szigorúan jártak el a má-
giával kapcsolatban. Ma is emlegetett híres kijelentése a „boszorká-
nyok pedig nincsenek” legenda, de fellépett a pogány hitvilág hie-
delmei ellen. 

• Mire következtethetsz abból, hogy Kálmán enyhítette László szigorú 
törvényeit?

Kálmán követte elôdjét a hódításokban is. Személyesen vezetett 
hadat, amikor elfoglalta az Adriai-tenger partvidékét, Dalmáciát, 
ami Horvátország része volt. Ez a terület fôleg kikötôi miatt volt 
fontos. 1102-ben Kálmánt horvát királlyá koronázták. A magyar ki-
rályok ettôl kezdve 1918-ig egyszersmind horvát királyok is voltak.

Kálmán nem uralkodhatott békében. Öccse, Álmos herceg ma-
gyar király akart lenni, és többször is fellázadt ellene. Kálmánnak 
nem volt más választása, mint harcba szállni vele. Mivel megölni 
nem akarta, alkalmatlanná tette az uralkodásra: Álmost ártatlan 
kisfiával, Bélával együtt megvakíttatta.

III. Béla: császári trónörökösbôl magyar király

III. Béla apja másodszülött fia volt, ezért nem számított a magyar 
trón örökösének. 15 évesen került Bizáncba egy megállapodás mi-
att. A XII. század közepén a magyarok sokat háborúztak Bizánccal 
a Balkán-félsziget északi része feletti fennhatóságért. Amikor végre 
békét kötöttek, a bizánci császár azt kérte, küldjenek az udvarába 
egy magyar herceget. Ennek több oka volt. Egyrészt Bélával együtt 
kérte Magyarország déli részeinek átadását. Másik oka az volt, hogy 
a császárnak akkor még nem volt fia, Béla pedig rokona volt, hiszen 
az akkori bizánci császár, I. Mánuel a magyar királylány, Piroska 
(Szent Eiréne) fia volt. Bélát sokáig utódjaként nevelte, uralkodni 
tanította, sôt eljegyezte saját leányával is. Amikor a császárnak 
mégis fia született, Bélát megfosztották a császári trón öröklésének 
lehetôségétôl. Mivel nem sokkal késôbb meghalt Béla bátyja, a her-
ceg hazaindult Magyarországra. 

• Nézz utána a családfán, hogy ki volt Béla apja és bátyja!
• Ki volt Szent Piroska apja?

III. Béla magyar birodalma

III. Béla uralkodása (1172–1196) a Magyar Királyság egyik fény-
kora volt. Az országra béke köszöntött. Megkoronázása után  
III. Béla hozzáfogott a magyar államügyek rendbetételéhez. Bizánc-
ban megtanulta, hogy miért elônyös, ha minden fontos ügyet írásba 

Csempeszkopács temploma. A kicsiny temp-
lom nem sokkal nagyobb egy osztályterem-
nél. Az akkori falvak lakosságszámát mutat-
ja, hogy egy ekkora templom is elég nagynak 
bizonyult. • Szerinted körülbelül hányan 
laktak egy középkori magyar faluban?

Szent Piroska, a bizánci császár felesége (a 
jobb oldalon)

Szent László fejereklyetartója. Ebben a dí-
szes szoborban ôrzik Szent László király 
koponyájának egy darabját, azaz ereklyéjét. 
A szobor arca III. Bélára hasonlít. • Mi min-
dent nevezhetünk ereklyének? Miért volt 
fontos a középkori keresztények számára az 
ereklye?
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foglalnak. Ezért udvarában hivatalt szer-
vezett, ahol a hozzá hû papok okleveleket 
állítottak ki: ez lett a királyi kancellária. 
Oklevelek bizonyították a király birtoka-
dományozásait, oklevelekre jegyezték fel a 
perekben hozott királyi ítéleteket.

III. Bélát külföldön is nagy királynak tar-
tották, s a korabeli ismert világ legfôbb 
hatalmasságai között tartották számon. 
Messze földön csodálták fényes udvarát, 
és tartottak hadseregétôl. Amikor keresz-
tes hadak Magyarországon vonultak ke-
resztül, az átutazók személyesen is meg-
tapasztalhatták, milyen hatalmas és gaz-
dag király. 1192-ben szentté avattatta I. 

László királyt, és ezzel ô is hatalmas elismerést kapott a pápától. 
Az Árpád-ház így a „szent királyok nemzetsége” lett. László szent-
té avatására készült egy díszes fejereklyetartó, a herma, amelynek 
arcmása III. Bélát ábrázolta. 

III. Béla hírneve utódai körében is megôrizte fényét: unokája, IV. 
Béla király így emlékezett róla: „Nagy Béla király”.

II. András és az Aranybulla

III. Béla halála után nagy változások következtek. Fia, II. András 
uralkodását külsô és belsô háborúk, viszályok kísérték. Az uralko-
dót udvari emberei állandóan kérésekkel zaklatták. Azt akarták elér-
ni, hogy a király örök idôkre adjon nekik földet és várakat. Cserébe 
hûséget ígértek. András, hogy megerôsítse hatalmát, teljesítette a 
kérésüket. Hatalmas területeket és fontos királyi várakat adomá-
nyozott az uraknak. Közülük a leggazdagabbakat ekkor kezdték 
báróknak nevezni.

• Vitassátok meg, hogy igaza volt-e Andrásnak! A földek és a várak 
eladományozása erôsítette-e a királyi hatalmat
– rövid idôn belül és 
– hosszú távon?
Gondoljatok arra is, hogy mi volt a szerepe a királyi váraknak! (118. ol-
dal)!

II. András birtokadományai sokakat elkeserítettek. Az elôkelôk 
egy része sérelmezte, hogy a király az udvarában élô idegeneknek 
(fôleg németeknek) is bôven adott tisztségeket és birtokokat. 

Az idegenek II. András német feleségével, Gertrúddal érkeztek a 
magyar királyi udvarba. Az asszony rokonait II. András elhalmozta 
tisztségekkel és birtokokkal. A magyar elôkelôk úgy érezték, hogy 
a király elfordult tôlük. Amikor András külföldön hadakozott, az 

összeesküvô bárók a Pilis hegységben, egy vadászaton megölték 
a királynét.

Az elégedetlenek lecsillapítására II. András 1222-ben ok-
levelet adott ki. Ezt nem a szokásos viasz-, hanem arany-
pecséttel pecsételték le, ezért a neve Aranybulla lett. Ebben 
a király több ígéretet tett a nemeseknek. A legfontosabb az 
volt, hogy a törvény szerint a nemeseknek nem kellett 

adót fizetniük. Az Aranybulla kimondta, hogy a nemesek-
nek a királyt a külföldi hadjárataira csak akkor kell elkísérniük, 

ha az uralkodó fizet érte. Ha ellenség tör az országra, akkor vi-

Anonymus szobra Budapesten, a Városli-
getben • Mit gondolsz, miért nem ábrá-
zolta az arcát a szobrász?

Az Aranybulla pecsétje

Díszes oldal Anonymus krónikájából, Ano- 
nymus nevének (P. mester) kezdôbetûjével



12517. Árpád-házi királyportrék

szont kötelesek fegyvert fogni. Azt is megengedte a törvény, hogy 
a nemesek szembeforduljanak királyukkal, ha az megszegi az or-
szág törvényeit.

• Miért volt ez fontos a nemesek számára? Mi a különbség az ország 
védelme és a külföldi hadakozás terhei között?
• Ki volt Bánk bán? Ki írt drámát róla? Ha nem tudod, érdeklôdj!
• Az arany szó jelentése nyilvánvaló. De mit jelent a „bulla”? Nézz 
utána a Magyar értelmezô kéziszótárban!
• Miért nem volt az Árpád-kori Magyarországnak fôvárosa?
• Mit jelent a királyi udvar „országjárása”?
• Mi mindennel foglalkozott ez alatt a király?

IV. Béla és a bárók ellentéte

II. Andrást fia, IV. Béla (1235–1270) követte a trónon. Az új király 
másképpen uralkodott, mint apja. Nem osztogatta a birtokokat, sôt 
sokat vissza is vett. Éreztetni akarta a bárókkal királyi tekintélyét. 6  
Magatartásával IV. Béla elidegenítette magától az ország jelentôs 
részét – épp a legrosszabbkor.

Krónikáink tudtak róla, hogy népünk egy része keleten maradt. 
Egy domonkos szerzetes, Julianus barát három társával elindult, 
hogy megkeresse ôket. Útja sikerrel járt, de visszatérve rémületes 
hírt hozott: jön a tatár (más néven mongol) támadás! 7  Uralkodó-
juk, akit kánnak* szólítottak, népével Magyarország meghódítására 
indult. Julianus tudta, hogy ezt a hadsereget még senki sem gyôzte 
le. A bárók azonban nem törôdtek a figyelmeztetéssel.

A kunok
IV. Béla a nomád tatárok ellen egy másik vándorló nép, a kunok se-
gítségében bízott. Ôk ismerték a tatárok harcmódját. Már többször 
háborúztak velük. A király ezért befogadta ôket országába.

A nép és a földesurak azonban gyûlölték a jövevényeket. A ku-
nok ugyanis nem hagyták abba a nomád életet, s állataik lelegelték 
a termést. Sokan azt hitték, hogy a tatároknak kémkednek. Ezért 
megtámadták és megölték a kun vezért. Népe ezután pusztítva, 
rabolva hagyta el az országot.

• Melyik királyunk idején törtek rá a kunok az országra?
• Többször tanultatok már a nomád és földmûvelô életmód kü-
lönb ségérôl. Soroljátok fel ezeket a különbségeket!
• Miért nem segítették a nagyurak IV. Bélát?

Nyilazó mongol harcos • Nevezd meg a 
képen látható fegyvereket!

6  „amikor isteni rendelkezés folytán örök-
lés következtében ránk szállt az ország kor-
mányzása, mi, báróink és egész országunk 
közös tanácsára elhatároztuk, hogy elvesz-
szük néhány elôdünk felesleges és haszon-
talan adományait, és országunkat abba az 
állapotba vezetjük vissza, amelyben elô-
dünk, a boldog emlékû Béla király idejében 
volt.” (IV. Béla oklevele 1237-bôl)

7  Julianus barát fél évet vándorolt, mire 
megtalálta a keleten több száz évvel ez 
elôtt leszakadt magyarokat. Érdekes, hogy 
még (körülbelül 800 év elteltével is) megér-
tették egymást. A keleti magyarok szörnyû 
hírrel fogadták ôt: egy hódító nép, a tatár 
minden népet le akar igázni Európában! 
Julianus azonnal visszafordult, hogy figyel-
meztesse a magyar királyt a veszélyre.
 Julianus a keleten maradt magyarokat 
a feltételezett magyar ôshazában (Magna 
Hungaria) találta meg. Keresd meg ezt a te-
rületet a történelmi atlaszban! Mely folyók 
között található?
 Nézd meg Julia nus barát útját a történe-
lematlaszban!

Szablyával rohamozó tatárok  • Mi a szab-
lya? Mit gondolsz, milyen fegyvert hasz-
náltak a rohamot megelôzôen? 
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8  Tatár cselvetések. Pesthez érve a ta tárok 
a városfalak mögé húzódott magyarok sze-
me láttára égették föl a környezô fal vakat. 
Végül a kalocsai érsek kato ná ival üldözôbe 
vette az ellenséget. A ta tárok látszólag me-
nekülni kezdtek, az érsek és vitézei pedig 
utánuk vágtattak.

Ám a menekülés csapda volt! Egy 
mocsaras részre érve az üldözôk elakadtak, 
mert a páncéljaik lehúzták ôket. A tatárok 
vissza fordultak, és nyilaikkal halomra ölték 
a magyarokat.

