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Kedves Hatodikos!

R

eméljük, hogy tavaly, az ötödik osztályban megkedvelted a történelmet. Szeretnénk, ha ebben az évben is szívesen foglalkoznál vele. Idén is nagyon sok
érdekes dologról fogsz tanulni.

Megismerheted a leghíresebb magyar uralkodókat, olvashatsz a törökök elleni nagy
csatákról. Megtudhatod, hogy kik voltak az erdélyi fejedelmek, miért szálltak szembe a magyarok a Habsburg-uralkodókkal, és arra is fény derül, hogy miért lehetünk
büszkék március 15-ére.
Nem csak a magyar történelem tanulságos. Olvashatsz arról, hogyan fedezték fel
Amerikát. Tanulni fogsz forradalmakról, híres hadvezérekről, meg fognak elevenedni előtted a múlt szép pillanatai és árnyoldalai is.
A keresztény vallás megújítói, Luther és Kálvin, az uralkodók egyik leghíresebbje, XIV. Lajos, a világtörténelem egyik legnagyobb hódítója, Bonaparte Napóleon a
történelem különösen érdekes személyiségei. Az idén velük is megismerkedhetsz
majd.
Ne felejtsd el, a tanulás mindig azt jelenti, hogy gondolkodnod is kell! Ne felejtsd el
azt sem, hogy történelmet mindig atlasszal a kézben érdemes tanulni!
A történelemtanulás úgy érdekes, ha több forrásból tájékozódsz a korról, amellyel
foglalkozol. Tankönyvünk közöl írásos dokumentumokat (sárga alapon levő szöveg, piros körben elhelyezett sorszámmal ➊), tartalmaz térképeket, ábrákat és sok
képet. Megtanulod majd, hogyan tudhatsz meg minél többet ezekből. A hatodikos
tankönyvet négy rövid képregény is színesíti, amelyek segítségével bepillanthatsz
fontos események részleteibe.
Egy-egy kérdés, probléma megítélésekor sok tényezőt és szempontot kell figyelembe venni. Ezt gyakorolhatod a leckék Ahogyan a történészek gondolkodnak című részei
segítségével.
Ha valami felkeltette az érdeklődésed, kutass tovább! A könyvtárban vagy az interneten magad is választ találhatsz a kérdéseidre. Ismereteket – a tankönyvön kívül – nagyon sok helyről szerezhetsz. A régi dolgokról megkérdezheted a szüleidet,
nagyszüleidet, kutathatsz könyvtárban, interneten, múzeumokban vagy akár a lakóhelyed környékén is. A tankönyv azzal is ösztönzi a kutatómunkát, hogy több
projektfeladattal találkozhatsz. A közösen megoldandó feladatok sok ismerettel, élménnyel gazdagíthatnak titeket. Bízunk abban, hogy az idén is sok örömet találsz a
történelem tanulásában!
Jó tanulást és jó jegyeket kívánnak
a tankönyved alkotói
3
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ÉV ELEJI ISMÉTLÉS

Kik láthatók a képen?
Mit csinálnak?
Hol történt mindez?
Milyen földrajzi adottság tette lehetővé e terület fejlődését?
Melyek a leghíresebb régészeti emlékei e kultúrának?
Rajzoljatok le olyan tárgyakat, amelyekről szinte mindenkinek eszébe
juthat e kultúra neve!
Mit látsz a képen?
Ki e bibliai történet főszereplője?
Gyűjtsetek még olyan szereplőket, akiknek az alakját az Ószövetségből
(Héber Bibliából) ismerjük!
Mely nép történetéről szól ez a könyv?
Sorold fel e nép vallásának a jellemzőit!
Játsszátok el a Dávid és Góliát küzdelméről szóló történetet!
Melyik ókori városállam látható a képen? Mutassátok meg a térképen!
Mi jellemezte e terület földrajzi adottságait?
Milyen hatással volt ez az itt élő nép életére?
Melyik volt e kultúra másik nagyon híres városállama?
Miben különbözött e két városállam életmódja?
Mikor és kik ellen fogtak össze? Meséljétek el e háború legfontosabb
eseményeit!
Miért nevezhetjük Nagy Sándort „világhódítónak”?
Melyik monda jut eszedbe erről a képről?
Mutassátok meg a térképen a Római Birodalom területét!
Hány kontinensre terjedt ki?
Hogy hívták a hazánk mai területén létesült római provinciát?
Számold ki, hány évszázadig létezett a Római Birodalom!
Melyik észak-afrikai birodalom hadseregét erősítették a harci elefántok?
Ki volt a legveszélyesebb ellenfele Rómának, és miért lepte meg
támadásával a rómaiakat?
Milyen jellegű harcászat jellemezte a görögök és a rómaiak
hadviselését?
Melyik nép támadása indította el a népvándorlást?
Ki volt a leghíresebb uralkodójuk, és mit tudsz róla?
Mi vezetett a Római Birodalom bukásához? Melyik birodalomrész
maradt még fenn évszázadokig?

66
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Jézus életének mely eseményei kapcsolódnak a térképen feltüntetett
helyekhez?
Melyik birodalom fennhatósága alatt állt ez a terület Jézus korában?
A Biblia mely része mutatja be Jézus tevékenységét?
Kik voltak az apostolok?
Hogyan és miért végezték ki Jézust?
Kik körében terjedtek el először Jézus tanításai?
Mi volt Pál apostol és Nagy Konstantin császár szerepe a keresztény
vallás elterjedésében?

Római kormányzás
alatt álló terület
Rómától
függő terület

Melyik birodalom példájára szerveződtek meg a középkori keresztény
királyságok?
Mi biztosította a királyi hatalom erejét a középkorban?
Kik láthatók a képen?
Mutassátok be röviden e három társadalmi réteg helyzetét és szerepét
a középkorban! Melyek voltak életük legjellemzőbb helyszínei és
eseményei?
Mely társadalmi réteg hiányzik a képről? Ők hol éltek, és mivel
foglalkoztak?
Mi jellemezte a magyarok életét a vándorlás időszakában?
A magyar történelem melyik eseménye látható a képen?
Mikor történt az esemény?
Miért volt az esemény fordulópont népünk életében? Gyűjtsetek
minél több érvet ennek alátámasztására!
Milyen változások köthetők Géza nagyfejedelem és I. (Szent) István
király uralkodásához?
Kikkel szemben kellett megvédeniük az országot az első magyar
királyoknak?
Miért nevezzük IV. Bélát „második honalapítónak”?
A fenti három kérdés közül melyikhez kapcsolódik a mellékelt kép?
Fogalmazd meg a kapcsolat lényegét!
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I. fejezet
Képek és portrék
a magyar állam virágkorából
Buda ábrázolása egy krónikában
(15. század vége) és Mátyás király
aranyforintja
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1301 ÉS 1490 KÖZÖTT a Magyar Királyság újra Európa legjelentősebb államai közé tartozott. Uralkodóink közül Nagy Lajos egy ideig lengyel király is volt, és hadjáratot vezetett Nápoly ellen, Luxemburgi
Zsigmond pedig a cseh trónig és a német-római császári címig jutott. A korszak második fele főleg a törökkel vívott harcokról szólt. Hunyadi János, a törökverő hadvezér sikeresen védte meg az ország déli határát.
Mátyás király reneszánsz udvarát messze földön csodálták. Az erőskezű uralkodó halála után azonban a
középkori Magyar Királyság egyre kevésbé tudott ellenállni a terjeszkedő Oszmán (Török) Birodalomnak.
Ebből a fejezetből megtudhatod,
hogyan akadályozta meg I. Károly az ország szétesését.
miért indított hadjáratot I. (Nagy) Lajos Nápolyba.
hogyan verte vissza Hunyadi János a törököket Nándorfehérvárnál.
milyen uralkodó volt Mátyás király.






Eközben azt is megtanulhatod, miként lehet
összefoglalni az új ismeretek lényegét.
bemutatni, hogy mi változott meg
egy-egy király uralkodása idején.
érdekes információkat gyűjteni a korabeli
írásos és tárgyi források felhasználásával.
egyes uralkodók történelmi jelentőségét
összehasonlítani és értékelni a tetteik és
a róluk szóló források alapján.
következtetéseket megfogalmazni
a történelmi személyek döntéseinek és
tetteinek céljairól és következményeiről.
összehasonlítani a középkori és mai
életmód egyes jellegzetességeit.
történelmi térképek segítségével információkat keresni és következtetéseket
levonni.
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1. Magyar királyportrék a 14–15. századból
Az utolsó Árpád-házi uralkodók időszakában nagyon meggyengült a királyi hatalom, így amikor 1301-ben
kihalt a dinasztia, az országot már-már a szétesés fenyegette. Ennek ellenére a 14–15. században, az úgynevezett vegyes házi királyok időszakában, a Magyar Királyság egy újabb fénykorát élte, és az ország megint
meghatározó hatalommá vált a térségben. Kiknek volt mindez köszönhető? Erről szól ez a témaegység.

A

Tisza

NÉM

RD

I. Károly címere, amelyen
az Anjouk híres jelképe,
a liliom látható. A királyt
a magyar történetírás
sokáig az olasz neve
(Caroberto) alapján
Károly Róbert néven
emlegette, miközben
az uralkodó hivatalosan csak
a Károly névalakot használta. Miután IV. Béla
lányunokáját beházasították a nápolyi Anjoudinasztiába, az ő unokája, I. Károly az Árpádház nőági leszármazottjaként tartott igényt
a magyar trónra.  Milyen rokonságban állt
IV. Béla és I. Károly? Milyen esemény kapcsán
tanultunk IV. Béláról? Idézd fel, mire utalnak
a piros és ezüstszínű sávok!

HO

1301-ben nemcsak I. Károly nyújtotta be
igényét a magyar trónra, hanem Vencel
cseh herceg is, akinek dédanyja IV. Béla
lánya volt. Vencel nem tudott tekintélyt
szerezni magának, majd amikor cseh királlyá koronázták, lemondott a magyar
trónról. A Szent Koronát azonban rokonának, Ottó bajor hercegnek adta át, aki
IV. Béla unokája volt. Ottó támogatók nélkül érkezett az országba, végül az egyik
tartományúr fogságba ejtette. Az esemény Ottó bukását eredményezte.

Y

➊ Trónkövetelők harca
a hatalomért
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Sorolj fel fontos Árpád-házi királyo
kat!
Melyik királyunk építtette újjá az

országot a tatárjárás után?
Melyek a magyar koronázási jelvé
nyek?

A tartományurak országrészei  Melyik tartományúrnak volt a legnagyobb
területe? Miért volt fenyegető a királyi hatalomra nézve megerősödésük?

I. Károly trónra lépése
1301-ben férfiágon kihalt az Árpád-ház. Ezt követően hárman szálltak harcba a magyar trónért. A Nápolyból Magyarországra érkező Anjou [anzsu] Károlyt már 1301-ben uralkodóvá emelték, de csak 1308-ban lett I. Károly néven
Magyarország sokak által elfogadott királya. Addigra sikerült legyőznie két ellenfelét a trónért folytatott harcban. ➊ Az
időszakban alakult ki az a felfogás, hogy csak az az uralkodó
számít törvényes királynak, akit az esztergomi érsek a Szent
Koronával a székesfehérvári bazilikában koronáz meg. Károlyt háromszor koronázták meg, de csak a harmadik szertartást végezték a Szent Koronával. Uralkodását kezdetben
megnehezítette, hogy több báró tartományúrként országrésznyi területeket birtokolt.
A tartományurak vagy kiskirályok hatalmas birtokaiknak
és váraiknak köszönhetően függetlenedtek a királyi hatalomtól. Saját hadsereget tartottak fenn, és igyekeztek minél
több területet befolyásuk alá vonni. Tevékenységük mármár az ország szétesésével fenyegetett.
Milyen körülmények között lépett trónra I. Károly?