Késôbb Esztergomnál a tatárok át akar -
tak kelni a Dunán. Megvárták, míg befa-
gyott a folyó, de nem tudták, van-e olyan 
erôs a jég, hogy a lovakat is elbírja. Ezért a 
magyarokkal szemközti parton hagytak egy 
sereg lovat és marhát, ôk pedig el búj tak. A 
magyarok azt hitték, hogy a tatár sereg el-
vonult, s a jégen keresztül hazahajtották 
állataikat. Több se kellett a tatároknak! Ôk 
is átkeltek a folyón, és le mészárolták a ma-
gyarokat. (Ezt a történetet egy szemtanú 
pap, Rogerius [rogériusz] jegyezte le.)

A tatár betörés Magyarországra és a király 
menekülése a tatárok elôl

IV. Bélát üldözik a tatárok • Vajon miért lett 
volna fontos a tatároknak, hogy elfogják a ki-
rályt?

A tatárjárás 
A magyar had megpróbálta útját állni a Batu kán vezette tatár fôse-
regnek. A két sereg 1241. április 11-én, Muhi mellett ütközött 
meg. A magyarok vereséget szenvedtek. IV. Béla király elmene-
kült, de hadvezéreinek többsége meghalt. Az ország nyitva állt az 
ellenség elôtt.

• Melyik néprôl tanultunk hasonlót: színlelt meneküléssel maga 
után csalja az ellenséget, majd hirtelen szembefordul az üldözôkkel, 
és közben társaik rejtekhelyeikrôl is megtámadják ôket?

A tatárok pusztítása súlyos volt. A lakosság egy részét legyilkol-
ták, másokat rabláncra fûzve hurcoltak el. A településeket feléget-
ték. 8   Ugyanakkor voltak olyan területek is az országban, amelyet 
nem, vagy csak alig ért el a tatár sereg. A király a támadók elôl egy 
kis dalmáciai szigetre menekült. 1242-ben itt érte a hír, hogy a ta-
tárok kivonultak Magyarországról.

• Melyik magyar király foglalta el Dalmáciát?
 A dalmáciai sziget, ahová Béla menekült, Trau szigete volt. Nézd 
meg a történelematlaszban a király menekülési útvonalát! Érdeklôdj, 
hogyan nevezik ma a szigetet!
 A nagykánok székhelye Karakorum volt. Számítsd ki, kb. hány ki-
lométert kellett Magyarországról idáig lovagolniuk a tatár vezéreknek!
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9  „Ahhoz folyamodtunk, amihez tudtunk: 
a kereszténység érdekében, királyi méltó-
ságunkban megalázkodva két leányunkat 
két rutén herceghez, a harmadikat pedig 
Lengyelország hercegéhez adtuk nôül, 
hogy rajtuk és más keleti barátainkon ke-
resztül értesüljünk a tatárok mélységesen 
titkolt újdonságairól, s így szándékaikkal és 
csalárd fortélyaikkal valamelyest felkészül-
tebben nézhessünk szembe. A kunokat is 
befogadtuk országunkba, s ó, fájdalom, ma 
pogányokkal védelmezzük országunkat, és 
pogányokkal verjük le az egyházhoz hûtle-
neket. Mi több, a keresztény vallás védel-
mére elsôszülött fiunkhoz kun nôt kapcsol-
tunk a házasság kötelékével, hogy ezáltal 
a rosszabbat elkerüljük, és valami alkalmat 
találjunk rá, amivel sikerül ôket a keresztség 
felvételére szólítani, amint már többekkel 
meg is tettük.” (IV. Béla király levele IV. Ince 
pápának. 1250. november 11.)

Szigliget várának romjai. A várat a pannonhalmi apátság építtette 1250 körül, majd 
késôbb IV. Béla visszavette saját tulajdonába.

1.  Miért kellett szigorú törvényeket 
hoznia Szent László királynak?

2.  Miért nevezik Lászlót  
„lovagkirálynak”?

3.  Mivel tudod bizonyítani, hogy  
Kálmán valóban nagyon mûvelt volt?

4.  Bizonyítsd, hogy III. Béla nagy  
hatalmú király volt!

5.  Miért adta ki II. András az  
Aranybullát?

6.  Miért nevezik IV. Bélát második  
honalapítónak? 

Szent László intézkedései:
– szigorú törvényeket hoz a magántulajdon és az egyház védelmében;
– külpolitikája: kelet felé védekezik, dél felé hódít (Horvátország).

Könyves Kálmán:
– udvara a szellemi élet központja;
– meghódítja Dalmáciát.

III. Béla, a nagy hatalmú király:
– Bizáncban nevelkedik;
– királyként virágzó, rendezett, nagy tekintélyû udvart hoz létre.

II. András: kiadja az Aranybullát.
IV. Béla újjászervezi az államot a tatárjárás után.

Vázlat Összefoglaló kérdések

Az Árpád-kor alkonya (1242–1301)
A hazatért IV. Béla felhagyott a birtokok visszavételével, sôt 
nagymértékû adományozásba kezdett; de a kedvezményezettek 
számára feltételt szabott, kôvárat kellett építeniük.

• IV. Béla maga is épített várat. Te már tudsz erre példát mondani. 
Ismételj! Melyik várat, várost alapította IV. Béla?

 Az ország nem juthatott vissza a III. Béla nevéhez kötôdô arany-
korba, de a megváltozott körülmények között gyarapodásnak in-
dult. Várak, városok épültek, visszatelepültek a kunok, és a Magyar 
Királyság terjeszkedni is tudott: a Száva folyótól délre bánságok so-
rát hozta létre. 9  

A királyi hatalom azonban mindinkább visszaszorult, mert a 
megadományozott birtokosok egyre nagyobb hatalmat szereztek. 
Az utolsó Árpád-házi király, III. András idején már törvénnyel kel-
lett elôírni, hogy a királyi felségnek adják meg a tiszteletet. III. And-
rással „letört az utolsó aranyágacska”, 1301-ben férfiágon kihalt 
az Árpád-ház, amely 450 éven keresztül uralkodott. Leányági le-
származottak indultak harcba a Szent Koronáért, vagyis a Magyar 
Királyság birtoklásáért.

Árpád-kori templom Karcsán. A XII. szá-
zadban épült, román stílusban.
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18.  Árpád-kori szentek 
Budapest városképét ma is meghatározza Szent Gellért Duna fölé 
magasodó szoboralakja a róla elnevezett hegy oldalában. Keresztet 
emel a város fölé, jelezve, hogy ezer éve az ország a keresztény hitet 
és kultúrát választotta. De egyik legkedveltebb parkunk, pihenôhe-
lyünk, a Margit-sziget is az Árpád-kori szentek világába vezet vissza. 
Ha pedig Szent Erzsébet nevére rákeresünk az interneten, akkor 
azt láthatjuk, hogy a világ minden táján, Dél-Amerikától az Egyesült 
Államokon át Németországig találunk róla elnevezett templomokat, 
kórházakat, vagy más jótékony intézményeket. Ebbôl is látható, hogy 
mennyire velünk élô részei hagyományainknak az Árpád-kori szentek.  

Szentek

A katolikus egyház azokat az embereket nyilvánítja szentté, akik 
üdvözülésérôl – azaz mennyországba kerülésükrôl – biztosan meg 
van gyôzôdve. Az ókorban a keresztényüldözések során nagyon 
sok keresztény vállalta a halált is hitéért. Ôket nevezik vértanúk-
nak (hiszen a „vérükkel tanúskodnak” hitükrôl), akiket szentté is 
avattak. Más esetekben az erényes, bûntelen élet, valamint a ke-
reszténység érdekében nyújtott kiemelkedô teljesítmény is eredmé-
nyezhetett szentté avatást.

A szentté avatás során az egyház megvizsgálja a szent életét. 
Szükséges több, a szenthez kötôdô csodát is igazolni: ezek olyan 
események (pl. gyógyulások), amelyek nem magyarázhatók meg 
más tudományos módon. A vizsgálatok eredményes lezajlása után 
a pápa közremûködésével történik meg a szentté avatás.

A szentek a katolikusok számára leginkább példaszerû életük-
kel mutatnak irányt. Fontos tudni, hogy a szentek tisztelete azon 
alapszik, hogy kétségtelenül üdvözültek, ezért sikeresen tudnak 
közbenjárni azért, hogy az emberek kérései teljesüljenek. Tehát a 
katolikusok nem a szentekhez, hanem Istenhez imádkoznak, de 
kéréseik érdekében a szentek közbenjárását is kérik.

Az elsô magyarországi szentek

Szent László király uralkodása alatt, 1083-ban ünnepélyes körülmé-
nyek között került sor Magyarországon az elsô szentté avatásokra. 
Az államalapító, az országot keresztény hitre térítô István királyt, 
szent életûnek tekintett fiát, Imre herceget és az elsô magyarorszá-
gi vértanút, Gellért püspököt avatták szentté. Az ünnepélyes szer-
tartás egyfelôl követendô példákat állított a frissen keresztény hitre 
tért magyarok elé, másfelôl elismerését is jelentette Magyarország 
megtérésének, továbbá komoly tekintélyt adott az Árpád-háznak is 
azáltal, hogy igen hamar két szentet is adott a kereszténységnek.

A szent életû királyfi

Szent Istvánnak több fia is született. Közülük név szerint ismerjük 
elsôszülött fiát, Ottót, aki azonban még gyermekkorában meghalt. 
Az egyetlen, felnôttkort megélt fia Szent Imre herceg volt. Nevét 
nagybátyja, a német-római császár, II. Henrik után kapta, ugyanis 
az Imre a Henrik név magyar változata. 

Szent Péter (mozaikábrázolás az isztambuli 
Szent Megváltó-templomban). A szentek 
ábrázolásának talán legszembetûnôbb jel-
legzetessége a fej körül futó kör alakú arany 
ív vagy korong, a glória. A „gloria” latin 
kifejezés és dicsôséget jelent. A képeken a 
szentek üdvözülését jelzô dicsfényt ábrá-
zolja. • A glórián kívül milyen más jelképet 
fedezhetsz fel a képen? Lapozz vissza a ke-
reszténység kialakulásáról szóló leckéhez, 
és értelmezd a jelképet!

A glória az elektronikus kommunikációban, 
a közösségi oldalakon is elterjedt jelkép 

•Vajon mire utalhat az itt látható „emoji” 
esetében?
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Az apjával egy idôben szentté avatott Imrét a katolikus hagyo-
mány (legendái alapján) szûzies, erényes élete miatt tiszteli. Érde-
kes, hogy emiatt szinte minden ábrázolásán – szemben más közép-
kori hercegekkel, királyokkal – sima, szakáll nélküli az arca és lilio-
mot tart a kezében. A legenda szerint trónörökösként meg kellett 
házasodnia (vélhetôen egy bizánci hercegnôvel), de szüzességét a 
házasságban is megôrizte, betartva fogadalmát.

Imre életérôl keveset tudunk. Mivel nem elsôszülött fiú volt, el-
képzelhetô, hogy gyerekkorában akár egyházi pályára is készülhe-
tett. (Nevelôje Szent Gellért püspök volt.) Bátyja korai halála után 
azonban már egyértelmûen trónörökösnek nevelték. Fiatalkorában 
apja mellett többször feltûnt templomlátogatásokon, ahol felaján-
lásokat is tett. Nagykorúvá válva valószínûleg a királyi haderôt is ve-
zette 1030-ban, a német támadással szemben. Elképzelhetô, hogy 
házassága is fôként korai halála miatt, és nem szüzességi fogadalma 
eredményeként maradt gyermektelen. Rejtélyes, vadászat során 
történt halála is arra utal, hogy vélhetôen nem élt szerzetesi életet. 
Ennek ellenére kétségtelen, hogy alapos vallásos nevelést kapott, a 
ránk maradt kevés forrás alapján pedig nincs okunk kételkedni ab-
ban, hogy mélyen vallásos életet élt, és uralkodása esetén hívô ke-
resztény királya lehetett volna Magyarországnak. 