10
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1312-ben a felvidéki Aba nemzetség Kassa város kirablására indult,
azonban Rozgony mellett szemben találták magukat a király seregével. Az ország leghatalmasabb kiskirálya, Csák Máté által is támogatott
lázadók erőfölényben érezték magukat, ezért megpróbálták egyetlen
rohammal elsöpörni a király csapatait. Az Abáknak sikerült megszerezniük a királyi lobogót, de az uralkodó seregének harci kedvét ez nem
törte meg, továbbra is kitartottak a túlerővel szemben. A csatát végül
a kassai és szepesi polgárok bátor rohama döntötte el, amellyel oldalba támadták az Abák seregét. Életét vesztette az Aba család két tagja,
csapataik zöme pedig elmenekült a csatatérről.

Kik között zajlott a csata? Mi döntötte el a küzdelmet?

A rozgonyi csata tekintélyt szerzett a királynak, aki ezt
követően fokozatosan legyőzte az ellene fellépő főurakat.
Az uralkodó a kiskirályoktól visszahódított várakat és
földbirtokokat a leghűségesebb híveinek adományozta.
Az ország legfontosabb tisztségeit is az I. Károlyhoz hű emberek kapták meg.

I. Károly és az aranyforint
A sokévi háborúskodás kimerítette a királyi kincstárat, ezért
I. Károly szerette volna megnövelni a bevételeit. Az ország
északi részén Európa legnagyobb aranybányái és hatalmas
ezüstbányák voltak. Körmöcbánya, Selmecbánya és Besztercebánya a nemesfém-kitermelés központjai lettek. Az uralkodó elrendelte, hogy a kibányászott aranyat és ezüstöt a
bánya birtokosainak vert érmékre kell váltaniuk a kincstárnál. A pénzverés joga egyedül az uralkodót illette meg,
aki ezáltal hatalmas bevételre tett szert.
I. Károly firenzei mintára aranypénzt veretett, megszületett a kiváló minőségű aranyforint. Az uralkodó az ezüstpénzek minőségén is javított.
I. Károly uralkodásának vége felé meghívta székhelyére a
lengyel és a cseh királyt. Az 1335-ben megtartott visegrádi
királytalálkozón a három uralkodó szövetséget kötött egymással. ➋ A lengyel király azt is megígérte, hogy ha nem
születik törvényes fia, akkor I. Károly vagy fiai fogják örökölni a lengyel trónt.
A aranyforint
Az
 Az érmén az
Anjou-liliom és
A
KKeresztelő Szent
JJános képe látható. Melyek
h
a hasonlóságok
e régi és egy
mai pénzérme
m
kközött?

A rozgonyi csata ábrázolása a Képes krónikában
 Milyen fegyvereket és viseletet láthatunk
az ábrázoláson? Mi jellemezte a középkori
hadviselést?

➋ A visegrádi királytalálkozó
Thuróczy János krónikájában
„Az Úr ezerháromszázharmincötödik évében, Szent Márton ünnepe körül János
cseh király és ﬁa, Károly, meg a lengyelek
királya Magyarországra, Visegrád várába
jött Károly királyhoz, hogy ott örök békeegyezséget kössenek. Ez meg is történt.
[…] Mivel Lengyelország királya adóﬁzetője volt a csehek királyának, s mivel Károly, Magyarország királya feleségül bírta
a lengyel király nővérét: Magyarország
királya, Károly, ötszáz márka legﬁnomabb
aranyat adott neki, hogy megváltsa őt a
cseh királynak ﬁzetendő adózástól.”

Hány évvel az Árpád-ház kihalása után
rendezték meg a visegrádi királytalálkozót?
Milyen döntések születtek a forrásrészlet alapján a visegrádi királytalálkozón?
11
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➌ András herceg meggyilkolása
Az András herceg elleni merénylet egy
egész napos vadászatot követően történt
1345 szeptemberében. A fárasztó nap után
András és felesége, Johanna nápolyi királynő nyugovóra tértek. Az összeesküvők
nem sokkal később egy terembe csalták
a ﬁatal herceget, és rátámadtak. András
ekkor még el tudott menekülni, de kézre
kerítették, és meggyilkolták. A korabeli
pletykák Johanna felelősségét hangsúlyozták, mondván, a királynő bérelte fel az
orgyilkosokat férje ellen. A merénylet után
három nappal Johanna levelet írt Nagy
Lajosnak, melyben az ártatlanságát igyekezett bizonyítani, de a magyar királyt
nem sikerült meggyőznie. A magyar uralkodó a bosszúhadjárat mellett döntött.

Milyen rokoni kapcsolat volt András
herceg és Lajos király között?
Mondj példát a történelemből híres
merényletekre!

I. Károly erős gazdasági alapokkal és biztos pénzügyi bevételekkel rendelkező országot alakított ki. Távlati céljai között szerepelt a nápolyi trón visszaszerzése, ezért kisebbik
fiát, András herceget eljegyezték a nápolyi trón várományosával, Johanna hercegnővel. I. Károly 1342-ben bekövetkezett halála után a magyar trónra idősebbik fia, Lajos lépett.
Milyen célt szolgáltak I. Károly intézkedései? Melyek voltak a legfontosabbak?

I. (Nagy) Lajos, a hódító
Lajos apja halála után, 1342-ben lépett a trónra. A király
testvére, András herceg a nápolyi király unokáját vette feleségül azzal a céllal, hogy a család magának biztosítsa a nápolyi trónt is. Ez a remény azonban nem teljesült, mert András gyilkosság áldozata lett. ➌
I. Lajos két hadjáratot is vezetett Nápoly ellen. Fényes
sikereket ért el, de amikor hazatért, hódításai rendre elvesztek. A magyar király végül kénytelen volt lemondani a nápolyi trónról. E harcok híres vitéze volt Toldi Miklós.
Melyik híres magyar költő írta a Toldi című elbeszélő költeményt?

Ahogyan a történészek gondolkodnak
A történelmi szereplők megítélése
korszakról korszakra változik.
Az ötszáz vagy kétszáz évvel ezelőtt
élt emberek mást tartottak érdekesnek
vagy fontosnak, mint a ma élők.

Nagy Lajos értékelése
Régen Nagy Lajost a hódító hadjárataiért övezte tisztelet, ma inkább az
ország fejlődését segítő törvényei miatt tartjuk jelentős uralkodónak.
Alkossatok csoportokat!
Gyűjtsétek össze, kik voltak azok a magyar királyok, akiket ma is tisztelet
övez!
Írjatok róluk egy-két fontos állítást, amiből a többiek kitalálhatják, hogy kire
gondoltatok!
A játék végén gyűjtsétek össze, kik voltak azok a királyok, akiket mindegyik
csoport kiválasztott!

A hadjáratok idején Nagy Lajos király a közelharcban gyakran személyesen is részt vett. Ha serege várat ostromolt, fegyverrel a kezében az
elsők között kúszott föl a létrán. Nemegyszer megsebesült. Ez történt
Aversa ostrománál is.
Aversa volt az a szomorú hely, ahol Nagy Lajos öccsét, Andrást
meggyilkolták. Szerencsétlen öccsére gondolva itt is harcba keveredett a király, a várnak azon a pontján, ahol András testét lehajították.
A nyílzáporban egy horgas nyíl mélyen Lajos lábába fúródott.
Az ilyen természetű sebesüléseket akkoriban ritkán élték túl. Végül a nyílvesszőt, a húst tépve, marcangolva csak a tizenkettedik rántásra tudta Lackfi István, a magyar vezér kirántani, miközben a király
tűrte a kínokat.
Ezt követően a királyt lóra ültették, és Lackfi körülvezette az ostromlott város falai alatt, ezt kiáltozva: „Íme, Magyarország királya!” A magyar
sereg ujjongásban tört ki, az ellenség pedig elkeseredetten kiabált.
A város kapitánya hamarosan át is adta a várost a magyarok kezébe.

A magyar király mely erényeit emeli ki ez a történet?

Nagy Lajos erős országot örökölt apjától. Gyakran indított hadjáratokat Magyarország déli és délkeleti szomszédai ellen. Ennek során elérte, hogy az ottani területek uralkodói elismerték a magyar király fennhatóságát. Szerbia és
Bulgária északi része, illetve a román fejedelemségek (Havasalföld és Moldva) így Magyarország hűbéresei lettek.
A lovagkirály jó kapcsolatokat ápolt a lengyelekkel. A korábbi megállapodások alapján, amikor a lengyel király

12

OH-TOR06TA_tori_06-2.indd 12

2022. 03. 10. 13:31:04

Elba

Odera

N É M E T- R Ó MA I

KÖ

-te

BOS
ZN
I

A

iai

r
ÁLLAM
Róma

ZT

.

ng

NÁPOLYI

Nándorfehérvár

er

Nápoly
KIRÁLYSÁG

LFÖLD
Duna
ASA
V
HA
.
BIR
R
Á
BOLG

ng

EI

R KIRÁL

er

Fekete
-t e

C

Pécs

Zengg
Zára

Ad

PÁPAI

N

za
Tis

A

V

E

M Buda
AG
YA

.

BIRODALOM

L

Keresd meg a térképen Nápolyt! Miért
lehetett nehéz kapcsolatot tartani az
ottani királysággal?

EJ

Dun
a

E

Nagy Lajos királyságai
Magyar befolyás alatt
álló terület
Nagy Lajos nápolyi hadjáratai:
1347–48
1350
LI
TV
ÁN
YS
NA
Á
G
G
YF
Dn
yes
zter
MO
LD
ÁG
V
YS

NÉMET
LO VAG R E N D
Vis zt u la
LEN
GY
EL
KI
RÁ
Krakkó
L

SZERB
OSZMÁN BIRODALOM
FEJEDELEMSÉG
(TÖRÖK BIR.)
Konstantinápoly
(Bizánc)

Nagy Lajos király birodalma  Olvasd le
a térképről, melyik ország uralkodója volt
I. Lajos a magyar mellett! Mely tengerekkel
határosak a magyar király fennhatósága alá
tartozó területek? Mennyire van igazságtartalma annak a 19. században elterjedt
állításnak, hogy Magyarország határait
három tenger mosta Nagy Lajos korában?

É

fiú utód nélkül halt meg, Nagy Lajos követte őt a trónon.
1370-től így nemcsak Magyarországnak, hanem Lengyelországnak is ő lett az uralkodója.
Miért használhatjuk a „birodalom” kifejezést Nagy Lajos országára?

Nagy Lajos törvényei
Az uralkodó nemcsak sikeres háborúival és hódításaival,
hanem törvényalkotásával is kiérdemelte a „Nagy” előnevet. Törvényeivel hosszú időre biztosította a jogrendet. Az
új törvényeket 1351-ben a nagy pestisjárvány* és az éhínség
után vezették be. ➍ A jobbágyok a jobb feltételek reményében a kisbirtokosok földjeiről elvándoroltak a nagybirtokosokhoz, akik kevesebb adót követeltek tőlük. Lajos kötelezte a jobbágyokat a kilenced fizetésére, ezzel egyenlővé
tette az adóterheket, és megszüntette az elvándorlás okát.
A kilenced a termény kilencedik tizedét jelentette, amelyet a
paraszt földesurának fizetett a használatra kapott földterületért cserébe.
A király megerősítette a nemesek jobbágyaik feletti bíráskodási jogát, az úriszék intézményét. Emellett a pallosjoggal is rendelkező főnemesek akár kínvallatásnak is alávethették a parasztokat, sőt ki is végezhették őket. I. Lajos
törvénybe iktatta azt a rendelkezést is, amely alapján a nemeseket egy és ugyanazon szabadság illette meg. A nagybirtokos és a kisbirtokos nemes jogilag egyenlővé vált.
Melyek voltak Nagy Lajos király legfontosabb törvényei?