Imre szentté avatásában vélhetôen fontos szerepet játszott, hogy 
a frissen keresztény hitre tért Magyarországnak az erényes életet 
élô királyfiban követendô példát lehessen felmutatni. Továbbá a XI. 
században elterjedô papi nôtlenség eszményének meghonosítását 
is nagyban szolgálta a szûzies életet élô királyfi példája.

Az elsô magyarországi vértanú
Szent Gellért Velencében született, módos kereskedôcsaládban. 
Gyerekkori betegségébôl való gyógyulása miatt ajánlották fel szü-
lei bencés szerzetesnek. Gellért szorgalmasan tanult és kora egyik 
legnagyobb tudású szerzetese lett, meg is választották rendtársai 
kolostoruk apátjává. Egyszer az apát el akart zarándokolni a Szent-
földre, ám egy vihar miatt hajója eltérült. A kikötés után találkozott 
a pannonhalmi bencés apáttal, aki István királyhoz hívta Székesfe-
hérvárra. Gellértet itt isteni látomás gyôzte meg arról, hogy Magyar-
országon kell maradnia. Néhány évig Szent Imre herceg nevelô-
jeként mûködött, majd remeteként visszavonult a Bakonyba és ott 
elmélkedô életet élt. Késôbb a király az éppen szervezôdô csanádi 
püspökség élére hívta vissza a remeteségbôl.

István halála után Magyarországon harc kezdôdött a királyi tró-
nért vetélkedôk között. A zavaros 
idôkben pogánylázadás tört ki. A láza-
dók nem kegyelmeztek a keresztény hit 
követôinek, még kevésbé a papoknak. 
1044-ben, amikor Gellért a pesti rév 1   
felé igyekezett, a pogány lázadók el-
fogták és a Kelen-hegyrôl letaszítot-
ták. Ilyen módon tehát Gellért püspök 
volt az elsô, aki Magyarországon vérta-
núként, a hitéért halt meg. 

Szent Imre temetése és Vazul megvakí-
tása (a Képes Krónika ábrázolása). Szent 
István Imre halálával egyetlen felnôttkort 
megélt fiát, örökösét veszítette el. Emiatt a 
trónöröklésrôl is rendelkeznie kellett. Mivel 
rokona, Vazul következett volna a sorban, 
de ô pogány életet élt, a király uralkodásra 
alkalmatlanná tette (megvakíttatta), fia-
it pedig elûzte. • Honann tudható, hogy 
a kép 1083 után készült? Milyen jelkép 
alapján azonosítható Szent István és Szent 
Imre? Hogyan tették uralkodásra alkalmat-
lanná Vazult? Hogy jelennek meg Vazul 
menekülô fiai?

Szent Gellért szobra Budapesten, a Gellért-hegy 
oldalában, az Erzsébet híd fölött • Miért ezen a 
helyen került felállításra a szobor? Mit jelképez, 
a város fölé tartott kereszt?

Szent Imre szobra Budapesten • Milyen, 
Imrére utaló jelképek ismerhetôk föl a ké-
pen?

1  Pesten, a mai Erzsébet híd térségében 
már a középkorban is forgalmas átkelôhely 
(rév) mûködött a Dunán. 
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A leghíresebb magyar szent
Erzsébet II. András király és Gertrúd királyné lánya volt. Kisgyer-
mekként eljegyezték egy német gróffal. Jegyajándékként a feljegy-
zések szerint még egy ezüst fürdôkádat is küldött a magyar király, 
melynek kapcsán a krónikás feljegyezte, hogy „csak ámultak (...), 
olyant még sose láttak”. Ettôl kezdve jegyese szüleinek a kastélyá-
ban élt. Felnôve a gróf feleségül vette, és három gyermekük szüle-
tett. 

Erzsébet egyre több idôt fordított a szegények, a koldusok 
megsegítésére. Családja ezt nem nézte jó szemmel. Legendája sze-
rint egy alkalommal, amikor a koldusoknak kenyeret vitt, férje meg-
állította. Felháborodott azon, hogy felesége megint a szegényeknek 
osztogatja a vagyonukat. Ám amikor belenézett a kosárba, ott ke-
nyerek helyett piros rózsákat látott. Mindennek ellenére férjével 
– a korban szokatlan módon – igazi, szerelmi házasságuk volt, ezért 
is rázta meg nagyon, amikor a gróf egy hadjárat alkalmával meghalt. 

Özvegyként kolostorba vonult, és szigorú önmegtartóztatással 
szerzetesi (apáca) életet élt. Fiatalon, 24 évesen halt meg. Sírjánál 
azonnal számtalan csodás gyógyulás történt, így Erzsébetet halála 
után nem sokkal szentté avatták. Messze a legismertebb magyar 
származású szent, egész Európában, de világszerte is tisztelik. 
Könnyû megismerni ôt a képeken: nagy csokor rózsát tart a kosará-
ban vagy a kötényében. 

Szent Erzsébet a mindennapokban: Erzsé-
bet-kenyér és Erzsébet Program • Vajon 
miért neveztek el kenyértípust Szent Er-
zsébetrôl? Mit gondolsz, miért nevezték 
el a hátrányos helyzetû családok üdülését 
segítô programot Szent Erzsébetrôl?

Árpád-házi Szent Erzsébet. Üvegfestmény a kas-
sai Szent Erzsébet-székesegyházban. • Miért 
tart Erzsébet rózsákat a kötényében?

Szent Erzsébet sírja Marburgban (Németország, Türingia), a Szent Erzsébet-temp-
lomban 
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A Margit-szigeti kolostor romjai. Itt élt Szent Margit.

Szent Margit. A liliom az ártatlanságot jel-
képezi. • Vajon mit jelenthet a könyv és a 
kép bal sarkában levô pajzs?

Királylány a kolostorban
1242-ben a tatárok kivonulásának hírére IV. Béla elhagyta a neki 
védelmet nyújtó dalmáciai szigetet. A király gyásza nagy volt. Si-
ratta a menekülés viszontagságai miatt meghalt két kislányát, és 
siratta a felperzselt országot is. Úgy érezte, hogy a bekövetkezett 
sok rossz Isten büntetése volt. Béla szerette volna kiengesztelni Is-
tent. Ezért elhatározta, hogy akkor született kislányát, Margitot 
szerzetesnônek (apácának) adja. 

Margit felnôvén messze földön híres lett szerénységérôl. Hiába 
volt királyleány, a kolostorban nem hagyta, hogy szolgálják, sôt ô 
szolgálta ki a többieket. Minden héten egyszer ô fôzött és elmoso-
gatta az edényeket. Örömmel vállalta a konyha felsöprését, a tûzifa 
összehasogatását, behordását. Vizet húzott a kútból. Minden olyan 
munkát elvégzett, amit máshol a szolgákra bíztak. Még azokat a 
betegeket is szívesen ápolta, akiktôl apácatársai undorodtak. 

Néhány évvel késôbb IV. Béla úgy gondolta, hogy lányát még-
is férjhez adja a cseh királyhoz. Azt remélte, hogy a csehek így 
szövetségesei lesznek. Ám a királylány szembeszállt apjával, koc-
káztatva a király haragját is. Apáca akart maradni. Végül a király 
engedett Margit akaratának. 

Margit nevét ma is ôrzi Budapesten a Duna egyik szép szigete (a 
Margit-sziget, melyet korábban, a középkorban Nyulak szigetének 
neveztek). Margitot halálától kezdve kitüntetett tisztelet övezte, 
csodás eseteket is feljegyeztek, szentté avatása mégis mindig el-
akadt valamilyen okból. A pápa végül csak a XX. században avatta 
szentté.

1. Miért lesz az egyház szentjévé 
valaki?

2. Ki avattatta szentté István királyt?
3. Meséld el Gellért vértanúságát!
4. Mirôl ismerhetô fel Szent Erzsébet 

ábrázolása?
5. Miért került kolostorba Margit?

Szentek a katolikus egyházban.
Az Árpád-ház szent királyai: István és László.
Gellért püspök, a vértanú.
Szent Erzsébet – a legismertebb szent királylány.
Szent Margit a Nyulak szigetén.

Vázlat Összefoglaló kérdések
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19.   Árpád-kori gyôztes harcok  
és csaták  

„Itt küzdtenek honért a hôs / Árpádnak hadai” – írta Vörösmarty 
Mihály a Szózatban. A honfoglalás és a keresztény magyar királyság 
megalapítása után fontos kérdés volt, hogy sikerül-e megvédeni az 
ország önállóságát, biztosítani a békés fejlôdést. Nyugatról és keletrôl 
is érték támadások az országot, de Árpád-házi uralkodóink kiállták a 
próbát.  

Pozsony, 907 
Az Avar Kaganátus bukása után néhány évtizeddel újra egy sztyep-
pei eredetû hatalom kezén egyesült a Kárpát-medence. A magyar 
honfoglalás alaposan átrajzolta Közép-Európa politikai térképét, 
ráadásul az új sztyeppe-állam igen harcias volt a IX–X. század for-
dulóján, és sorra indította hadjáratait. Ezek a támadások leginkább 
a Keleti Frank Birodalmat sújtották, s ezért ott válaszcsapást hatá-
roztak el. A keleti frankok amúgy sem nyugodtak bele Pannónia 
nyugati felének elvesztésébe. 907-ben így a szokásostól eltérôen 
a Magyar Nagyfejedelemség védekezô szerepre kényszerült a frank 
támadás miatt.

A határ menti villongásokat 907 nyarán követte a birodalmi had 
támadása, amelynek célja a magyar sztyeppe-állam megsemmi-
sítése volt. Két hadoszlop haladt keletre a Duna két partján, s a 
folyón hajók szállították az utánpótlást. A magyarok Pozsonyig en-
gedték nyomulni a támadókat, ott a sztyeppei lovasíjász haditak-
tika elemeinek (színlelt megfutamodás, bénító hatású nyílzápor) 
mintaszerû alkalmazásával elôször a salzburgi érsek déli parton 
vonuló hadoszlopát, majd a Dunán átúsztatva a bajor herceg sere-
gét verték meg. (Bajoroszág volt a Keleti Frank Birodalom keleti, a 
magyarokkal szomszédos tartománya.) Ezzel a gyôzelmével a ma-
gyarság szentesítette a honfoglalást, biztosította népe fennmara-
dását a Kárpát-medencében. 1  

Német támadások,  
1051–1052
A magyar–német kapcsolat II. (Szent) Henrik császár halála (1024) 
után rosszra fordult. Ennek oka az volt, hogy Szent Henrik – Szent 
István sógora – gyermektelenül hunyt el, s vele kihalt a Szász-di-
nasztia. Helyébe más uralkodócsalád lépett, amely kelet felé hó-
dító politikát kívánt folytatni. Már Szent Istvánnak is vissza kel-
lett vernie egy támadást 1030-ban, s ô ekkor egy ellentámadást 
vezetve Bécs városát is elfoglalta. Az István halálát követô válsá-
gos évtizedekben Orseolo Péter király német hûbért vállalt (1045), 
hogy megtartsa hatalmát. 2   Ebbôl általános elégedetlenség fakadt, 
amely 1046-ra elsöpörte Péter uralmát. 