➍ Sorscsapások Nagy Lajos
uralkodásának elején
Nagy Lajos „uralkodása idején egyes helyeken, sőt egész Magyarországon és más
szomszédos országokban is pestisjárvány
volt. Nagy méreteket öltött az éhínség is
különböző időkben, mivel a sáskák és az
egerek a búzakalászokat és a többi vetést
is lerágták. Több ízben nagy földrengés is
volt egyes helyeken”.
(Küküllei János krónikájából)

Foglald össze, milyen csapások érték
Lajos király uralkodása elején az országot!

pestis: másképpen „fekete halál” vagy „dögvész”. Fertőző betegség, amely a 14. században járványszerűen pusztított Európában.
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Európa Zsigmond király korában

Luxemburgi Zsigmond, a császár

Luxemburgi Zsigmond magyar királyként 1387
és 1437 között uralkodott. Apja, aki németrómai császár és cseh király volt, azzal biztosította Zsigmondnak a magyar trónt, hogy
eljegyeztette Anjou Máriával.

Nagy Lajos királynak nem született fia, ezért halála után lánya, Mária lett a királynő. Uralma alatt belviszály keletkezett, számos báró egy ellenjelölt királyt támogatott. A zűrzavaros időszakban Máriát feleségül vette Luxemburgi Zsigmond, akit 1387-ben magyar királlyá koronáztak. Az első
években csak nagy erőfeszítések árán tudta hatalmát megszilárdítani. Végül az ellene fellépő bárókat háttérbe szorította, és saját hűséges embereit nevezte ki a legfontosabb
tisztségekbe.
Zsigmond magyar királyként fél évszázadig uralkodott,
de idővel már Közép-Európa jelentős részét is irányította.
Előbb német királlyá, majd cseh királlyá, utóbb németrómai császárrá is megválasztották. Igaz, Csehországot
csak elhúzódó háborúk után tudta befolyása alá vonni. Tekintélyes uralkodóként beleszólt az egyház politikájába is.
Zsigmondnak, bár az egyik leghatalmasabb európai uralkodó lett, mindvégig Buda maradt a székhelye, és Váradra,
Szent László mellé temetkezett.
Milyen uralkodói címekkel rendelkezett Zsigmond?
Mire utalt, hogy Váradra temetkezett?

Török veszély az ország déli határainál
A király uralkodásának kezdetén hadjáratot vezetett az
Európában is terjeszkedő törökök ellen. A Kis-Ázsia felől
meginduló Oszmán (Török) Birodalom a 14. század végére
elfoglalta a Balkán-félsziget jelentős részét, és a Magyar Ki14
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rályság déli és délkeleti határait fenyegette. A görögök, a
bolgárok, a szerbek és a románok középkori államai ekkor több száz évig tartó török uralom alá kerültek.
Az iszlám vallású birodalom élén a szultán állt.
Minden föld az ő birtokában volt. A lovas katonákat
szpáhiknak, a keresztény gyerekekből nevelt gyalogos
zsoldosokat pedig janicsároknak hívták. Az ágyú és a
puskapor ekkoriban jelent meg a hadviselésben. A janicsárok igazi ereje a létszámukban és az általuk használt tűzfegyverekben rejlett. Luxemburgi Zsigmond serege 1396-ban Nikápolynál ütközött meg a törökökkel.
A csatában a sok nemzet lovagjaiból összetevődő keresztény haderő súlyos vereséget szenvedett.
Zsigmond seregéhez több ezer francia, német és angol lovag
csatlakozott. A magyar kapitányok azt javasolták, hogy az ütközetet a török harcmodort ismerő magyar csapatok kezdjék. Az elbizakodott francia lovagok azonban, még mielőtt a magyar hadrend felállhatott volna, megrohanták a számbeli túlerőben lévő
török hadat. Rohamuk szétszórta a könnyűlovas akindzsiket, áthatoltak a janicsárok sorfalán, és megfutamították az európai
szpáhikat. Ekkor szemben találták magukat az ázsiai szpáhikkal, és
a török harcmodornak megfelelően az európai szpáhik is újrarendeződtek. A francia lovagokat bekerítették. A franciák lóról leszállva négyszöget formáltak, és úgy védekeztek.
Amikor a magyar lovasság rohamra indult, velük szembe már a
franciák gazdátlan lovai jöttek dübörögve. A magyarok is átgázoltak a janicsárok megtépázott sorain, és harcba bocsátkoztak a
franciákat legyőző szpáhikkal, amikor jobbról váratlanul török szövetségben ötezer szerb nehézlovas támadt rájuk. A magyar had
vereséget szenvedett.
Zsigmond szerencsésen eljutott a hajókig, és egy gálya a fedélzetére vette. A török veszteség is súlyos volt, a dühöngő szultán
ezért a foglyok többségét kivégeztette.

Milyen okok miatt szenvedett vereséget Zsigmond király serege?

A király a későbbiekben a törökkel szemben úgy védekezett, hogy kötelezte a magyar földbirtokosokat katonák kiállítására. Minél több jobbágya volt egy nemesnek, annál több fegyverest kellett felszerelnie. Zsigmond
hozzáfogott a végvárrendszer kiépítéséhez is. A végvárak az ország déli határainál tornyosuló várak voltak állandó őrséggel, amelyek a magyar területeket védték a
török betörésektől. A végvárrendszer az Adriai-tengertől a magas hegyvonulatokkal védett Erdélyig húzódott,
és a 16. század elejéig feltartóztatta a török támadásokat.
Hogyan próbálta Luxemburgi Zsigmond megállítani az Oszmán (Török) Birodalmat?

Keresd meg a térképen Nikápolyt! Melyik
folyó partján fekszik?

A déli végvárak egyike, Nándorfehérvár, mai
fényképen

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK
2 I. Károly: a kiskirályok legyőzése
2 Az ország gazdasági megerősítése
2 Aktív külpolitika az Anjouk idején:
visegrádi királytalálkozó, házassági
szerződések, I. (Nagy) Lajos hadjáratai
2 Nagy Lajos 1351-es törvényei
2 Luxemburgi Zsigmond: magyar király
➞ cseh király ➞ német-római császár
2 Török terjeszkedés ➞ nikápolyi csata,
majd a déli határ védelme (végvárrendszer)

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK
ÉS FELADATOK
Milyen nehézségekkel nézett szembe
I. Károly a trónra lépésekor?
Miért érdemelte ki I. Lajos már a kortársaktól is a „nagy” jelzőt?
Hogyan lett Zsigmond magyar király?
Miért tudta nehezen megszilárdítani a
hatalmát?
Mit tett Luxemburgi Zsigmond a török
támadások elhárítása érdekében?
15
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2. Hunyadi János, a törökverő
A 15. század közepén az Oszmán (Török) Birodalom támadásai újra közvetlenül fenyegették a Magyar Királyságot. A népmesékből ismert Mátyás király édesapja, Hunyadi János sikeresen irányította a védekezést
a törökkel szemben. Ebben a témaegységben az ő tetteiről fogunk tanulni.
Sorold fel a történelmi atlasz segítségével, melyek voltak a legjelentősebb déli
végvárak!

Mely területeket szállta meg az Oszmán Birodalom a 15. században?
Miért volt ütőképes a török hadsereg?
Hogyan próbált ellenük védekezni Luxemburgi Zsigmond?

Ahogyan a történészek gondolkodnak
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Mi volt a holló szerepe a történetben?
Vajon miért így írta meg a Hunyadi-család eredetét a történetíró?
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A történet szerint Luxemburgi Zsigmond király elcsábította egy erdélyi
nemes lányát, majd amikor megtudta,
hogy a lány gyermeket vár, „fényesen
megajándékozta, és emlékeztetőül egy
gyűrűt hagyott nála. Utasította, hogy
szülöttjét gondosan táplálja, nevelje, s
ha fölcseperedett, küldje el hozzá a jellel; a kisasszony aztán esetét fölfedve
gazdag hozományával hozzáment egy
nemes oláhhoz [románhoz] […]. Ez a
maga idején csinos és formás fiúcskát
szült, akit Jánosnak nevezett el. Midőn
a kisded anyja ölében feküdt, odaröppent egy holló, és a jelül adott gyűrűt
felragadta. Az asszony nagy ijedségében gyorsan megkérte a férjét, hogy
vegye üldözőbe a hollót, és szerezze
vissza a gyűrűt […]. Erre a férfi nyilával megsebesítette a hollót, és a gyűrűt
máris visszavette. Később […] az ifjú
[…] elment Zsigmondhoz, és felmutatta a gyűrűt. A király ráismert, és birtokokkal, falvakkal bőségesen megadományozta őt”. (Bonfini leírása alapján)
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Zsigmond király gyermeke?
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A történeti forrásokat minden esetben
kritikával kell kezelni. Egyes történetek Hunyadi Jánost Zsigmond király
törvénytelen gyermekének állították
be. Ezt az állítást a történettudomány
cáfolta.

OSZMÁN BIRODALOM
Drinápoly
( TÖRÖK BIRODALOM)

Bizánc 1453
(Isztambul 1453-tól)

Hunyadi János főbb törökellenes hadjáratai  Milyen stratégiát választott
Hunyadi az oszmán-törökök megállítására?

Hunyadi János, a sokoldalú hadvezér
Zsigmond halála után három évvel V. László lett a király.
A pár hónapos csecsemővel szemben ekkor sokan I. Ulászló
lengyel király mögé álltak, aki belháború során megszerezte
a magyar trónt is. Ebben az időszakban vált meghatározó
politikai és katonai vezetővé Hunyadi János. Hunyadi családja a Havasalföldről származott. Maga Hunyadi János Luxemburgi Zsigmond udvarában nevelkedett, itt és Itáliában
tanulta ki a kardforgatás mesterségét is.
Később a trónharcok alatt szolgálataiért cserébe hatalmas
földbirtokokat kapott, és számos tisztségével az ország
egyik legbefolyásosabb bárója lett. Hunyadi földbirtokai a
török területek szomszédságában feküdtek, így a déli végvárak védelméről is gondoskodnia kellett. Birtokai jövedelmének jelentős részét egy ütőképes haderő működtetésére
fordította.
Hogyan vált Hunyadi János sokoldalú hadvezérré?
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A török elleni harcok
A török többször betört Erdélybe, és rabolva, fosztogatva
végigdúlta a falvakat. Hunyadi János azonban legyőzte és
kiűzte az ország területéről az ellenséges sereget. Ezt követően fő célja az volt, hogy kiszorítsa a törököket Európából.
Hunyadi hadseregének erejét a nehézlovas lovagi haderő
adta, amely erőfölényben volt a szpáhikkal szemben. A korszakban a gyalogságot továbbra is a védekezésben vetették
be, ennek a fegyvernemnek a hatékonyságát a több száz szekérből összeállított szekérvár növelte.
A hosszú hadjáratnak nevezett katonai vállalkozás
(1443–1444) során a magyar csapatok mélyen behatoltak az
Oszmán Birodalom területére, és több fényes győzelmet is
arattak. A hadjárat után kötött kedvező béke ellenére 1444
őszén újabb hadjárat indult. Az előrenyomuló haderő a bulgáriai Várnánál csapott össze a törökkel, és a magyar sereg
súlyos vereséget szenvedett. Az ütközetben I. Ulászló magyar király is életét vesztette.
A csata döntő pillanatában I. Ulászló hatalmas meggondolatlanságot
követett el. Miközben Hunyadi János lovasai megfutamították a szpáhikat, a hadvezér kérése ellenére a király maroknyi lovagjaival nekirontott a török haderő közepén elhelyezkedő janicsároknak. A gyalogosok közelharcban legyőzték a vakmerő támadókat. I. Ulászló fejét a
janicsárok levágták és lándzsára tűzték, a megzavarodott keresztény
sereget pedig szétverte a török. Hunyadi János alig tudott elmenekülni a csatatérről.

Miért szenvedett vereséget a magyar sereg Várnánál?

➊ Hunyadi János kormányzóvá
választása
„A megválasztandó kormányzót akkora
hatalom fogja megilletni, amekkora a királyi felséget illetné, kivévén azt, hogy birtokokat az alább megírt mértéken túl örökösen nem adományozhat, és hogy az
országlakosok tudta s tanácsa meg kívánsága nélkül hűtlenség vétkével senkit sem
levelesíthet [nyilváníthat bűnösnek], sem
pedig a jelen országgyűlésen hozandó
határozat megszegése miatt hűtlenség
vétkébe eső hűtleneknek és bármely más
hűtleneknek, ugyancsak a főpapok, bárók
és országlakosok kívánsága nélkül meg
nem kegyelmezhet; de érsekségeket és
nagyobb apátságokat sem adományozhat az ő tanácsosainak tudta, akarata és
beleegyezése meg helyeslése nélkül.”