I. András király (1046–1060) személyében egy valódi Árpád-há-
zi uralkodó következett Szent István leányági unokaöccsei, Péter és 
Aba Sámuel után. András látta, hogy a német császár nem nyugszik 
bele a hûbéres ország elvesztésébe. Hamar hazahívta öccsét, Bélát, 
és együtt készültek fel a Magyar Királyság védelmére. 

1   „A bajorok kilátástalan háborúja a ma-
gyarokkal, Luitpold herceget megölték, övéi-
nek féktelen kevélységét letörték, és a ke-
resztények alig néhányan menekültek meg, 
a püspökök és grófok többségét meggyilkol-
ták. A bajorok teljes hadseregét megsemmi-
sítették a magyarok.” (Sváb Évkönyvek, 926 
után)

2   Ha egy uralkodó hûbért vállalt, az annyit 
jelentett, hogy elfogadta alárendeltségét 
egy másik uralkodóval szemben, s hûségét 
esküvel is biztosította. Ez lényegében az or-
szág önállóságának a feladása. 
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A „felperzselt föld” taktikája
Egy hadjáratra induló sereg számára életfontosságú volt az után-
pótlás biztosítása. Nemcsak a katonák élelmiszer- és ivóvízellátását 
kellett biztosítani, de fontos volt a lovak, öszvérek etetése és itatása 
is. A hadvezéreknek meg kellett szervezniük a készletek feltöltését 
és mozgatását. Vagy úgy, hogy a sereget rengeteg szekér kísérte, 
amelyek szállították az ellátmányt, vagy úgy, hogy a menetoszlop 
egy-egy folyó közelében haladjon, mert így teherszállító hajókkal 
lehetett biztosítani a sereg ellátását. 

Az utánpótlás fontosságával a védekezô fél is tisztában volt, és a 
támadó haderôvel szemben többféle taktikát választhatott. Az egyik 
leghatékonyabb volt a tudatos visszavonulás stratégiája, amelynek 
során jelentôs területeket adott fel, miközben alkalmazta a „felper- 
zselt föld” taktikáját. Ez azt jelentette, hogy abban a sávban, ahol 
az ellenség közeledett, kiürítették a falvakat, elszállították vagy 
felgyújtották a termést, a tartalékokat, és esetleg megmérgezték a 
kutakat. Így a támadók egy idô után utánpótlási gondokkal küsz-
ködtek. A kimerülô sereg sokkal sebezhetôbbé vált, és egy váratlan, 
gyors ellentámadás a védekezô fél részérôl akár végzetes csapást is 
mérhetett rá.

A határvillongások után 1051 szeptemberében III. Henrik biro-
dalmi sereggel tört az országra. Szárazföldi úton vezette seregeit, 
az utánpótlást viszont a Dunán leúsztatott hajók szállították. Az 
így megosztott német támadók hírvivôk útján érintkeztek egymás-
sal. A támadás szokatlan irányból, és ami újszerû, több oszlopban 
érte hazánkat. A zalai kerülô révén a jól megerôsített Rába–Rábca 
vonal gyepûrendszere 3   elôl akart kitérni Henrik. Sikerült is a csá-
szárnak hamar a Fejér vármegyei Bodajkig nyomulni. A gyors ha- 
ladásban viszont nem vette észre a magyarok cselét. A lakosság 
ugyanis András király és Béla herceg vezetésével elrejtette, elpusz- 
tította az élelmet, s elmenekült a támadók útjából. A „felperzselt 
föld” taktikájának sikeres alkalmazása révén 4   a németeket éhínség 
gyötörte. 

III. Henrik tervének gyenge pontja volt még a sereg és az ellát-
mány elválasztása. Amikor ugyanis a hajók parancsnoka azt tuda-
kolta, hol várjon a császárra, üzenetét elfogták a magyarok, s egy 
hamisított levelet küldtek neki vissza, amely hazaküldte a Dunán 
hajózó hadtápot! A legyengült támadókat magyar és besenyô íjá-
szok sanyargatták. A császár kénytelen volt békét kötni. A túlélô 
németek közül sokan eldobálták pajzsaikat, vértjeiket, hogy mi-
nél hamarabb juthassanak haza német földre. Ezért hívják a monda 
szerint ezt a helyet Vértes hegységnek. 

1052-ben III. Henrik újra támadt. Okulva kudarcából, ezúttal 
együtt vonult fel a szárazföldi hadsereg és a vízi ellátmány. Az 
elôzô év hadmûveletéhez képest teljesen más természetû harci cse-
lekményre került sor: Pozsony várának ostromára. Ekkor történt, 
hogy Zotmund elsüllyesztette a hajókat. A bátor búvár a szó min-
den értelmében véve megfúrta a németek hadi vállalkozását, a várat 
sikerült megvédeni. Hôstette viszont akaratlanul eltereli a figyelmet 
arról, hogy a vár ostroma a nyugat-európai harcászat szerint folyt. 
Az is fontos körülmény, hogy a vitézségben kiemelkedô várvédôk 
nevük alapján idegen föld szülöttei lehettek, így az otthonról hozott 
ismereteket alkalmazták új hazájuk védelmében. 5  

3  Mi az a gyepû? A gyepû a honfoglalás 
kora óta a magyar honvédelem része: az 
ország határán kialakított széles, lakatlan 
területsáv, amelyet gyepûôrök – közöttük 
a székelyek – védtek, valamint természetes, 
sôt mesterséges akadályok is nehezítették a 
rajta való áthaladást.

5  „Abban az idôben a németek királya 
nagy sereggel ostrom alá vette Pozsony 
várát, mert (…) uralma alá akarta hajtani 
Magyarországot. A vár megvívására sok 
hadigépet állított fel, de nyolcheti ostrom-
mal sem ért el semmit. Az említett király 
ugyanis hajóhaddal érkezett Pozsony várá-
nak ostromlására. Ekkor a várbéli magyarok 
találtak egy Zotmund nevû, úszni igen jól 
tudó férfit, akit elküldtek az éj csendjében 
a császár hajóihoz. A víz alatt jutott oda, 
megfúrta az összes hajót, és ezek megtel-
tek vízzel. A németek hadereje megtört, s 
gyengén, erejüket vesztve tértek haza. Sok 
vitéz volt Pozsonyban, de közülük is kivált 
Woytech, Endre, Vylungard, Urosa és Már-
ton, akik naponta keményen megküzdöttek 
a németekkel.” (Képes Krónika)

4  „Magyarországra jött a császár rengeteg 
harcossal, a Zala és a Zselic patakok forrá-
sai mellett. Élelemmel megrakott hajókat is 
küldött a Dunán Magyarországra, ezeknek 
parancsnokává fivérét, Gebhard püspököt 
tette. Ezek hallatára András király és Béla 
herceg az összes gabonakazlat és széna-
boglyát felégettette, a lakosokat minden 
állatukkal együtt messze elvezette azokról a 
vidékekrôl, amelyeken a császár készült át-
vonulni. Amikor a császár behatolt Magyar-
országra, és a felégetett vidékekre ért, sem 
katonáinak, sem lovainak nem talált élelmet, 
azt sem tudta, hol vannak a hajói, így azok-
ról sem kaphatott semmifajta segítséget.” 
(Képes Krónika)

Búvár Kund a Képes Krónikában
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Kerlés, 1068
Az Árpád-korban keletrôl is többször érte támadás az országot. 
Innen sztyeppei nomád népek fenyegettek. 1068-ban egy ilyen 
támadás áttörte a gyepûk védelmét, és mélyen benyomult Erdély 
területére. Az úzok törtek Magyarországra, akiket krónikásaink 
kunoknak neveztek. Miután több vármegyét feldúltak, zsákmánnyal 
megrakott menetoszlopuk kivonulását a magyar haderô megakadá-
lyozta. Kerlésnél a magyarok harcra kényszerítették az úzokat, és 
súlyos vereséget mértek rájuk. A csatában Salamon király unoka-
testvéreivel, Géza és László herceggel személyes példát mutatva, 
közelharcban és nyilazásban egyaránt kitûnve vezette gyôztes ro-
hamra a sereget. 6  

6  „Salamon király (…) szenvedélyes harci 
dühében kiáltozva csapatával a legmere-
dekebb oldalon, szinte kúszva hatolt föl a 
pogányokhoz, akik sûrû nyílzáporral borí-
tották el ôt. Géza herceg, aki mindig óva-
tos volt, az enyhébb emelkedôn hágva föl, 
nyilazva rontott a kunokra. Testvére, László 
az elsô támadáskor négyet megölt a legvi-
tézebb pogányok közül, az ötödik súlyosan 
megsebesítette ôt nyilával, de ezt is nyom-
ban megölte. Az isteni irgalom gyorsan 
begyógyította ezt a sebét. A pogányok 
szégyenletesen megfutottak az ôket irtóza-
tos halállal fenyegetô magyarok elôl. A ma-
gyarok azonban még gyorsabban üldözték 
ôket, s éles, szomjazó kardjaikat a kunok 
vérével részegítették. (…)

A király és a dicsô hercegek tehát, mi-
után szinte az összes pogányt megölték 
és az összes keresztényt kiszabadították a 
fogságból, egész Magyarország szerencsés 
seregével együtt örvendezve a diadalmas 
gyôzelemnek, hazatértek.” (A Képes Króni-
ka leírása a kerlési ütközetrôl) Szent László a cserhalmi (kerlési) ütközetben

1. Mi a jelentôsége a pozsonyi  
csatának Magyarország  
történelmében?

2. Miért kerültek szembe Szent István 
utódai a német-római  
császárokkal?

3. Mit jelent a „felperzselt föld”  
taktikája?

4. Melyik hegységnél, majd melyik 
várnál állították meg a magyarok 
a német támadást 1051-ben és 
1052-ben?

5. Ki volt a magyar király a kerlési 
ütközet idején? 

Keleti frank támadás a Magyar Nagyfejedelemség ellen – a pozsonyi 
csata.

A Német-római Birodalom kísérlete a Magyar Királyság meghódítására  
a XI. században.

Nomád támadás keletrôl – Salamon király gyôzelme Géza és László  
segítségével (a kerlési csata).

Vázlat Összefoglaló kérdések
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1  A koronázási palást latin nyelvû felira-
ta pontosan tájékoztat koráról és eredeti 
rendeltetésérôl. Ennek magyar fordítása: 
„Krisztus megtestesülésének 1031. évében, 
(...) István király és Gizella királyné készíttet-
te és adta ezt a miseruhát a Fehérvár váro-
sában lévô Szûz Mária-templomnak.” 

A Szent Korona ma is államiságunk jelképe, 
a magyar címer alkotóeleme, annak ellené-
re, hogy az ország nem királyság. Az Or-
szágházban ôrzik. 

A koronázási palást

20.  Magyarország koronázási  
jelvényei   

A Szent István által megalapított Magyar Királyságban az utolsó 
királykoronázás 1916-ban volt. Ez alatt a közel kilenc évszázad alatt  
a királyi felségjelvények alig változtak, s ezek jórészt az Árpád-korból 
származtak. A magyar korona a királyság kezdeteitôl fogva  
a keresztény államiság legfontosabb hatalmi jelvényévé vált. 
1256-ban tûnt fel elôször a „Szent Korona” kifejezés.

A Szent Korona  
Sokáig úgy tartották, hogy ezt a koronát kapta Szent István II. Szil-
veszter pápától. A modern kutatás ezt nagyrészt kétségbe vonja, 
és elkészítését a késôbbi korokra teszi. A legfôbb nézetkülönbség 
abban mutatkozik, hogy a korona egy részbôl állt-e (hagyományos 
felfogás), vagy két részbôl szerkesztették össze (modern kutatás).