Mondd el a saját szavaiddal, hogy milyen területeken volt kevesebb joga
egy kormányzónak, mint egy királynak!

Keresd meg Várnát az atlaszodban! Melyik tenger mellett fekszik a város?

V. Lászlóval szemben már nem lépett fel új jelölt. Az ország
főnemesei úgy döntöttek, hogy nagykorúvá válásáig Hunyadi János legyen Magyarország kormányzója. ➊
Gondold át, hogy milyen okok miatt lehetett Hunyadi Magyarország kormányzója!
A nándorfehérvári vár korabeli metszeten
 Állapítsd meg a kép alapján, hogy miért
volt jól védhető a vár!

Keresd meg a történelmi atlaszodban,
mely folyók találkozásánál fekszik Nándorfehérvár!
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➋ Nándorfehérvár ostroma
Hunyadi János beszámolójában
„Uraságodnak a következő újságot tudom
írni, hogy megérkezett a török császár hatalmas erejével és nem kevés ágyúval,
hogy megostromolja Nándorfehérvár várát. Hogy milyen sereggel és mennyi
ágyúval érkezett, azt ember szeme még
nem látta, és ésszel el sem képzelheti.
Annyira elpusztította a várat ágyúlövésekkel, hogy a várat nem várnak, hanem mezőnek kell neveznünk, mivel a vár fala földig le lett rombolva. Végül az elmúlt
szerdán a várat körben megrohamozták
úgy, hogy a vár közepén kétszer csaptunk
össze velük, mintha mezőn lennénk. Végül kirontottunk rájuk a váron kívül, és estig harcoltunk velük, és a törökök császárát Isten segítségével kivertük a mondott
várból, minden ágyúját és hadieszközét
elnyertük, ő pedig maga azokkal, akik
megmaradtak, péntek éjjel legyőzve elmenekült.”

Miért volt különösen fontos az ágyúk
száma egy várostromnál? Milyen ostromgépeket ismersz még az ágyúk
mellett? (Segít az 5.-es tankönyved
98. oldala.)

A nándorfehérvári hős
Miután II. Mohamed szultán elfoglalta Konstantinápolyt, a
török újabb hadjáratot indított a Magyar Királyság ellen.
1456-ban a szultán serege ostrom alá vette Nándorfehérvár
várát. A védők hősiesen harcoltak Hunyadi sógora, Szilágyi
Mihály vezetésével a többszörös túlerőben lévő hódítók ellen.
A vár védelmét Hunyadi János felmentő serege erősítette
meg. Előbb a Dunán volt összecsapás, ahol a magyar és
szerb hajók közelharcban legyőzték a török flottát, ezzel
megnyílt az út a vár felé. Maga Hunyadi János is részt vett
a küzdelemben, majd katonáival megnövelte a várvédők
létszámát. Hunyadi irányításával rövidesen egy egész napos rohamot vertek vissza a várvédők. Másnap a várból kitámadó sereg megfutamította a török haderőt. A nándorfehérvári diadal a magyar történelem egyik legfényesebb
győzelme. ➋ A győzelem után a seregben kitört a pestis,
amelynek a törökverő Hunyadi is áldozatul esett.
Érvelj amellett, hogy Hunyadi János a magyarság és Európa
megmentője volt!
Miért lett volna végzetes Nándorfehérvár török kézre kerülése?
1456-ban a pápa közös imádságra szólította fel a keresztény világot,
hogy ezzel segítsék a keresztény katonák török elleni harcát. Miután a
pápa értesült a nándorfehérvári diadalról, hálaadó imádságot rendelt
el, amelyet a déli harangszó után kellett elmondaniuk a keresztényeknek. Évtizedekkel később a pápai rendelet pontos tartalma feledésbe
merült, s Magyarországon elterjedt, hogy a déli harangozást rendelték
el a nándorfehérvári diadal emlékére. A déli harangszóról ma is Hunyadi győzelme jut az eszébe minden magyarnak.

Miért rendelte el eredetileg a pápa a harangozást?
Hogyan változtatta meg a rendelkezést a nándorfehérvári diadal?

II. Mohamed szultán  Nézz utána, hogyan
hívjuk a fejfedőt a szultán fején! Miért kapta
a szultán a „Hódító” melléknevet?

A nándorfehérvári diadal, 1456 (rekonstrukciós rajz)  Állapítsd meg
Hunyadi János levele alapján, hogy az ostrom melyik mozzanatát rajzolta
meg a grafikus! Milyen fegyvereket és öltözeteket látunk a képen?
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Wagner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása.
A 19. században készült
festmény azt a köztudatban élő eseményt ábrázolja, amelyet sokan az
ostrom fordulópontjának
tartanak: egy várvédő
vitéz, Dugovics Titusz
magával rántotta a
mélybe azt a török katonát, aki éppen zászlót
tűzött ki a bástyára.
Az önfeláldozásából erőt
merítő társai visszaverték
a török rohamot.
 Olvassuk el, mi a történettudomány álláspontja az eseményről!
Miért keletkezhetett
a legenda?

V. László halála
Hunyadi Jánosnak két fia volt, László és Mátyás. A nándorfehérvári hős halála után, V. László egyik tanácsadója a
Hunyadi-birtokok megszerzésére törekedett. 1456 őszén
Hunyadi László emberei megölték a tanácsadót, és rövid
ideig fogságba ejtették a királyt. V. László megesküdött,
hogy nem áll bosszút. A következő év elején parancsára
mégis bíróság elé állították, majd lefejezték Hunyadi Lászlót. A Hunyadi híveinek bosszújától tartó V. László, aki egyben cseh király is volt, Prágába ment, és fogolyként magával
vitte a fiatalabb Hunyadi fiút, Mátyást. Itt azonban a király
néhány hónap múlva meghalt egy betegségben.
Milyen ellentétek vezettek Hunyadi László kivégzéséhez? Milyen
problémát vetett fel V. László halála?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
Milyen főbb tisztségekkel rendelkezett Hunyadi János élete
során?
Sorold fel, milyen győzelmeket aratott, és milyen vereségeket szenvedett el a Hunyadit is soraiban tudó magyar sereg a
töröktől!
Miért választották kormányzóvá Hunyadit?
Miért volt nagy jelentőségű esemény a nándorfehérvári diadal?

Ahogyan a történészek gondolkodnak
A krónikások beszámolóit olvasva
sokszor felmerül a gyanú, hogy vándormotívumról van szó, tehát olyan
elemről, ami különböző beszámolókban azonos formában újra és újra megjelenik.

Dugovics Titusz története
A várvédő hőstette először Bonfini
művében tűnik fel, Nándorfehérvár
ostromához kapcsolva. Mátyás király
történetírója azonban nem nevezi meg
a hőst. Bonfini egy ismeretlen magyar
harcos bátor cselekedetének tartja a
török zászlót kitűző pogány katona
mélybe rántását. A legendás cselekedethez csak az 1800-as évektől kapcsolták hozzá a Dugovics Titusz nevet,
anélkül, hogy ezt források igazolnák.
Ráadásul Jajca 1463. évi ostrománál
ugyancsak olvashatunk egy várvédőről, aki magával rántott a mélybe egy
török katonát.

Idézd fel, tanulmányaid során milyen
történelmi vándormotívumokkal találkoztál! Gondolj az ókorról tanultakra is!

Lapozz a 26–27. oldalra, és olvasd végig
a képregényt!

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK
2 Zsigmond és I. Ulászló szolgálata
➞ fontos tisztségek, hatalmas
földbirtokok, a déli végvárak
védelme
2 Támadó hadjárat a török ellen
a Balkánon – siker, 1443–44
2 1444: várnai csata – vereség,
I. Ulászló halála ➞ Hunyadi
kormányzó
2 Konstantinápoly török kézen ➞
újabb török támadás
2 1456: nándorfehérvári diadal
2 Hunyadi halála – kiéleződő belső
ellentétek
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3. Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó
V. László halála után a magyar nemesek a még fogságban lévő ifjabb Hunyadi fiút, Mátyást választották
meg királynak. Azt remélték, hogy Mátyás folytatja a török elleni háborúkat, a főurak pedig úgy gondolták,
könnyen irányíthatják majd a fiatal uralkodót. Mátyás trónra lépése után azonban egészen más történt.
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Foglald össze a 26–27. oldalon ta
lálható képregény alapján, milyen
nehézségekkel nézett szembe Hunyadi Mátyás az uralkodása kezdetén, és hogyan oldotta meg!
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Mátyás király szülőháza  Nézz utána, melyik
városban született Mátyás király!

➊ Mátyás királlyá választása
Amikor nyilvánosan kihirdették, hogy
Mátyást királlyá választották, az egész ország ünnepelt. A falvakban és városokban
trombitával, dobbal, síppal, tánccal és
énekszóval vigadoztak, s napokon át kiáltozták örvendezve: „Éljen Mátyás király!
Éljen a haza atyjának fia! Éljen szabadítónk
fia! Éljen Corvinus János ivadéka [gyermeke]! Éljen Mátyás, a mi reménységünk!
Éljenek Pannonia főemberei, mert őt megválasztották! Éljen Magyarország! Ő szabadít meg minket az idegenek kegyetlen
uralmától! Ő győz majd, miként atyja a törökön! ”

Miért örült ennyire a nép Mátyás királylyá választásának?
Ki volt a szövegben említett Corvinus
János?
Hány év telt el Hunyadi János halála és
Mátyás királlyá választása között?

A Hunyadi Mátyás fennhatósága alá tartozó területek  Milyen irányban
indított sikeres hadjáratokat Mátyás? Mennyiben tért el ezzel apja
törekvéseitől?

Mátyás uralkodói jelentősége
Hunyadi Mátyás 1458-ban lépett a magyar trónra. Egy
monda szerint a 15 éves ifjút a befagyott Duna jegén választották uralkodóvá, valójában az esemény a budai várban
történt. A jégen csak átkelt a Mátyást támogató tömeg. ➊
Mátyás ekkor még Csehországban tartózkodott, de már az ottani kormányzó kiengedte a fogságból, sőt lányát, Katalint el is jegyeztette
vele. Sokan úgy gondolták, hogy a fiatal királyt majd irányítani tudják,
de ebben rövidesen csalatkozniuk kellett. Nagybátyját, Szilágyi Mihályt, aki kormányzóként akarta volna őt irányítani, rövidesen börtönbe zárta. Mátyás a következő évben már egy külső támadást is elhárított, amelyet III. Frigyes német-római császár indított meg ellene.

Miben mutatkozott meg már az elején Mátyás tehetsége?

Uralkodása során Mátyás is harcolt a törökkel. Nem vezetett nagyobb támadó hadjáratokat az Oszmán Birodalom
ellen, de kisebb katonai akcióival megerősítette a déli végvárvonalrendszer védelmét. Az ország területére benyomuló ellenséggel szemben is fellépett. Kinizsi Pál csapatai
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pedig a kenyérmezei ütközetben megsemmisítettek egy
portyázó török sereget.
Kinizsi Pált a hagyomány paraszti származásúnak tartja, de nem elképzelhetetlen az sem, hogy kisnemes volt. A monda szerint Mátyás király
Vázsonyban találkozott vele először, és mivel megtetszett neki a nagy
erejű legény, meghívta a seregébe katonának. Kinizsi mindvégig hűen
szolgálta Mátyást, és nagy szerepe volt a törökök visszaszorításában.
Hőstetteit az uralkodó birtokadományokkal hálálta meg.

Hogyan győződött meg a népmesék szerint Mátyás király Kinizsi Pál
erejéről? Ha nem ismered a történetet, akkor olvass utána!

Mátyás első felesége révén igényt tartott a cseh koronára
is. Éveken keresztül háborúzott a trónért, de csak Csehország keleti részeit tudta elfoglalni. A hadműveletekben
meghatározó szerepet játszott az a zsoldoshadsereg, amelyet a király a megnövekedett adóbevételekből fizetett.
A kortársak által fekete seregnek nevezett alakulat ütőképes
haderőt képviselt. ➋ A korszakban nagyon kevés európai
uralkodó engedhette meg magának egy állandó hadsereg
fenntartását. Jelentős kiadással járt a katonák zsoldjának kifizetése, és ezt a király a jobbágyság megnövekedett adóiból
fizette. Mátyás hadjárataival a német-római császári trón
megszerzésére törekedett, de erőfeszítései ellenére a Habsburg-dinasztia* megőrizte pozícióját a Német-római Birodalomban. A hatalmi vetélkedés során Mátyás több hadjáratot
vezetett III. Frigyes ellen, ennek során seregével elfoglalta
Bécs városát. A meghódított terület öt esztendeig, Mátyás
1490-ben bekövetkezett haláláig tartozott a Magyar Királysághoz.
Miben különbözött Mátyás külpolitikája apja törekvéseitől?
Bécs ostroma 1485 januárjában vette kezdetét. Mátyás serege a kiéheztetés taktikáját választotta.
A város falait a császár legjobb hadvezére védelmezte. Az elhúzódó
ostrom alatt a védők néha kitörtek a várból, egy alkalommal pedig
felgyújtották a magyarok ostromtornyát is, de a küzdelmet mégis az
élelem hiánya döntötte el. Amikor Bécs éhező polgárai már nem bírták
tovább a nélkülözést, megnyitották a város kapuit, és Mátyás király, fia,
Corvin János társaságában, bevonult a gazdag városba. A hódítás nyomán Mátyás felvette az ausztriai hercegi címet is.

Milyen taktikát választott Mátyás Bécs ostrománál?

Reneszánsz kultúra Mátyás udvarában
A reneszánsz művészet építészeti és szobrászati alkotásokban Itálián kívül Európában először Magyarországon, a királyi központokban: Budán és Visegrádon jelent meg. A budai várban és a visegrádi palotában jelentős építkezések

Mátyás király  Melyik magyar papírpénzre
került rá Mátyás király arcképe? Ha nem
tudod, kérdezd meg szüleidet!
Habsburg-dinasztia: a közép-európai, így
utóbb a magyar történelmet is markánsan
meghatározó uralkodói család, amelynek tagjai a középkortól egészen 1918-ig uralkodtak.
A korszakban III. Frigyes is a Habsburg-dinasztiához tartozott.

➋ Mátyás „fekete serege”
Az állandó zsoldossereg szervezése az
1460-as évek elején kezdődött. Az alakulat kezdetben főleg külföldi katonákból
szerveződött (csehek, lengyelek és németek), de rövidesen magyarok is jelentkeztek a szolgálatra. A fekete sereg a kor egyik
legütőképesebb haderejének számított,
mivel a különböző fegyvernemek (nehézlovasság, könnyűlovasság és gyalogság) összehangoltan harcoltak egymás
mellett. Mindezt korszerű felszerelés egészítette ki, így már a tűzfegyverek is elterjedtek a gyalogosok között. Az állandó
létszámot 10-12 ezer főre teszi a hadtudomány, ezt egy háború esetén akár 20 ezer
főre is feltöltötték. Ez a haderő igen jelentős anyagi kiadásokkal járt, a zsoldkifizetés
mellett az ellátási költségek is megterhelték a királyi kincstárat, így az adózó lakosságot. A történettudomány hangsúlyozza,
hogy Mátyás idejében a „fekete sereg” elnevezést nem használták, a forrásokban
csak a halálát követően bukkant fel ez a
kifejezés.

Hogyan jött létre a fekete sereg?
Miért számított rendkívül hatékony katonai erőnek a korban?
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kezdődtek. Mátyás már gyermekkorában nevelőjének, Vitéz Jánosnak köszönhetően megismerkedett a reneszánsz kultúrával.
Miután első felesége meghalt, az uralkodó új felesége, a nápolyi
születésű Aragóniai Beatrix is támogatta Mátyás művészetpártolását. Az uralkodó messze földről híres tudósokat, építészeket, csillagászokat és történetírókat hívott az országba. Budán a
király létrehozta híres könyvtárát, amelyben a corvinák is helyet
kaptak. A corvinák az uralkodó híres, kézzel írott kódexei voltak. Ezekben ókori szerzők írásai, középkori egyházi munkák,
valamint természettudományi, hadtudományi és építészeti művek is szerepeltek. A corvinák a bőrkötéseken feltüntetett hollós
címerről (corvinus: hollós) kapták a nevüket. A híres gyűjtemény
több mint kétezer kódexet tartalmazott.
Idézd fel, melyik történetre utalt a holló címerállatként való szerepeltetése!
Hunyadi Mátyás halotti pajzsa
A halotti
pajzs
címeréről
készült
rekonstrukciós kép

„Miközben egy török követet a királyi udvaroncok a szokásnak megfelelően
a városból a [visegrádi] palotába vezettek, hogy követi megbízatását előadja, és az a kapuban, honnan egyenesen erre a függőudvarra lehet látni, kissé
megállt, s körülnézve megpillantotta ezt a pompázatos, ragyogó helyet és az
udvari méltóságoknak részben a lenti, részben a király tartózkodási helyéül
szolgáló fenti udvaron elhelyezkedő mérhetetlen tömegét, amint selyemmel, ezüsttel, arannyal áttört ruhákban tündököltek és nem kis részben (a mi
szokásunk szerint) ezüstözött övekkel és kardokkal meg aranyláncokkal voltak ékesítve, hirtelen akkora csodálat és bámulat döbbentette meg, hogy
elfelejtette egész követi megbízatását, s míg a lépcsőkön a király színe elé
feljutott, annak tekintete miatt, mely nagy, s mintegy vérrel befutott szemeivel rémületet keltett a ránézőben, a benne már azelőtt fogant félelem mind
jobban és jobban elhatalmasodott rajta olyannyira, hogy hosszú hallgatás
után csak ennyit tudott kinyögni: a császár [szultán] üdvözöl, a császár [szultán] üdvözöl. Mikor kérdezte a király, mást akarsz-e még, semmit sem felelt.”
(Oláh Miklós Hungária című művéből, 1536)

Hogyan érzékelteti Mátyás tekintélyét a leírás?
Miért nem tudott a török követ megszólalni?

A király támogatta kódexmásoló műhelyek létrehozását, így
jelentős összegeket költött a corvinák elkészítésére. Emellett Magyarországon az első nyomtatott könyvek is Mátyás uralkodása
alatt készültek, az uralkodó által szintén pénzügyileg támogatott
német származású nyomdász, Hess András budai nyomdájában.
Miről kapták nevüket a corvinák?
Ismételj! Ki találta fel a könyvnyomtatást?

Mátyás örökségének sorsa

Egy lap az egyik corvinából  Kik láthatók
a corvina képén?

Mátyás királynak csak egyetlen fia született, ő azonban törvénytelen gyermek volt. Hunyadi Mátyás halála után a lengyel származású, de cseh királyi címet viselő II. Ulászló szerezte meg a
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magyar trónt. Rövidesen pénzügyi gondokkal küszködött,
és nem tudta fizetni a zsoldossereget. A szélnek eresztett katonák rabolni, fosztogatni kezdtek, és a sereg maradványait
Kinizsi Pál verte szét.
II. Ulászló kénytelen volt feladni Mátyás hódításait, viszszaadta Bécset, és megalázó módon kártérítést is fizetett ellenfelének. Az uralkodó gyorsan népszerűtlenné vált a magyar nemesség körében. Egy országgyűlésen határozatot
fogadtak el, hogy külföldről származó személyt többé nem
választanak meg magyar uralkodónak. ➌
Miben tért el II. Ulászló időszaka Hunyadi Mátyás uralkodásától?

Mátyás király az utókor szemében
Mátyás halála után néhány évtizeddel a Magyar Királyság
hadereje előbb súlyos vereséget szenvedett a töröktől, majd
idővel az ország három részre szakadt. (Minderről a 8. tankönyvi egységben lesz szó.) Ennek köszönhetően Mátyás
alakja, tettei az utókor szemében idealizálódtak, mondván,
az ő idejében még az egységes ország sikeresen védekezett a
törökkel szemben, sőt bőven jutott pénz a kultúra felvirágoztatására is. Mindezek miatt Mátyás király nemcsak a történetírók, hanem népi történetek, így népmesék hősévé is vált.
„Midőn a magyarok elveszítették ennyi erénnyel jeles királyukat, egyszerre oly nagy félelem fogta el őket, mintha fejedelmükkel együtt régi
virtusuk, erejük, hősiességük és hírnevük is veszendőbe ment volna.
Sőt azt mondogatták, hogy inkább ők nyertek a királytól erőt, vakmerőséget és önbizalmat, nem a király őtőlük. Vele elhanyatlani látszott a
pannóniai büszkeség, bátorság és becsület. A főurakat oly nagy rettegés fogta el, mint a pásztor nélkül maradt juhokat a vadállatok között.
Ezért azok, kik azelőtt azzal vádolták a királyt, hogy a jogosnál nagyobb,
szokatlan adókkal sújtja a népet, hogy a főurakat és nemességet folytonos háborúkkal kimeríti, hogy háborút háborúra halmoz, s hogy
nem szereti a békét és nyugalmat, halála után mindnyájan megmásították szavukat, megrettentek, s nagyon meggyászolták vitéz és legyőzhetetlen fejedelmüket. A nép és a parasztság, mely a sok nagy
háború miatt évenként négyszeres adót kényszerült fizetni, s panaszkodott az igazságtalanul súlyos sarcok miatt, most sóhajtozik és retteg
a dúlástól, a szántóföldek elpusztításától, a mindenfelől fenyegető
gyújtogatásoktól. Fogadkoznak, hogy hatszorosan is fizetnének, csak
visszahívhatnák a királyt a másvilágról. A nemesek, kik panaszolták,
hogy megviselték őket a hadi fáradalmak, most az ország és a maguk
pusztulása miatt aggódnak.”
(Antonio Bonfini, Mátyás történetírójának a leírásából)

Hogyan éltek az emberek a leírás szerint Mátyás idejében?
Hogyan látták a kortársak uralkodásának időszakát a halálát követően?
Miként érzékelteti a kibontakozó Mátyás-kultuszt a történetíró?

➌ Országgyűlések a korszakban
Magyarországon a 15. század közepétől
rendszeressé váltak azok az országgyűlések, amelyeken az összehívottak a királyság legfőbb ügyeit vitatták meg. A politikai közéletben évszázadokon keresztül a
társadalomnak csak egy szűk rétege vehetett részt. A királyi tanácsba a bárók,
azaz a főnemesek és a főpapok (például
az esztergomi és a kalocsai érsek, illetve a
püspökök) kaptak személyes meghívót.
A nemesség kezdetben tömegesen jelent
meg a Pest közelében lévő Rákos-mezőn,
ahol a középkori országgyűléseket tartották. Idővel azonban korlátozták a személyes megjelenést, és vármegyénként a
nemesek két-két követet választottak a
tanácskozásokra. A Rákos-mezei országgyűléseken a szabad királyi városok polgárságának a követei is részt vehettek, de
csekély beleszólásuk volt a közügyekbe.