A történészek, mûvészettörténészek szerint a Szent Korona 
két, jól elkülöníthetô részbôl áll. Felsô felét, az ún. latin koronát 
tisztább aranyból való keresztpántok alkotják, amelyeket rekeszzo-
mánc táblácskák díszítenek. A tetejét Krisztus zománcképe borítja, 
amelyet középen átfúrtak, ide illesztették a késôbb elferdült keresz-
tet. A Szent Korona felsô része azért kapta a „latin korona” nevet, 
mert az apostolábrázolásokat latin nyelvû felirattal látták el. A ke-
reszt alakú pánton nyolc apostolt ábrázoltak a tizenkettôbôl. Ezek: 
Péter, Pál, Jakab, János, András, Fülöp, Bertalan és Tamás.

A latin korona egy nagyobb ezüsttartalmú aranyabroncson nyug-
szik, az ún. „görög koronán”. Az alsó abroncs rekeszzománc képeit 
görög nyelvû feliratok kísérik. Sokan úgy vélik, hogy az alsó koro-
narészt I. Géza király (1074–1077) kapta a bizánci császártól, és az 
alsó és felsô részt a XII. században illesztették össze.

Aranymûvesek viszont ötvöstechnikai megfontolásból a hagyo-
mányos eredetelmélet mellett tör-
nek lándzsát. Véleményük szerint a 
Szent Korona egységes aranymûves 
alkotás, felsô és alsó felét egy mû-
helyben készítették, és Szent István 
uralkodása elôtt már készen állha-
tott.

• Ismételj! Mit gondolsz, mi volt a je-
lentôsége annak, hogy István a pápától 
kért és kapott koronát?

A koronázási palást
Eredetileg több részbôl állt az a koronázási szertartáshoz való 
díszruha, amelynek fennmaradt darabja a koronázási palást. Ez a 
palást félkör alakú, kékeslila színû, aranyfonállal sûrûn kivarrt textil. 

A palást miseruhának készült 1  , ám mivel az elsô magyar ki-
rályi pár adományozta a székesfehérvári koronázó bazilikának, a 
XII. században koronázási palásttá alakították át, és ráillesztették 
a gyöngyökkel kivarrt, díszített gallért. A paláston Krisztus és az 
apostolok ábrázolása mellett feltûnik Szent István, Boldog Gizella, 
és fiuk, Szent Imre.
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A jogar 
A koronázáskor használt jogar egy 29,5 centiméter 

hosszú hengeres nyélre illesztett hegyikristály gömb. 
A 6,5 centiméter magas és 7,3 centiméter átmérôjû kristálygöm-
böt, amelyre három oroszlánalakot véstek, aranyfoglalat rögzíti a 
nyélhez. A foglalatról 26 kis aranygömb lóg le. A mogyorófa nyelet 
hat aranyozott ezüstlemez borítja.

A jogar a koronázási jelvényegyüttes vélhetôen legrégebbi, 
változatlan formában fennmaradt darabja. A hegyikristály gömböt 
a X. századi Egyiptomban alakították ki, a jogar egésze a XI. század 
elejérôl származhat.

Az országalma
Az országalma mint hatalmi jelkép az ókorra vezethetô vissza.  
Az ókorban éggömb volt, erre illesztettek keresztet a bizánci csá-
szárok. A koronázási palást már Szent István kezében ábrázol egy 
országalmát. A jelenlegi országalma 16 centiméter magas, és ara-
nyozott ezüstbôl készült. A gömbrész ebbôl 8,9 centiméter át-
mérôjû, és két félgömbbôl állították össze. A tetejére kettôs ke-
resztet illesztettek, oldalán pedig kis címerpajzs látható. A négyfelé 
osztott pajzson az Árpádok vörös-ezüst sávozata és az Anjouk lili-
omos címere váltakozik. A címeregyesítés az Anjouk [anzsuk] jog- 
alapját hirdeti a magyar királyi címre, vagyis azt, hogy ôk leányágon 
az Árpád-házból származtak. (A vörös-ezüst sávozat és a liliom 
egyesítése a Képes Krónikában is megjelenik.) Ebbôl következôen 
az valószínû, hogy az országalma már korábban – talán már Szent 
István idejétôl fogva – megvolt, és a címert csak a XIV. század 
elején illesztették rá.

• Van olyan legenda, amely szerint a koronázás elôtt földet tettek 
az országalmába. Mit gondolsz, mit jelenthetett ez?

A koronázási kard
A kard nemcsak kézfegyver volt, hanem régi mondákban is megörö-
kített hatalmi jelkép. Ám ez a régiség nem vonatkozik erre a kardra, 
ugyanis a magyar koronázási jelvényegyüttesnek ez a legfiatalabb 
tagja. A XV. század második felében készült. Típusát tekintve 
észak-itáliai eredetûnek mondható ez az egyszerû fegyver. Hossza 
98 centiméter, az egyenes penge szélessége 6,5 centiméter. Nagy 
méretû markolatgombjának felületét növényi motívumok díszítik, 
ám ezek ma már alig láthatók.

• Mit jelképezett egy uralkodó kezében a kard?

A jogar

Az országalma

A koronázási kard

1. Melyik koronázási jelvényünk a legrégebbi, és melyik a legfiatalabb? 
2. Mikor alakult ki a Szent Korona a kutatók egy része szerint? 
3. Miért nevezik latin koronának a Szent Korona felsô részét?  

Miért görög korona az alsó rész?
4. Milyen anyagból van a jogar gömbje, és milyenbôl a nyele?
5. Miért illesztettek címereket az országalmára az Anjouk idején? 
6. Nézz utána, mi volt a szerepe a kardnak a koronázási szertartás  

során! 

Szent Korona 
– latin korona és görög korona;
– egységes aranymûves alkotás.

Koronázási palást – miseruhának 
készült.

Jogar – kristálygömb aranyfoglalat-
ban.

Országalma – címeregyesítés.
Koronázási kard – észak-itáliai  

eredetû.

 Vázlat Összefoglaló kérdések
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Népünk legrégibb történetében – mint más népek ôstörténetében is – na-
gyon sok a vitás kérdés. Ez természetes, hiszen ezekbôl az idôkbôl még nin-
csenek írásos források. Ôsi mondáink és a legújabb kutatások a török népek 
közé tartozó hunok rokonságáról szólnak. A nyelvtudomány viszont azt 
mutatja, hogy a magyar nyelv a finnugor nyelvek családjába tartozik. Ôseink 
több száz évig vándoroltak, és félnomád életet éltek. Sok néppel találkoz-
tak, keveredtek. A hosszú vándorút során alakult ki a magyar nép. A ván-
dorlás utolsó állomása a Fekete-tengertôl északra elterülô Levédia és Etelköz 
volt. Itt alakult ki a törzsszövetség. Errôl az idôszakról már írásos források-
kal is rendelkezünk. A magyarság Kr. u. 862 és 895 között – Álmos és Ár-
pád nagyfejedelem vezetésével – elfoglalta a Kárpát-medencét. Azóta ez a 
terület az otthonunk. A honfoglalás után a letelepedett magyarok még év-
tizedekig vezettek kalandozó hadjáratokat. Géza fejedelem azonban belát-
ta, hogy át kell venni a nyugat-európai államok berendezkedését. Géza át-
tért a keresztény vallásra, és fiát – a késôbbi Szent István királyt – megke-
reszteltette.

István kemény harcok árán megszilárdította hatalmát. Magyarország be-
lépett a keresztény királyságok sorába. István megszervezte a magyar egy-
házat és a vármegyéket. Törvényekkel biztosította a rendet. Szent István fia, 
Imre herceg korán meghalt. Fôleg ez okozta, hogy István halála után zûr-
zavaros évtizedek köszöntöttek Magyarországra. A trónviszályokat kihasz-
nálva a német-római császárok megpróbálták meghódítani az országot. Si-
kertelenül. A rendet Szent László és Könyves Kálmán állította helyre. A ma-
gyar állam erejét hódítások is jelezték. III. Béláról már egész Európában tud-
ták, hogy gazdag, erôs ország királya.

A XIII. század elején a királyi hatalom meggyengült, mert II. András ha-
talmas királyi birtokokat és várakat adományozott híveinek. Pedig újabb ve-
szedelem leselkedett országunkra: a tatárok támadása. Egyéves pusztítás 
után a tatárok elhagyták hazánkat. IV. Béla király, a „második honalapító” 
újjászervezte a megtépázott országot. IV. Béla halála után a királyi hatalom 
ismét meggyöngült. Ekkorra néhány földesúri család is óriási földbirtokokat 
szerzett. A leghatalmasabb földbirtokosok (a bárók) egymás és a király el-
len is harcoltak. A legerôsebb bárók kiskirályokként uralkodtak területeiken. 
1301-ben pedig kihalt az Árpád-ház férfiága.

 1.  Milyen forrásokból ismerjük népünk történetének kezdeteit? Beszélj a 
mondákról, az írásos forrásokról és a nyelvtudomány eredményeirôl!

 2. Mesélj ôseink életmódjáról!
 3. Mirôl híres Emese, Csaba királyfi, Álmos és Árpád?
 4. Jellemezd a honfoglaló magyarok életmódját!
 5. Miért indítottak ôseink „kalandozó hadjáratokat”?
 6. Minek köszönhették a kalandozó magyarok katonai sikereiket?
 7. Melyek voltak Géza fejedelem legfontosabb intézkedései?
 8.  Mikor uralkodott Szent István? Melyek voltak a legfontosabb intézke-

dései?
 9.  Milyen harcok gyengítették meg a Magyar Királyságot I. (Szent) István 

halála után?
10.  Merre terjesztette ki a Magyar Királyság területét I. (Szent) László és 

Könyves Kálmán?
11. Miért adta ki II. András az Aranybullát? Mikor történt ez?
12. Mi történt Muhinál? Mikor volt ez a csata?
13.  Milyen intézkedéseket tett IV. Béla a tatárjárás után az ország megerô-

sítésére?
14. Mondj legalább egy olyan Árpád-házi szentet, aki nem volt király!
15. Miért gyöngült meg a királyi hatalom az utolsó Árpád-házi királyok alatt?
16. Mikor „tört le az utolsó aranyágacska”? Mit jelent ez a kifejezés?

• Melyik mondánk jut eszedbe a képrôl? 
Meséld el röviden a mondát! 

• Mi a legendája a képen látható tájnak?

• Kit ábrázol a szobor? Mirôl nevezetes ez 
a személy? 

• Kinek a síremlékét látod a képen? Meséld 
el ennek a személynek a legendáját! 
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alom • Állatok számára fekhelyül földre szórt szalma vagy avar.
amfiteátrum • Kör vagy ellipszis alakú, emelkedô nézôtérrel ren-

delkezô nyitott építmény a római korban, amely a cirkuszi játé-
kok megrendezésére szolgált.

amulett • Talizmánként (lásd: talizmán) viselt kis tárgy, érem.
apostolok • Eredetileg Jézus tizenkét tanítványa, akiket a Biblia 

szerint különleges hatalommal ruházott fel, hogy alkalmasak 
legyenek tanításainak terjesztésére. A leghíresebb apostolok: 
Péter, János, Jakab, Máté, Júdás. Késôbb Pál is apostol lett, bár 
nem volt Jézus tanítványa. Ô is közvetlenül Jézustól kapta az 
apostoli megbízatást a damaszkuszi úton.

aszalás • Gyümölcs vagy zöldség szárítással való tartósítása.  

babona • Tévhit. Az babonás, aki egyes dolgoknak (pl. fekete 
macska) vagy cselekedeteknek (pl. kopogás bal kézzel) termé-
szetfeletti, varázslatos erôt tulajdonít. 

barakk • Ideiglenes célra, általában fából emelt épület.
barbár • Az ókori görögök (és rómaiak) barbárnak neveztek min-

den idegent, aki különbözött tôlük, és nem vette át a görög–ró-
mai mûveltséget. Ma a durva, erôszakos, mûveletlen emberekre 
szokták mondani.

bebalzsamozás • A holttest tartósítószerekkel való kezelése fel-
bomlás, elporladás ellen.

bencés rend • Az elsô nyugati szerzetesrend, amely szigorú re- 
gula (szabályzat) szerint él a mai napig. Jelmondata: Imádkoz-
zál és dolgozzál!

bérház • Kibérelhetô lakásokból álló nagyobb lakóház.
Biblia • A keresztény vallás szent könyve.
boltív • Oszlopokat összekötô (vagy falnyílást áthidaló), ív alakú 

építmény.
borostyánkô • Megkövesedett ôsi fenyôgyanta. Fôleg a Balti-ten-

ger partvidékén fordul elô. Szép, sárgás színe és csillogása miatt 
ékszerkészítésre használják.

bôrheveder • Bôrbôl készült vastag szalag.
brokát • Nehéz selyemanyag, amelynek kidomborodó mintáit 

arany- vagy ezüstszálakkal varrják ki.
bronz • A réznek és az ónnak az ötvözete.

céh • A középkorban az azonos foglalkozású iparosok és keres-
kedôk szervezete.

címer • Megkülönböztetô jelvény, amelyet bizonyos szabályok 
szerint rajzolnak meg. Címere lehet személynek, családnak, vá-
rosnak, s ma már különbözô szervezeteknek is.

Damaszkusz • Szíriai – tehát Föníciától keletre esô – kereskedôvá-
ros, fontos szárazföldi kereskedôutak találkozásánál. Ma Szíria 
fôvárosa. 

dénár • Ezüstbôl vagy rézbôl vert régi pénz.
diszkosz • Széle felé elvékonyodó, korong alakú sportszer. (Erede-

tileg éles szélû dobófegyver volt.)

egyistenhit • Olyan vallás, amely egyetlen istent tisztel. 
eke • A föld vetés elôtti lazítására (azaz a szántásra) való talaj-

mûvelô eszköz.
élôsködô • Olyan állat vagy növény, amely más fajú élôlények 

szervezetébôl táplálkozik (pl. bolha, tetû, kullancs).
érc • Fémet (pl. rezet, vasat) tartalmazó ásványi kôzet.
eredendô bûn • A bibliai történet szerint az elsô emberpár evett a 

tiltott fa gyümölcsébôl. Azóta az ember veleszületetten (tehát: 
eredendôen) bûnös.

évszázad • Száz évbôl álló idôszak.
évtized • Tíz évbôl álló idôszak.
expedíció • Ismeretlen területek felderítésére szervezett kutatóút.

falanx • Az ókorban használt hadrend. A lándzsás, pajzsos ka-
tonák zárt, falhoz hasonló alakzatot képeznek, amely mozgás 
közben is megmarad.

fáraó • Ókori egyiptomi uralkodó.
fejedelem • Királyi címet nem viselô uralkodó.
finnugor • Egy nyelvcsalád elnevezése, amelybe egyes nyelvtörté-

neti felfogások szerint a magyar nyelv is tartozik.
flotta • Hadi vagy kereskedelmi célra épült hajóhad.
fogadott fiú • Az ókori Rómában gyakori volt, hogy egy neves po-

litikus örökbe fogad egy ifjat vagy ifjakat. Ez nem elsôsorban 
családi köteléket jelentett, hanem azt, hogy ôt választja arra a 
feladatra, hogy majd folytassa a politikáját.

földesúr • A feudalizmusban a földbirtok tulajdonosa.

germánok • Az Északi-tenger és a Balti-tenger vidékén élô népek a 
Kr. e. 2. évezredben. Innen húzódtak a mai Németország terü-
letére, a Rajna és a Duna folyók vidékére. Földjeiket és állataikat 
az asszonyok és a szolgák gondozták, a férfiak inkább vadá-
szattal és háborúskodással foglalkoztak. Sokat harcoltak a ró-
maiakkal – váltakozó sikerrel. Julius Caesar és Tacitus írt róluk. 
A germán nyelvek közé tartozik ma például az angol, a német.

gladiátor • Harci játékokra (egymás elleni vagy állatok elleni küz-
delemre) használt rabszolga a római korban.

gótikus stílus • A középkorban a román stílust követô mûvészeti 
stílus. Építészetére a csúcsíves formák, a támfalak és a hatal-
mas, színes üvegû ablakok jellemzôek.

hadisarc • A háború után a legyôzöttôl követelt – és a gyôztesnek 
fizetendô – nagy összegû pénz.

hágó • Magas hegygerincen át vezetô, járható út.
hám • Lószerszám, amivel a lovat ekék vagy szekerek elé kötötték.
helytartó • Az uralkodót (pl. a császárt) egy távoli tartományban 

helyettesítô személy.
herceg • A király családjához vagy a rangban ôket követô csalá-

dokba tartozó fôúr. Az Árpádok idején sokszor a herceg volt a 
királyi had fôparancsnoka.

hieroglifa • Az ókori egyiptomiak képírása.
hírhedt • Nagyon rossz hírû.
honfoglalás • 1. Az a cselekvés, amikor valamely vándorló nép 

egy területet elfoglal, és ott letelepszik, hazát alapít. 2. A ma-
gyarság beköltözése a Kárpát-medencébe (862–895).

hozomány • A menyasszony vagyona, amit a házasságba visz.
hôsköltemény • Rendkívüli képességû hôsök kalandjait elbeszélô 

hosszabb verses mû. Az elmesélt történet általában az egész 
nép történelmének fontos eseménye.

humanisták • A humanizmus által hirdetett emberszeretet, embe-
riesség eszméjét követô tudós, író.

hunok • A IV–V. században Ázsiából Európába vándorolt és ha-
talmas birodalmat alapított népszövetség. Késôbb beolvadtak 
más népekbe.

hûbéres • Hûbérurának a tôle kapott földadományért hûséggel, 
szolgálattal tartozó birtokos. 

hûbérúr • Földesúr, akinek hûbérese(i) van(nak).

ingóság • Ingó (tehát elmozdítható) vagyontárgy: bútor, ékszer 
stb. (Ellentéte az ingatlan vagyon: földbirtok, ház stb.)

ispán • Magas rangú, általában a vármegye élén álló királyi tiszt-
viselô.

iszlám • Egyistenhívô vallás, amelyet Mohamed próféta alapított 
a Kr. u. VII. században. Szent könyve a Korán. Az arabok, majd 
a törökök között terjedt el. Így nevezik a valláshoz kötôdô kul-
túrát is.

járvány • Fertôzô betegségek tömeges elôfordulása, elterjedése.
jászol • Állatok vályúszerû etetôje. Lábakon áll vagy a falhoz erô-

sítik. 
jelenkor • A történelmi korok között jelenleg az utolsó. Az elsô 

világháborúval kezdôdött, és napjainkban is tart. 
jobbágy • Gazdálkodó paraszt a feudalizmusban, akinek a földje 

a földesúr tulajdonában volt, s a földhasználat fejében urának 
különféle szolgáltatásokkal (terményadó, robot) tartozott, va-
lamint szabadságában is korlátozva volt.

jósda • Az ókori görög világban szent hely, ahol a jósnô segítsé-
gével az istenektôl tanácsot lehetett kérni egy-egy döntés elôtt.

kalandozás • A Kárpát-medencébe érkezô magyarok Nyugat- és 
Dél-Európába vezetett hadjáratai a X. században. Céljuk az el-
lenséges népek távol tartása a Kárpát-medencétôl, valamint a 
zsákmányszerzés. 

kalóz • Tengeri rabló.
kán • Török (vagy mongol) fejedelmi cím.
kandalló • Nyílt tûzterû, kéménnyel ellátott építmény, amelyet 

termek fûtésére használnak.

Kislexikon
A kerettanterv kötelezô fogalmait vastag betûvel tüntettük fel. Ezeket mindenképpen tanuld meg! A többi fogalom csak 
a tankönyv szövegének megértésében segít.
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kantár • A lószerszámnak a ló fején lévô része. Ez teszi lehetôvé 
a ló irányítását.

kárpit • Vastag szálakból szôtt szövet, amit falra erôsítve, vagy 
függönyként lehet használni.

katakomba • Föld alatti, sokszor többemeletes gyülekezô vagy te-
metkezô hely. 

katolikus • A görög eredetû szó jelentése egyetemes, amely a 
kereszténység hitvallásában kifejezi, hogy a Krisztusban való 
hit faji, nemzeti hovatartozástól függetlenül üdvözít. Az egy-
ház jelzôjeként azt a felekezetet jelenti, amely egyedül önma-
ga intézményét, élén a pápai hatalommal, tartja hitelesnek az 
evangélium hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására.

kemence • Fûtésre, sütésre épített nagyobb, zárt tûzhely.
kengyel • Lószerszám, amely a nyeregrôl csüng le a ló két oldalán, 

és lábtartóként szolgál a lovasnak. Fémbôl készült, s már az 
avarok is használták. Segítségével a lovas biztosabban ül lován, 
s jobban tud harcolni.

Képes Krónika • A XIV. század közepén keletkezett latin nyelvû 
magyar kódex, amely I. Károly (1308–1342) koráig írja le a ma-
gyarok történetét. A valóságos események leírásán túl bôven 
tartalmaz mondákat is. Nevét onnan kapta, hogy a szöveget 
rengeteg gyönyörû színes képecske (úgynevezett miniatúra) 
díszíti.

keresztény vallás • Jézus által a Kr. u. I. században alapított 
egyistenhívô vallás. Szent könyve a Biblia. 

keresztség • A keresztény egyház szentsége, amely a Krisztus-
hoz tartozást jelképezi.

kislexikon • Ez az, megtaláltad!
kódex • A könyvnyomtatás elterjedése elôtti idôbôl származó, 

kézzel írott könyv.
kolostor • Szerzetesek lakhelyéül szolgáló épület vagy épületcso-

port.
kopja • Lándzsaszerû szúrófegyver.
könyvnyomtatás • A könyvek nyomtatás útján való sokszorosí-

tása.
középkor • Az európai történelemnek a Nyugatrómai Birodalom 

bukásától (476) Amerika felfedezéséig (1492) terjedô idôszaka. 
középkori város • A falunál nagyobb, általában fallal körbekerített 

és kiváltságokkal rendelkezô település. Lakói (a városi polgárok) 
fôként iparral és kereskedelemmel foglalkoztak.

Krisztus elôtt (Kr. e.) • A Jézus Krisztus születésének hagyo-
mány szerinti idôpontja elôtti évek jelölése.

Krisztus után (Kr. u.) • A Jézus Krisztus születésének hagyo-
mány szerinti idôpontja utáni évek jelölése.

krónika • Az eseményeket idôrendben elbeszélô, általában a kö-
zépkorban írt történelmi mû.

kun • Európában a X–XI. században feltûnt és késôbb a magyar-
ságba beolvadt török eredetû nép.

kupa • Kehely vagy kancsó alakú nagyobb ivóedény.
kupola • Nagyobb tér lefedésére épített, félgömb alakú boltozat. 

Európában az etruszkok alkalmazták elôször, s tôlük vették át 
a rómaiak.

légió • A legmagasabb katonai csapategység volt az ókori róma-
iaknál.

levéltár • Fontos iratok megôrzésére, rendszerezésére létesített 
intézmény.

lovag • Katonáskodó életet élô, nemesi jogállású páncélos lovas.

majorság • A földesúr saját kezelésében lévô birtokrésze, amelyet 
a jobbágyok mûveltek meg (robottal). 

makett • Valamilyen építmény vagy közlekedési eszköz kicsinyí-
tett másolata.