Gyűjtsd ki, kik vehettek részt az országgyűlésben!
Melyik társadalmi réteg nem képviseltethette magát a politikai életben?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK
ÉS FELADATOK
Sorold fel, hogy mik voltak Mátyás
hatalmának alapjai!
Milyen célokért vívott háborúkat
Mátyás király?
Miért tarthatjuk Mátyást reneszánsz
uralkodónak?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK
2 Mátyás megválasztása 1458-ban.
A királyi hatalom megszilárdítása:
erőskezű király, jelentős bevételek, állandó zsoldoshadsereg
2 Külpolitika: a déli határok védelme, cseh és osztrák háborúk ➞
cél: a császári cím
2 Reneszánsz udvar (építkezések,
corvinák)
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Vendégségben Mátyás királynál
 OLVASMÁNY

M

átyás király palotájában rendszeresek voltak a pompás lakomák. Mindenki egy
nagy tálról evett. Korábban kézzel vették
el a falatokat, mivel mindenki csak az egyetlen
evőeszközt, a kést használta. Beatrix királyné udvartartása azonban meghonosította a villa és a
kanál használatát is. A magyar szakácskultúra
különlegessége volt, hogy mindenféle húst mártásokkal ettek. A történetírók meg is jegyezték,
hogy emiatt sokan tetőtől talpig összekenték magukat. Az egyedüli kivételnek Mátyás számított,
a király ruhája mindig tiszta maradt.
A húsválaszték minden igényt bőségesen kielégített. A szárnyasok közül leggyakrabban libát,
kacsát, foglyot, fácánt és seregélyt ettek. Borjúhúsból, bárányhúsból és disznóhúsból is hatalmas
volt a választék. A nemesek a vadhúst szerették
a legjobban, különösen a vaddisznó, a szarvas és
a vadkecske ízéért rajongtak. A halat is kedvelték

Mátyás király konyhája. Rekonstrukció a visegrádi királyi palotában  Milyen húsokat fogyasztottak a király asztalánál?

a vendégek, a hazai fajták közül a csuka, illetve a
viza fogyott a leggyorsabban. Az igen ízletes húsú
viza akár 10 méter hosszúságot és 14 mázsa súlyt
is elérhetett, a halak a Fekete-tengerből úsztak fel
folyóvizeinkbe. Külföldről angolnát és heringet
hoztak be. Különleges alkalmakkor olyan egzotikus ételek is kerültek az asztalra, mint a tintahal,
a polip, az osztriga vagy a kaviár.
A húsokat kenyerekkel ették, amelyek mindig
kovásszal készültek. Mátyás király udvarában
nem szerették a zsemleszerű itáliai péksüteményeket. A lakomán zöldségeket és sajtokat is felszolgáltak. A fő fogásokat általában sáfránnyal,
borssal, szegfűszeggel, fahéjjal és gyömbérrel fűszerezték. Levest mint első fogást a középkor végén még nem ettek, édesség azonban létezett.
A süteményeket mindig mézzel készítették, ez
volt akkoriban az egyetlen édesítőszer. A mézből
sört is erjesztettek, de a borok és a víz édesítésére
is felhasználták.
A nemesek leginkább a szerémi bort kedvelték,
de szívesen fogyasztották a budai és pozsonyi bort
is. A nápolyi születésű Beatrix királyné közbenjárásával a magyar ízek mellett meghonosodott
az itáliai konyha is az országban. Mátyás király
lakodalmában összesen huszonnégy fogást tálaltak fel a vendégeknek. Négyzet alakú asztaloknál étkeztek az emberek. Mindenki annyit evett,
amennyi belé fért. Evés közben zenészek, elsősorban lantosok játszottak. Az éneklésbe a vendégek is bekapcsolódhattak. Általában hős lovagok tetteiről szóltak a dalok. A beszélgetés, anekdotázás is kedvelt elfoglaltság volt az asztalnál.
Gyűjtsétek ki a szövegből, miben mutatkoztak meg
a reneszánsz udvartartás új vonásai!
Beszéljétek meg, miben tértek el a korszak étkezési
szokásai napjaink szokásaitól! Miért hiányzott számos zöldség és gyümölcs, amelyeket manapság
előszeretettel fogyasztunk?
Állítsd össze a vacsorádat! Írj rövid felsorolást arról,
hogy mi mindent ennél Mátyás király lakomáján!
Nézz utána, hol található a Szerémség, ahol a szerémi bort készítették!
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➊ Készíts táblázatot a füzetedbe a középkori történelmi
személyiségekről!
a) Személyiségek: I. Károly Róbert, Nagy Lajos,
Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi
Mátyás
b) Szempontok: tisztsége és a hivatalviselés időtartama, törvényei, hadjáratai, csatái, nevéhez kapcsolódó fogalmak
c) Beírandó adatok: 1308–1342, 1342–1382, 1387–
1437, 1456, 1458–1490, király, kormányzó, rozgonyi csata, nápolyi hadjáratok, nikápolyi csata,
hosszú hadjárat, várnai csata, Nándorfehérvár védelme, Bécs elfoglalása, aranyforint, úriszék, pestis, vajda, reneszánsz udvar, corvina, fekete sereg

és fejtsétek ki érveiteket kb. 1-2 percben az osztály
előtt! A zsűri döntse el, melyik csoportnak van igaza,
melyik érvelt a legmeggyőzőbben.

➍ Dolgozzatok párokban! Írjátok fel egy papírra a korszak legjelentősebb csatáit, hadjáratait egy kör mentén! Kössétek össze vonallal azokat a csatákat, amelyekben van valami közös! Írjátok a vonalra a közös
jellemzőt (például ugyanaz a hadvezér, magyar győzelem, magyar vereség, ugyanaz az ellenfél, ugyanaz
az évtized).

➋ Gyűjtsétek össze, mikor, mely ország ellen kényszerült
a Magyar Királyság védekezésre, és kik, mikor vezettek
támadó hadjáratokat!

➎ Most mutasd meg! Gyűjtsétek ki a témakör legfontosabb fogalmait, és írjátok fel ezeket egyenként kis cédulákra! Osszátok az osztályt két csapatra! Mindkét
csoportból 1-1 vállalkozó szellemű tanuló körülírással,
mutogatással vagy rajzzal szemlélteti a fogalmat. Akinek a csapata 1 perc alatt kitalálja a húzott fogalmat,
egy pontot kap. A játék 10 percig tart, az a csapat győz,
amelyik több pontot szerez.

➌ Alkossatok csoportokat! Minden csoport válasszon ki
egyet a fejezetben szereplő uralkodók közül. (A csoportok ne válasszanak azonos uralkodót!) Egy csoport
legyen zsűri, amely felkészül az előadások értékelésére. Gyűjtsetek érveket a csoportban amellett, miért a
ti jelöltetek a középkor legkiemelkedőbb uralkodója,

➏ Alkossatok négyfős csapatokat! Rendszerezzétek a füzetbe elkészített táblázat segítségével a tankönyv forrásait! Csapatonként egyikőtök legyen az írnok, a másik három keresse a forrásokat és diktálja az írnoknak
a forrás címét! Három perc alatt írjatok be minél több
forráscímet a táblázatba!

Személy

Tisztség

Hivatalviselés dátuma

Törvényei

Hadjáratai, csatái
Nevéhez kapcsolódó
fogalmak
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Projektfeladat
A középkori magyar királyok emlékezete
– kiállítás készítése
Cél: Összegyűjtjük és bemutatjuk egymásnak a Nagy Lajos király,
Zsigmond király és Mátyás király emlékét megőrző képzőművészeti
alkotásokat, irodalmi műveket és egyéb alkotásokat.
Mire keressük a választ a közös munka során?
Hogyan őrizte meg a történelmi emlékezet e három híres, középkori uralkodó alakját és tetteit?

Mit tanulunk meg a projekt során?
Ismereteket gyűjteni témánkról a könyvtárban, interneten,
múzeumokban.
Megtervezni és megvalósítani egy közös feladatot.

Minél érdekesebben bemutatni egy történelmi témát.


Mit fogunk csinálni?
4-5 fős csoportokat alakítunk.

Kiválasztjuk, hogy a mi csoportunk melyik királyról gyűjt anyagot.

Információkat keresünk. Megpróbálunk minél többet megtudni

a kiválasztott király emlékének megőrzéséről.
Például:
• Milyen ábrázolások maradtak fenn róluk a saját korukból?
• Milyen módon ábrázolták őket a későbbi korok?
• Milyen festmények, irodalmi művek vagy egyéb alkotások készültek róluk?
• Hol, mikor és milyen alkalom kapcsán állítottak fel szobrokat
az emléküknek?
• Hol találhatók a róluk elnevezett leghíresebb terek és utcák?
Ezeken a helyeken található-e valamilyen emléktábla vagy
szobor?
• Melyek azok a várak és múzeumok, amelyek nagyon sok hozzájuk
kötődő tárgyi emléket mutatnak be?
 Megszervezzük a munkát. Megválasztjuk az egyes tevékenységek felelőseit: vezető, anyaggyűjtő, grafikai tervező,
a kiállításhoz gyűjtött anyag rendszerezője, beszerző, kreatív
ötletek összegyűjtője stb. A csoport munkájáról munkanaplót vezetünk.
 Megtervezzük a kiállításunkat, a kiállítandó tárgyak listáját,
képét, érdekes információs szövegeket írunk, lerajzoljuk
a kiállítás alaprajzát.
 Elkészítjük a kiállítást.
28
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Tevékenység

Eszközök,
nyersanyagok

1. Anyaggyűjtés a királyról fennmaradt képekről, művekről,
emlékhelyekről.

tankönyv, albumok,
könyvek, internetes
honlapok, múzeumok

2. Rendszerezzük az összegyűjtött
képeket és információkat.

papír, írószer vagy
PC, laptop

3. Megtervezzük a kiállításunk fő
témáit, és kiválasztjuk az ahhoz
tartozó képeinket.

papír, írószer vagy
PC, laptop

4. Megtervezzük a kiállításunk
tablóit és egyéb látványelemeit.

papír, írószer vagy
PC, laptop

5. Elkészítjük a kiállítást, megírjuk
a képekhez kapcsolódó címeket
és szövegeket.

papír, írószer, olló,
op
p
ragasztó vagy laptop

6. Értékelés

értékelőlapok

Felelős

Határidő

Kész
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II. fejezet
Új látóhatárok

A 16. század második felében készült
világtérkép (Abraham Ortelius
németalföldi térképész munkája)
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A 1516. SZÁZADBAN az európai tengerészek addig számukra ismeretlen, távoli vidékekre jutottak el.
A földrajzi felfedezések új lehetőségeket nyitottak az európai hódítóknak és kereskedőknek. Óriási területek
váltak az európai nagyhatalmak gyarmataivá, és a földrészek között kialakult a világkereskedelem. Mindez
hatalmas változásokat hozott az élet minden területén, és jelentős mértékben átalakította a világot. Ezért
Kolumbusz első útja Amerikába történelmi korszakhatárrá vált. Az 1492-es évet tekintjük a középkor végének és az újkor kezdetének.
Ebből a fejezetből megtudhatod,
milyen tévedés vezetett Amerika felfedezéséhez.
hogyan teremtődtek meg a napjainkra is jellemző gazdasági berendezkedés alapjai.
kik voltak a legfontosabb hitújítók.
miért volt a 18. század az „ész százada”.
hogyan született meg az Amerikai Egyesült Államok.







Eközben megtanulhatod, miként lehet
történelmi térképek alapján az események közötti összefüggésekre következtetni.
magyarázó ábrák alapján kérdésekre
válaszolni.
a szemtanúk beszámolóinak a segítségével megérteni a korabeli emberek érzéseit.
a korabeli képeket történelmi forrásként
használni.
összefüggéseket találni a technikai
fejlődés és az egyéb területeken lezajlott
változások között.
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4. A földrajzi felfedezések
A 15. század végétől a hajózást segítő új technikai vívmányok segítségével a felfedezők addig ismeretlen
vidékekre is eljuthattak. Kellő támogatást is kaptak ehhez. Az új hajózási útvonalak és területek felfedezése
ugyanis nagy hasznot ígért az európai uralkodóknak és kereskedőknek.

Kolumbusz első útja, 1492
Kolumbusz további útjai
Vasco da Gama, 1497–1498
Magellán, 1519–1522
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Nézz utána,
melyik tengeren keresztül
szállították a
legtöbb árut a
középkorban!
A világ mely
részeit kötötték össze
az ókori és
a középkori
kereskedelmi
utak?

INDIAI-ÓCEÁN
n
Magellá

AUSZTRÁLIA

A leghíresebb felfedezők útjai  Kinek sikerült eljutni Indiába? Miért volt jelentős Kolumbusz útja?
Mit bizonyított be a Magellán nevéhez fűződő út?

A felfedezők útjai

Jákob botja a hajózásban. A Jákob botja egy
csillagászati műszer volt, amely egy hosszabb,
fokbeosztással ellátott rúdból és egy kisebb,
eltolható keresztpálcából állt. A műszer
a 15. században terjedt el a hajózásban,
és a 18. századig ez volt a hajósok fő műszere
az idő- és helymeghatározáshoz.  Milyen
eszközök segítették még a hajósokat?
luxuscikk: jó minőségű, drága termék. Olyan
áru, amit nem mindenki vehet meg magának.

A keresztes hadjáratok idején az európaiak megismerték
és megkedvelték a mesés Kelet számos fűszerét és luxuscikkét*. A gazdagok az értékes áruért arannyal és ezüsttel
fizettek. Ezen árucikkeket Indiából vagy Kínából hosszú és
viszontagságos útvonalakon, arab és török közvetítők segítségével itáliai kereskedők szállították Európába. Aki olcsón, nagy mennyiségben tudta beszerezni és Európába juttatni ezeket, busás hasznot remélhetett. Ezért a 15. századi
tengerészeket fűtötte a vágy, hogy – akár veszélyeket is vállalva – új útvonalakat találjanak Indiába.
Az egyre jobb minőségű vitorlás hajók már hosszú tengeri utak megtételére is alkalmasak voltak. Az iránytű elterjedésével lehetségessé vált a tájékozódás a nyílt tengeren is.
Ennek ellenére a tengeri utazások továbbra is nagyon veszélyesek voltak. Sok hajó elpusztult a hosszú út alatt.
Képzeld el, hogy korabeli kereskedő vagy! Mutasd be, milyen
költségei voltak egy tengeri útnak! Azt is mondd el, mi történt,
ha a hajó útközben elsüllyedt, és mi történt akkor, ha a hajó a
keleti árukkal sikeresen hazatért!
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Kolumbusz partra száll Amerikában. Teófilo Tolín festménye 1862-ből  Kik a kép szereplői? Mit csinálnak? Milyen érzések
tükröződnek az arcokon? Hány évvel az események után készült ez a kép? Mindez a valóságban is így történhetett?

Kolumbusz útja Amerikába
A portugálok évtizedeken keresztül azzal próbálkoztak,
hogy a part mentén hajózva Afrika megkerülésével jussanak el Indiába. Közben az új utakat kutatva egyre nagyobb
jelentőséget kapott az az ókori tudósoktól származó nézet,
hogy a Föld gömb alakú. Ezért az itáliai származású Kolumbusz Kristóf 1492 augusztusában a spanyol király szolgálatában azzal a céllal indult útnak, hogy folyamatosan nyugati
irányba hajózva érje el Indiát.
A reménytelenül hosszúnak tűnő út több mint két hónapig tartott,
amikor 1492. október közepén a megfigyelő jelezte, hogy földet lát.
A legénység néhány órával később partot ért. Kolumbusz meg volt
győződve arról, hogy India földjére lépett, a szigetek őslakóit ezért nevezte el indiánoknak.

A felfedező azonban tévedett. Indiától több ezer kilométerre ért szárazföldet. Valójában egy addig teljesen ismeretlen, új földrészt fedezett fel az európaiak számára. ➊
Bár az Újvilágot Kolumbusz fedezte fel, azt mégsem róla, hanem egy
firenzei utazóról és felfedezőről, Amerigo Vespucciról [veszpucsi] nevezték el Amerikának. Amerigo Vespucci volt az, aki utazásai során először jött rá, hogy a Kolumbusz által felfedezett területeket korábban
nem ismerték. Kolumbusz neve sem merült azonban feledésbe. Nevét
ma is őrzi egy dél-amerikai ország.

➊ Leírás a bennszülöttekről
„Papagájokat hoztak nekünk, és gyapotfonalat gombolyagban, hajítódárdákat és
sok más holmit, s mindezt elcserélték más
tárgyakra, amelyeket mi adtunk nekik. De
nekem úgy tűnt, hogy ezek az emberek
szegények. Mind meztelenül jártak, ahogy
az anyjuk megszülte őket. […] Minden
ember, akit én láttam, fiatal volt még és jó
testalkatú. […] Néhányan kifestik magukat fekete festékkel, mások vörös festékkel. […] Nem viselnek és nem ismernek
vasfegyvereket: amikor megmutattam
nekik kardjainkat, megragadták az élénél
és tudatlanságukban megvágták ujjaikat.”
(Részlet Kolumbusz naplójából)

Milyennek írja le a találkozást az európaiak és az Újvilág lakói között? Miért
volt ez különleges élmény mind a két
fél számára?

Melyik mai ország őrzi Kolumbusz nevét?
33
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Ahogyan a történészek gondolkodnak
A nagy jelentőségű történelmi eseményeknek és változásoknak egyszerre
többféle oka és következménye is van.

A nagy földrajzi felfedezések
okai és következményei
A földrajzi felfedezések jelentőségét az
is mutatja, hogy Amerika felfedezésétől számítjuk az újkor kezdetét.

Készítsetek ábrát Amerika felfedezésének okairól és következményeiről!
Kössétek össze nyilakkal az egymással
összefüggő eseményeket és körülményeket!

Vasco da Gama

Magellán

A Föld első körülhajózása
Az Indiába vezető utat Afrika megkerülésével a portugál
Vasco da Gama [vászkó dá gámá] találta meg. Ezt követően
Magellán spanyol lobogók alatt indult a Föld körülhajózására.

skorbut: a C-vitamin hiánya miatt kialakuló
súlyos betegség.

A portugál Magellán a spanyolok megbízásából azzal a céllal indult
útnak, hogy folyamatosan nyugat felé hajózva, Amerikát megkerülve
eljusson Indiába. A tengerész 1519-ben, öt hajóval vágott neki a tengernek. 1520. november 1-jén megtalálták a Csendes-óceán felé vezető átjárót. A szoroson áthaladva az éjszakánként fellobogó tüzek jelezték, hogy a két parton emberek élnek. Közben az egyik hajójuk
sziklának csapódott és elsüllyedt, egy másik hajó pedig visszaszökött
Spanyolországba. A megmaradt három hajó legénysége hihetetlen
nélkülözésen ment keresztül, a fedélzeten kitört a skorbut*.
1521 márciusában érték el a Fülöp-szigeteket. A szigetvilág lakóit
Magellán katonai erővel akarta a spanyol király hűségére kényszeríteni, a technikai fölény azonban nem bizonyult elégségesnek a túlerővel
szemben. A tengerészek vereséget szenvedtek, Magellán harcban
esett el. A maradék legénység – elsőként hajózva körül a Földet – 1522
szeptemberében ért haza.

Kövesd nyomon az atlaszodban Magellán útját!
Hogyan nevezik a Csendes-óceán felé vezető átjárót Amerika déli
pontjánál?

Magellán hajója. Az új hajótípus, a karavella
nagy vitorlafelületének köszönhetően
alkalmasabb volt a nyílt vízi hajózásra, és
eltávolodhatott a partoktól.  Mi az összefüggés az új hajótípus megjelenése és
a földrajzi felfedezések között?

A 16. század közepére portugál hajósok előbb Kínáig,
majd Japánig jutottak el. Néhány kikötőben kereskedőtelepeket létesítettek, ahonnan a különböző luxuscikkeket busás
haszonnal szállították Európába. Portugália és Spanyolország felfedezői hamarosan további versenytársakra találtak.
Angol, holland és francia felségjelzés alatt újabb felfedezők
vágtak neki az ismeretlennek.
Melyik volt az a kontinens, amelyet még nem fedeztek fel a 16. században?
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Gyarmatosítás Amerikában
A spanyol uralkodópárt örömmel töltötte el Kolumbusz beszámolója. Úgy döntöttek, hogy támogatják a további utazásokat. Az európai uralkodók a kereskedelmi vállalkozásokkal és az új területek gyarmatosításával* hatalmas gazdagságra tehettek szert. ➋
Miért támogatta a spanyol uralkodópár Kolumbusz vállalkozását?

Amerika felfedezése után kalandorok és szerencselovagok indultak útnak, hogy az Újvilág kincseit megkaparintsák. Hódításaik során megkezdődött az őslakosok leigázása.
A spanyolok a több száz törzs mellett Közép- és Dél-Amerikában három fejlett indián civilizációval is találkoztak (azték, maja és inka). A hódítók az indiánok számára ismeretlen harci eszközökkel rendelkeztek. A csillogó páncélok és
a puskaporral működő tűzfegyverek ismeretlenek voltak
számukra. Azt hitték, hogy az idegenek képesek villámokat
szórni. Nem csoda, hogy voltak indián törzsek, amelyek azt
gondolták, ősi isteneik tértek vissza hozzájuk.

Az azték istenek házának megtámadása (későbbi korban készült festmény)
 Mit gondolsz, miért támadtak a hódítók templomokra? Keresd meg
a térképen az Azték Birodalmat! Ki vezette a támadást az aztékok ellen?
Miért győzhette le egy kis létszámú spanyol sereg az azték király
harcosait?

gyarmat: meghódított, politikai önállósággal
nem rendelkező terület, ország.

➋ Egy velencei kereskedő
naplójából, 1501
„Ha ez az [indiai] utazgatás még tovább
tart, […] Portugália királya a pénz királyának nevezheti magát. Ugyanis mindenki
ezt az országot keresi fel, hogy áruhoz jusson, s így pénzét Portugáliában hagyja. Ebből főként az a haszon származik, hogy
évenként lehet hasonló utazásokat szervezni. ”

Miből gazdagodott meg Portugália?
Miért ők tudták a legtöbb indiai árut
Európába szállítani?

Azték lépcsős piramis. A piramisok vallási
szertartások (például emberáldozat bemutatása az isteneknek) céljára szolgáltak, ezért nem
síremlékeknek épültek, mint az egyiptomi
piramisok. Az aztékok a környező indián törzsek
foglyait végezték ki a szertartások során.
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Az egyik legsikeresebb kalandor, a spanyol Francisco Pizarro [fransziszkó piszarró] 1531-ben indult útnak katonái élén, azzal a céllal,
hogy meghódítsa az Inka Birodalmat. Pizarro ügyesen kihasználta a
két uralkodó testvér viszálykodását, és az egyiket sikerült is foglyul ejtenie. Az inka fejedelem felajánlotta, hogy szabadságáért cserébe anynyi aranyat és ezüstöt ad, amellyel meg lehet tölteni azt a termet, ahol
fogva tartották. Amikor már majdnem összegyűlt a váltságdíj, Pizarro
bíróság elé vitte, és kivégeztette az inka uralkodót.

Keressük meg a térképen, Amerika melyik részén volt az Inka Birodalom!

16. századi azték kép, amelyen egy spanyol
hódító is látható. Az őslakók még sohasem
láttak lovakat az Újvilágban. A katonák mellett
hangosan csaholó és parancsaikat hűségesen
követő kutyák szintén ismeretlenek voltak, és
tovább növelték a jövevények iránti ámulatot.
Európából Amerikába számos háziállatot
vittek át a spanyolok, illetve több növényt
és gyümölcsöt is meghonosítottak.

➌ III. Pál pápa rendelkezése, 1537
„Mi – bár méltatlanul – de a Földön gyakoroljuk Urunk hatalmát, és minden
erőnkkel arra törekszünk, hogy az ő nyájának azon a juhait, akik kívül vannak, a ránk
bízott akolba vigyük, mégis úgy gondoljuk, hogy az indiánok valódi emberek és
nemcsak a katolikus hit megértésére képesek, de információink szerint felettébb
vágyakoznak annak befogadására.”

Hogyan tekintett az egyházfő az őslakosokra?