Mars • A háború istene a római vallásban. Eredetileg a tavasz is-
tene is volt, erre emlékeztet a róla elnevezett március hónap.

mécses • Olajjal töltött, kanóccal mûködô, egyszerû világítóesz-
köz.

mirha • Egyes észak-afrikai fák gyantája. Füstölésre és gyógyászati 
célra használták.

mítosz • Természetfölötti lényekrôl, hôsökrôl, ôsi eseményekrôl 
szóló monda.

monda • Elbeszélés, történet híres történelmi eseményekrôl, illet-
ve személyekrôl. A mesétôl valóságtartalma különbözteti meg.

mozaik • Apró színes kövekbôl vagy üvegdarabokból összeállított 
kép.

múmia • Olajos, gyantás nedvekkel tartósított (bebalzsamozott) 
holttest.

nagycsalád • Több (3-4) nemzedéket magába foglaló családi kö-
zösség.

nemes • Földbirtokkal és kiváltságokkal rendelkezô ember a feu-
dalizmus idôszakában. 

nemez • Állati szôrszálak összepréselésével elôállított sûrû 
textilanyag. A juh gyapját szálakra tépdesték, majd ezt nád-
szônyegre terítették, felgöngyölgették, és elé lovakat fogva 
hengergették, hogy jól összeálljon. Ezután vékonyabb rudak-
ban addig gurítgatták és csapkodták, amíg kellô tömörségû lett. 
A nemezkészítés a lányok és asszonyok feladata volt, legalább 
tízen-tizenöten dolgoztak egyszerre a nemezen.

nemzetség • A nagycsaládnál nagyobb társadalmi egység, fôleg 
rokonsági alapon összetartozó emberek csoportja.

népgyûlés • 1. Az állam irányítását végzô egyik intézmény, ahol 
az arra jogosultak elmondhatják véleményüket és dönthetnek 
különbözô ügyekrôl. 2. Néptömeg részvételével tartott politi-
kai gyûlés.

népvándorlás • A IV–VII. században Európa és Nyugat-Ázsia 
népeinek nyugati irányú vándorlása.

nomád • A le nem települt, folyton új területekre vándorló, fôleg 
állatok legeltetésével foglalkozó népek elnevezése.

nyest • Menyétféle, szürkésbarna ragadozó állat. Prémjével kabá-
tokat díszítettek.

nyilvános tárgyalás • Bárki szabadon elmehet nézônek a bírósági 
tárgyalásra, mert az a nyilvánosság elôtt zajlik.

okker • Sárgás színû ásványi anyag. Finomra ôrölve festéknek 
használták.

ókor • Az elsô államok kialakulásától a Nyugatrómai Birodalom 
bukásáig (tehát 476-ig) számított történelmi kor.

olimpiai játékok • Az ókori görög világban Olümpia község mel-
lett négyévenként, Zeusz isten tiszteletére rendezett, a görög 
törzseket összekapcsoló vallási ünnepség és a vele kapcsolatos 
sportversenyek.

oltár • Régi korokban az isteneknek szánt áldozat bemutatására 
(pl. az áldozati állat levágására) épített asztalszerû emelvény. 
Ma a pap az oltárnál a templomi szertartásokat végzi.

Ószövetség/Héber Biblia • A Biblia elsô, Krisztus születése 
elôtt keletkezett része, a zsidó vallás szent könyve.

ökörszem • Erdôkben élô, barnás színû, apró énekesmadár.
öntözéses földmûvelés • A csapadék pótlására rendszeres ön-

tözést alkalmazó növénytermesztés.
ôskor • Az emberiség történetének legrégibb és leghosszabb kora. 

Kezdetének a mai ember kialakulását, végének az elsô államok 
megjelenését tekintjük.

ötvözet • Kettô vagy több fém összeolvasztásával elôállított fém.

pajzs • Ütést, vágást, szúrást felfogó, karon viselt védekezô fegy-
ver. Készülhet fából, bôrbôl vagy fémbôl, illetve ezek összeté-
telébôl. 

pálos rend • Magyar alapítású szerzetesrend, mely a XIII. század-
ban a Pilisben jött létre.

páncél • A középkorban a testet védô „vasruházat”. Több módon 
készülhetett. Többnyire a testformákhoz igazodó erôs vasle-
mezeket fûztek össze.

pápa • Róma püspöke, a katolikus egyház feje.
Paradicsom • A mennyország elnevezése.
pergamen • Borjú, kecske vagy juh különlegesen kikészített, vé-

kony bôre. Régen többnyire erre írtak. 
piramis • Egyiptomban a fáraók számára temetkezési helyül szol-

gáló, gúla alakú hatalmas építmény.
pogány • Nem keresztény. (Más jelentésben: nem egyistenhívô.)
polgár • A középkori város teljes jogú lakója, aki a városi kivált-

ságokból is részesült.
polgárháború • Ellenségeskedô politikai csoportok háborúja egy 

államon belül.
portya • Kisebb fegyveres csoport ellenséges területre való betö-

rése. Célja általában a zsákmányszerzés, túszszedés. 
próféta • Isten kiválasztott embere, aki közvetíti Isten akaratát a 

népnek.
provincia • A rómaiak által meghódított, Itálián kívüli adófizetô 

tartomány.

rabszolga • Ura tulajdonában lévô, neki teljesen kiszolgáltatott, 
jogfosztott személy.

régészet • A régi korok tárgyi emlékeinek feltárásával, vizsgálatá-
val foglalkozó tudomány.
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regös • 1. Középkori énekmondó. 2. Ünnepek (fôleg karácsony és 
újév) táján ôsi népszokás szerint házról házra járva énekeket 
mondó jelmezes fiú.

rekonstrukció • Egy régi tárgy vagy épület elkészítése az eredeti 
állapot szerint. (Lehet rajzban vagy kicsinyített változatban, 
maketten is.)

robot • A jobbágy kötelezô ingyenmunkája a földesúr vagy a vár-
megye részére.

román stílus • Középkori mûvészeti stílus. Építészetére a vastag 
falak, a keskeny, lôrésszerû ablakok és a félköríves boltozat a 
jellemzô.

sánc • Katonai védelem céljára földbôl épített töltés.
sarlatán • Tanulatlan, rossz orvos; kuruzsló.
sarló • Ôsi mezôgazdasági szerszám. Nyélbe erôsített pengéjével 

vágják el a növények, fôleg a gabonafélék szárát (aratás).
saru • Egyszerû lábbeli: szíjakkal, pántokkal a lábra csatolható 

talp.

szablya • Görbe, egyélû kard. A lovas népek fegyvere volt.
székelyek • A magyar nép vitatott eredetû, ôsi csoportja, amely a 

X. században már jelen volt a Kárpát-medencében.
Szent Korona • A magyar királyok uralkodói jelvénye, amellyel a 

királyt beiktatták a hatalomba (koronázás). Máig a keresztény 
magyar államiság egyik fontos jelképe. 

szertartás • Ôsi hiedelmekhez – vagy vallásokhoz – kapcsolódó 
ünnepélyes cselekedet. Célja a földöntúli erôk befolyásolása.

szerzetes • Zárt közösségben, szigorú szabályok szerint élô egy-
házi személy. A nôi szerzetes az apáca.

szittyák (más néven szkíták) • A Fekete-tengertôl északra élô óko-
ri nép. Nomád állattartással foglalkoztak. A Kr. e. VI. század 
végén Dareiosz perzsa király nagy sereg élén sikertelen hadjára-
tot viselt ellenük. Egyes középkori krónikások bennük keresték 
a magyarok ôseit.

szökônap • Egy év 365 napból áll, de a valóságban ennél valamivel 
hosszabb: 365 nap, 5 óra 48 perc és 46 másodperc. A „több-
let” miatt négyévenként egy nappal hosszabb évet számítunk: 
ez az úgynevezett szökôév, amely 366 napos. A szökônap ér-
dekes módon nem február 29., hanem február 24. (Ez a rómaiak 
naptáráig visszanyúló hagyomány miatt van így.) A szökôévek 
bevezetése elôtt ez a többletidô sok zûrzavart okozott a nap-
tárakban.

sztyeppe • Fátlan, füves síkság. 

taktika • Harcászat, a harc módja.
talizmán • Olyan tárgy, fôleg kép vagy érem, amely a babonás hit 

szerint (lásd babona) megóvja viselôjét a bajtól.
táltos • A magyar ôsvallásban szereplô személy, aki önkívületi 

állapotban természetfeletti lényekkel érintkezik, és különleges 
testi adottságokkal rendelkezik.

tarsoly • A honfoglaló magyaroknál a férfiak viseletének legszebb 
darabjai az ezüstveretes tarsolyok. Nem véletlen, hogy hatalmi 
jelvényként is szolgáltak. A tarsoly jobboldalt függött le az öv-
rôl, s gazdájuk abban tartotta például a tûzgyújtásra használt 
acélt, kovát és taplót.

tarsolylemez • A tarsoly fémbôl kovácsolt díszes fedôlapja.
tatár • A XIII. században Európát megtámadó nomád, harcias 

mongol és török törzsek elnevezése.
távolsági kereskedelem • Messzi (gyakran több száz, több ezer 

kilométer távolságban levô) területekkel, népekkel folytatott 
kereskedelem.

Tejút • Távoli csillagok tömegébôl alakult széles, világos sáv a 
nyári csillagos égbolt közepén. A Nap is a Tejútrendszer része.

teljhatalom • Olyan vezetônek van teljhatalma, akinek minden 
hatalom a kezében van, tehát senki nem ellenôrizheti, dönté-
seibe senki nem szólhat bele.

tevekaraván • A sivatagban teveháton utazó kereskedôk csoport-
ja. Néha több ezer tevébôl állt.

tized • A jobbágyok által az egyháznak fizetett adó, a termés 
tizedrésze.

tóga • Az ókori római férfiak vállon átvethetô, lepelszerû felsôru-
hája. A római polgár 17 éves korában öltötte fel elôször, ünne-
pélyes keretek között. Ha valamilyen hivatalra pályázott valaki, 
hófehér tógával hívta fel magára a figyelmet. Amikor elnyerte 
a tisztséget, bíborszegélyû tógát öltött. A gyôztes hadvezér 
élénk színre festett tógában pompázott. A gyász jele a sötét 
tóga volt.

torzó • Emberi alakot megcsonkult módon, például fej vagy végta-
gok nélkül ábrázoló szobor.

többistenhit • Olyan vallás, amely egyszerre több istent tisztel.
tömjén • A tömjénfa gyantája. Parázsra téve nagyon illatos füst 

száll fel belôle. Ôsi idôktôl kezdve vallási szertartásokhoz 
használják.

törzs • Közös területen élô, azonos származású és nyelvû nem-
zetségek közössége.

turulmadár • Álmos és Árpád nemzetségének totemállata. Pon-
tosan nem meghatározható, sólyomhoz hasonló, hatalmas 
ragadozó madár.

újkor • Történelmi kor, az 1492 és 1914 közötti idôszak. 
Újszövetség • A Biblia két fô része közül a második. A keresz-

tény vallás szent iratainak gyûjteménye. Jézus életével, tanítá-
saival és cselekedeteivel foglalkozik.

uradalom • A nagybirtok gazdasági és igazgatási egysége.
Úr megtestesülése • Jézus születése.
úrvacsora • Keresztény szentség: a Krisztussal való titokzatos 

közösség szertartása.

vályog • Nedves agyagból és növénydarabkákból kevert ôsi 
építôanyag. Formába döngölték és kiszárították: ez a vályog-
tégla.

vár • Katonai védekezésre alkalmas, falakkal, bástyákkal megerô-
sített építmény.

várandós • Áldott állapotban van, terhes.
vármegye • Egy területen a király hatalmát képviselô közigazga-

tási egység, bíráskodási és katonai feladatokkal. A XIII. század 
végétôl fokozatosan a nemesség érdekeit is védte.

városállam • Egyetlen városból és a közvetlen környékébôl álló 
állam.

vérségi kötelék • A rokonok közötti erôs kapcsolat.
vérszerzôdés • Sztyeppei népeknél szokásos megerôsítése egy 

megállapodásnak. A résztvevôk pár csepp vérüket egy borral 
töltött edénybe csorgatják, és mindannyian isznak belôle.

zarándokok • Azok a hívôk, akik távoli szent helyeket keresnek fel, 
többnyire gyalog.

zsidó vallás • A zsidó nép vallása, a legôsibb egyistenhit. Szent 
könyve a Héber Biblia (Ószövetség). 

zsoldoshadsereg • Zsoldért – tehát fizetségért – harcoló, jól kikép-
zett katonákból álló hadsereg.
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Világtörténelem 
(egyetemes történelem)

Krisztus elôtt:
Kr. e. 3000 körül: az Egyiptomi Birodalom 

egyesítése.
Kr. e. 1000 körül: Izrael fénykora.
Kr. e. 776: az elsô feljegyzett olimpiai játékok.
Kr. e. 753: Róma alapítása a mondák szerint.
Kr. e. VI. század: a Perzsa Birodalom létrejötte.
Kr. e. 490: a marathóni csata.
Kr. e. V. század közepe: Athén fénykora.
Kr. e. 336–323: Nagy Sándor uralkodása.
Kr. e. 146: Róma elpusztítja Karthágót.
Kr. e. I. század: a római köztársaság válsága.
Kr. e. 44. március 15.: Julius Caesar meggyilkolása.
Kr. e. 27 – Kr. u. 14: Augustus uralkodása.

Krisztus után:
30 körül: Jézus Krisztus keresztre feszítése.
I. század közepe: Néró uralkodása.
IV. századra: a kereszténység elterjedése a Római 

Birodalomban.
IV. század vége: a Római Birodalom kettéosztása.
IV. század vége: a hunok Európában.
V. század elsô fele: a hunok birodalmának fénykora.
476: a Nyugatrómai Birodalom bukása, az ókor 

vége.
622: Mohamed Mekkából Medinába megy – az 

iszlám idôszámítás kezdete.
800: Nagy Károly császárrá koronázása.
1000 körül: a keresztény államok létrejötte 

Európában.
XI. század közepe: a keresztény egyház kettészakad.
XI–XIII. század: a távolsági kereskedelem 

fellendülése.
XIV. század közepe: nagy pestisjárvány Európában.
XV. század: a humanizmus és reneszánsz 

elterjedése.
XV. század: a könyvnyomtatás feltalálása és 

elterjedése Európában.

Magyar történelem (Mindegyik évszám  
Krisztus utáni idôpontot jelöl.)

IX. század: a magyarok Etelközben.
862–895: honfoglalás.
907: a pozsonyi csata.
972–997: Géza fejedelem uralkodása.
997–1000–1038: Szent István uralkodása.
1000: István megkoronázása.
1051–1052: német támadások.
1077–1095: Szent László uralkodása.
1095–1116: Könyves Kálmán uralkodása.
1172–1196: III. Béla uralkodása.
1222: Aranybulla.
1235–1270: IV. Béla uralkodása.
1241–1242: tatárjárás.
1290–1301: III. András uralkodása.
1301: Az Árpád-ház (férfiágának) kihalása.

Idôrend (kronológia)
A kerettantervben szereplô évszámokat vastag betûkkel tüntettük fel. Ezeket tanuld meg, a többi évszám csak az idôbe-
ni tájékozódást szolgálja. 
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Illusztrációk
KURDI ISTVÁN és SZEGSZÁRDY ILDIKÓ

Fotók
  7. o. Íródeák (Képes krónika, Országos Széchényi Könyvtár, Wikipédia közkincs)
  7. o. A Képes krónika elsô oldala (Országos Széchényi Könyvtár, Wikipédia közkincs)
  7. o. Budai krónika lapja (Scheide Library, Princeton University)
 10. o. Leonard Woolley régész leletével (Wikipédia közkincs)
 11. o. Márkusfalvi Máriássy István címere (Magyar Országos Levéltár, Budapest)
 11. o. Nagy Lajos király lovagi öltözetben (Grand Armorial équestre de la Toison d’or, Bibliotheque de l’Arsenal Paris)
 12. o. Wagner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
 12. o. III. Béla pénze (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
 12. o. Rozgonyi csata (Képes krónika, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) 
 12. o. Nagy Lajos ábrázolása (1488, Thuróczy krónika, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
 12. o. Mátyás király címere (1488, Thuróczy krónika, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
 13. o. Aranybulla pecsétje (Magyar Nemzeti Múzeum, Wikipédia közkincs)
 17. o. Ókori kerékmaradvány (National Museum of Slovenia Ljubljana, Wikipédia közkincs, Petar Milošević )
 20. o. Egyiptomi falfestmény (Metropolitan Museum New York, közkincs)
 21. o. Falfestmény Ipi sírjából (Wikipédia közkincs)
 22. o. Egyiptomi család agyagszobra (Metropolitan Museum New York, közkincs)
 23. o. Egyiptomi lány korsóval (Oriental Museum Durham University)
 23. o. Egyiptomi férfi szobrocska (Metropolitan Museum New York, közkincs)
 25. o. II. Ramszesz fáraó múmiája (Wikipédia közkincs)
 25. o. Núbiai íjászok (Museum of Cairo)
 27. o. Trója c. film részlete (2004, Wolfgang Petersen, Warner Bros.)
 27. o. Trójai faló ábrázolása (Archaeological Museum of Mykonos, Wikipédia közkincs, Travelling Runes)
 29. o. Mükénéi váza (British Museum)
 30. o. Olajbogyószüret görög vázán (British Museum)
 32. o. Vázakép kútból vizet vevô nôkkel (Staatliche Antikensammlungen München, Wikipédia közkincs)
 33. o. Olümpia makettje (British Museum, Wikipédia közkincs)
 38. o. Borostyán út Szombathelynél (Wikipédia közkincs, Tatomir Ion-Marius)
 42. o. Terentius Neo portréja (Naples National Archaeological Museum, Wikipédia közkincs)
 44. o. Sírkô Pannoniából (Soproni Múzeum Római kori kôtár)
 49. o. Nagy Sándor, a hódító c. film részlete (2004, Oliver Stone, Warner Bros.)
 51. o. Hannibál karthágói pénzérmén (Wikipédia közkincs, CNG Coins)
 52. o. Pompeius szobra (Pallazo Spada Rome)
 55. o. Gemma Augustae (Kunsthistorisches Museum Wien, Wikipédia közkincs, James Steakley)
 66. o. M.S. Mester: Kálvária (1506, Magyar Nemzeti Galéria)
 69. o. Zliten mozaik (Jamahiriya Museum, Tripoli, Wikipédia közkincs)
 70. o. Mathias Grünewald: Isenheimi oltárkép (Unterlinden Museum, Wikipédia közkincs)
 74. o. Nagy Károly hermája (Aachener Domschatzkammer, Wikipédia közkincs, Beckstet)
 74. o. Nagy Lajos arany- és ezüstpénze (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
 81. o. Id. Jörg Breu oltárképe (Zwettl, Wikipédia közkincs)
 84. o. Ákos falu temploma (Wikipédia közkincs, SGECK)
 84. o. Nyírbátor temploma (Wikipédia közkincs, Marion Schneider & Christoph Aistleitner)
 84. o. Nyírbátor templombelsô (Wikipédia közkincs, Zoltán Ultry)
 85. o. Középkori oktatás illusztrációja (British Museum, Wikipédia közkincs) 
 85. o. Egyetemi oktatás középkori ábrázolása (Laurentius de Voltolina, Kupferstichkabinett Berlin, Wikipédia közkincs)
 89. o. Középkori vásár Saint Denisben (Bibliotheque National de Paris)
 91. o. Gutenberg Biblia (British Library, közincs)
 91. o. Christian Galantaris: Biblia Sacra Mazarinea (Bibliotheque National de France, Wikipédia közkincs)
 92. o. Leonardo da Vinci: Mona Lisa (1503-1519, Louvre Museum)
 92. o. Michelangelo: Doni Tondo (1504-1506, Uffizi, Firenze)
 93. o. Canaletto: Velencei látkép (Metropolitan Museum New York, közkincs)
 95. o. Díszes Korán egy lapja (Metropolitan Museum New York, közkincs)
 96. o. Német-római császári korona (Schatkammer Wien, Wikipédia közkincs, Gryffindor-CSvBibra)
 96. o. Zsoltárok könyve illusztráció (British Library, közkincs)
 98. o. Szaladin és Richárd ütközete (Wikipédia közkincs)
 98. o. Lovagi torna (Codex Manesse, Metropolitan Museum New York, közkincs)
 99. o. Zsigmond király Richental krónikájában (New York Public Library)
104. o. Szkíta aranyszarvas (Cleveland Museum, közkincs)
107. o. László Gyula: Élet a jurtában
107. o. László: Gyula: Lovasok
108. o. Bíborbanszületett Konstantin aranypénze (British Museum, London)
109. o. Gesta Hungarorum egy lapja (Wikipédia közkincs)
109. o. László Gyula: Emese
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109. o. Székely Bertalan: Vérszerzôdés (1895-1897, Kecskeméti városháza, Wikipédia közkincs)
110. o. Árpád szobra az Országházban (Szécsi Antal, Országgyûlési Múzeum, Budapest)
110. o. Rakamazi hajfonatkorong (Jósa András Múzeum, Debrecen)
111. o. Az ún „Attila kard” (Kunsthistorisches Museum Wien)
115. o. Feszty Árpád: A magyarok bejövetele (1892-1894, Nemzeti Történeti Emlékpark Ópusztaszer)
116. o. Lehel kürtje (Képes krónika, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
117. o. István király a koronázási paláston (Magyar Nemzeti Múzeum)
118. o. Székesfehérvári bazilika rekonstrukciója (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár)
120. o. Tihanyi apátság alapítólevelének részlete (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
120. o. Német és magyar katonák küzdelme (Képes krónika, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
121. o. Szent László pénzei (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
121. o. A Szent Jobb ereklye (Szent István Bazilika, Budapest, Mudrák Attila)
121. o. Szent László harca a kun vitézzel (Kakaslomnici Plébániatemplom, Wikipédia közkincs, Thaler Tamás)
123. o. Szent László herma (Gyôri Nagyboldogasszony-székesegyház, Wikipédia közkincs)
124. o. Gesta Hungarorum kezdôlapja (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Wikipédia közkincs)
124. o. Aranybulla pecsétje (Magyar Nemzeti Múzeum, Wikipédia közkincs)
126. o. Tatárjárás (Képes krónika, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
129. o. Vazul megvakítása (Képes krónika, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
130. o. Erzsébet-kenyér (Tatai Szent Imre plébánia)
130. o. Szent Erzsébet sírja Marburgban (Wikipédia közkincs, Miszawolf)
131. o. Szent Margit ábrázolás (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
133. o. Búvár Kund (Képes krónika, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
134. o. Kisfaludy Károly: Szent László a cserhalmi ütközetben (1826-1830, Magyar Nemzeti Galéria)
135. o. Magyar koronázási palást (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
136. o. Magyar koronázási ékszerek (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
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