A mindenre elszánt hódítók az indiánokat szolgasorba
vetették és kifosztották. Áramlott az arany és az ezüst Európába.
Kubában egy törzsfőnök egy kosárka aranyat mutatott népének: „Ez a
keresztények istene, dobjuk a folyóba, mert ha nálunk találják, megölnek érte mindannyiunkat.” Hiába, mert a spanyolok így is üldözték és
elfogták őket. A törzsfőnököt oszlophoz kötötték, hogy elevenen
megégessék. Kivégzése előtt egy szerzetes a túlvilágról beszélt neki.
A főnök megkérdezte: „Keresztények jutnak-e a ti mennyországotokba?” A választ hallva elfordította a fejét: „Akkor nem veszem fel a keresztséget, jussak inkább a pokolba, mint hogy a másvilágon is együtt
legyek veletek.”

A fegyveres összecsapások és az európaiak által az Újvilágba behurcolt betegségek következtében az őslakosok
száma gyorsan fogyatkozott. Ugyanakkor a korszak egyik
pápája kiállt az indiánok védelmében. ➌ Később a térítő
munkát folytató szerzetesek virágzó földművelő közösségeket szerveztek az őslakosoknak Dél-Amerika egyes térségeiben.
Az indián lakosság pusztulása miatt csökkent a munkáskezek száma. A szükséges mennyiségű munkást a 16. századtól fellendülő rabszolga-kereskedelem biztosította.
Az embereket a helyi rabszolga-kereskedők közreműködésével az afrikai kontinensről szállították Amerikába.
Mi volt az oka az indián népesség gyors fogyatkozásának?
Hogyan pótolták a hiányzó munkaerőt?

A világkereskedelem kialakulása

Mexikó indián lakóinak száma  Hány mexikói
indián élt 1520-ban, és mennyien voltak
1580-ban?

Az Újvilágba érkezőket a gyors meggazdagodás vágya ösztönözte. Ezért először arany és ezüst után kutattak. Hamarosan kiderült, hogy másfajta kincsekre is lelhetnek itt. A kukorica, a paradicsom, a burgonya és a paprika addig ismeretlen volt az európaiak számára. Mint ahogy a vanília, az ananász és a csokoládé alapanyaga, a kakaóbab is. Ezek a ma már
alapvetőnek számító élelmiszerek az amerikai földrészről
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terjedtek el világszerte. A dohány termesztése és az egészségre káros dohányzás szokása is ekkor kezdődött Európában.
A 16. századtól alakult ki a világkereskedelem. Az addig
egymástól elszigetelt területek gazdaságilag összekapcsolódtak. A Nyugat-Európában előállított termékek egy részét
Afrikába szállították, és rabszolgákra cserélték. Az újkori
rabszolga-kereskedelem kiindulópontja Afrika középső része lett, ahonnan az ott élő népekből a következő évszázadokban több millió embert szakítottak el a családjuktól,
helyi közösségeiktől. A rabszolgákat embertelen körülmények között elszállították az Újvilágba, ahol eladták őket.
Amerikából a különböző terményeken kívül nagy mennyiségű nemesfém áramlott Európába.
Az Újvilággal folytatott kereskedelembe az Atlanti-óceán
partján fekvő országok tudtak a legkönnyebben bekapcsolódni. Fejlődésüket az is segítette, hogy Európa keleti feléből élelmiszereket, Ázsiából pedig fűszereket és luxuscikkeket szerezhettek be az iparcikkeikért cserébe.

Rabszolgák szállítása  A kép segítségével
próbáljátok elmesélni, milyen körülmények
uralkodtak egy rabszolgaszállító hajón!

Hogyan alakult át Európa kereskedelmi kapcsolata az időszakban?
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A növények és állatok elterjedése a felfedezések
korában
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A világkereskedelem kialakulása  Hogyan alakult át a kereskedelem a
felfedezések következtében?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
Mely tényezők segítették elő a felfedezések megindulását?
Kik voltak a leghíresebb felfedezők? Hova jutottak el?
Miért tudták legyőzni az európaiak az indiánokat?
Milyen céljaik voltak a meghódított területekkel?
Miért szállítottak rabszolgákat Afrikából Amerikába?
Sorold fel, milyen növényeket ismertek meg az európaiak a
felfedezéseknek köszönhetően!
Hogyan alakult ki a világkereskedelem a felfedezések következtében?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK
2 Új vitorlás hajók és technikai
találmányok ➞ földrajzi felfedezések:
(portugálok): Afrika megkerülésével Indiáig (Vasco da Gama);
(spanyolok): Amerika felfedezése
(Kolumbusz); a Föld megkerülése
(Magellán)
2 Spanyolország – gyarmatok az
Újvilágban: a hódítók fölénye
➞ az őslakók szolgasorba vetése
és pusztulása
2 Európa haszna: arany, ezüst,
új termények
2 Világkereskedelem
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5. A korai kapitalizmus
Napjainkban az olyan fogalmak jelentése, mint befektetés, hitel, bevétel, haszon, szinte mindenki számára
ismert. A haszonnal kecsegtető gazdasági vállalkozások alapítása és működtetése nagyon sok ember életének meghatározó részei. E fogalmak és tevékenységek mind a 16. században kialakuló gazdasági rendszerben keletkeztek.
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Az Atlanti-óceán kereskedelmi
„háromszöge” a 17–18. században
 Kövessük nyomon a kontinensek
közötti kereskedelmet! Miért nem
voltak sohasem üresek a hajók?
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Hogyan működtek a középkori céhek?
Milyen elvek, szabályok korlátozták
termelésüket?
Miért volt szükség ezekre a korlátozásokra?

A felfedezések hatása Európa gazdaságára
➊ Az angol Kelet-indiai Társaság
jegyzőkönyvéből; 1601
A fent megnevezett személyek az általuk
jegyzett és saját kezűleg aláírt pénzösszegeknek megfelelően vállalják, hogy a jelen esztendőben hajót indítanak Kelet-Indiába és más, hozzá közel fekvő szigetekre
és országokba, és ott kereskednek olyan
árukkal, amelyekre ezekben az országokban szükség van, illetve olyan árukat vásárolnak, amelyekben ezek az országok bővelkednek […]. A jelen gyűlés 15 személyt
választ meg és nevez ki az utazás felelős
vezetőinek és igazgatóinak, akik forduljanak Őfelségéhez azzal a kéréssel, hogy az
említett vállalkozás résztvevőit ruházza fel
privilégiumokkal [kiváltságokkal], olyan
jogokkal és vámkedvezményekkel, amilyeneket csak kapni lehet, továbbá szerezzenek be megfelelő hajókat […].

Mely földrajzi térséget értették KeletIndia alatt?
Milyen céllal alakult meg a vállalkozás?

A 16. században az Atlanti-óceán vált a legfontosabb tengeri útvonallá. Európában az atlanti partvidék kikötővárosainak (például Lisszabon, Antwerpen, Amszterdam, London) szerepe felértékelődött, míg az itáliai kereskedővárosok háttérbe szorultak. A felfedezések nyomán létrejött az
óceánokat behálózó világkereskedelem. Az egyes távoli
térségekkel kialakított kereskedelem megszervezésére kereskedőtársaságok vállalkoztak, amelyek tagjai főleg a
nagypolgárság soraiból kerültek ki. A vállalkozók pénzügyi befektetéseik mértékének megfelelően részesedtek a
haszonból. Biztos bevétel származott az Amerika, Európa és
Afrika közötti „háromszög” működtetéséből, de a legjövedelmezőbbnek az Ázsia felé irányuló kereskedelem bizonyult (például az Angol Kelet-indiai Társaság, 1600). ➊
Kedvező földrajzi helyzete miatt Anglia nagyon jól kihasználta az ebből adódó előnyöket. A tengeri kereskedelemből és a nemesfémeket szállító spanyol hajók elleni kalóztámadásokból az angol uralkodók óriási bevételekre
tettek szert. Rövidesen Észak-Amerikában angol gyarmatok is létesültek.
Európa mely térsége tudott bekapcsolódni a világkereskedelembe?
Hogyan vált egyfajta vállalkozássá a kereskedelem?
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Korabeli ábrázolás a 17. századi Londonról

A tőkés gazdálkodás kibontakozása
A nagy földrajzi felfedezések jelentős gazdasági változásokat indítottak el Nyugat-Európában. A gyarmatosítás, illetve az európai népesség növekedése kedvezően hatott a termelésre. A bővülő felvevőpiac láttán a kézművesipar
fokozatosan átállt a nagyobb mennyiségű és olcsóbb iparcikkek előállítására, mivel a céhes ipar a megnövekedett
igényeket már nem tudta ellátni. Kezdetben a tömegtermékek beszállítói a falusi háziiparban dolgozó emberek voltak.
Számukra először a tőkével rendelkező személyek biztosították a nyersanyagot és a munkaeszközöket, akik a félkész
termékeket olcsón elszállították. A tőke olyan haszon reményében hosszabb időre befektetett pénzösszeg, amelyet
a készpénzállománnyal rendelkező személyek (akár nemesek is, de főleg polgárok) kockázatot vállalva befektettek
egy-egy vállalkozásba.
Üzleti versengés indult a vállalkozók között. A vevő attól
vásárolt, aki újdonságot gyártott, vagy olcsóbban és jobb
minőségben adta el a termékeit a többieknél. A kialakuló
tőkés termelési rendszeren alapuló gazdaságot kapitalizmusnak nevezik.
Milyen új vonásai voltak a gazdasági változásoknak?
Mi állt mindezek hátterében?

A polgárosuló életmód
A gazdasági változásokkal párhuzamosan a nyugat-európai
társadalomban is alapvető átalakulás kezdődött. A hagyományos középkori jobbágy-földesúr viszony bomlásnak indult. A földbirtokosok ugyanis egyre inkább érdekeltté váltak abban, hogy terményeiket jó pénzért eladják az iparosoknak vagy a kereskedőknek. Ennek megfelelően igyekeztek a
birtokaikat minél nagyobb mértékben saját kezelésükbe
vonni, és az addig a jobbágytelkeken önállóan gazdálkodó (és
a terményeik csak egy részét adózó) jobbágyokat onnan elűzni. Angliában gyakorta az is előfordult, hogy az elkergetett

Nézz utána az atlaszban, hogy nevezik
London folyóját! Miért tudott London
kereskedelmi központtá is válni a korszakban?

felfedezések,
népességnövekedés

bővülő piac,
növelvő árak

földbirtokosok saját
kézbe veszik a termelést

fejlődő ipar,
manufaktúrák

a korábbi jobbágyok
bérmunkában
dolgoznak tovább

a korábbi jobbágyok
városi iparba áramlanak

bomlásnak induló
feudális társadalom

A feudális társadalom átalakulása  Miért
kezdett bővülni a piac, illetve kezdtek
növekedni az árak? Miért volt érdekük
a földbirtokosoknak saját kezükbe venni
a termelést? Milyen változás állt be
a jobbágyok helyzetében?
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Egy 17. századi holland polgárcsalád Gillis van
Tilborgh [hilisz fan tilborg] festményén  Keresd
meg a gazdagság és a jólét bizonyítékait
a képen!

➋ Takácsok balladája, 16. század
E háznak van egy tágas terme,
Kétszáz szövőszék áll benne.
Kétszáz férfi, nem kevesebb,
Dolgozik rajta eleget.
Mindegyiknél egy szép gyermek
Vidáman orsót tekerget.
Egy másik helyiségben pedig
Százan a gyapjút fésülik.
Száz asszony, erősek, vígak,
Dallal munkájuk jól halad.
A mellettük lévő kamrában
Kétszáz derék, szorgalmas lány van.
Ez a kétszáz szép ifjú lány –
Csak gombolyít, de nem sző ám.
Mellettük egy újabb szoba,
Kisgyermekek hosszú sora.
Mindenik gyapjút szedeget
Választja, tépi a legszebbet…

Gyűjtsd össze a balladarészletben említett munkafolyamatokat!
Kik dolgoztak a manufaktúrában?

jobbágyok földjén legelőket létesítettek (ún. bekerítések), hogy
minél több gyapjút adhassanak el jó áron a textiliparosoknak.
A jobbágyok szempontjából nézve a változás inkább keserves volt, semmint örvendetes. Habár a földesúri joghatóság alól kikerültek („felszabadultak”) és szabad emberekké
váltak, ugyanakkor jobbágyi jogállásuk megszűnésével
elveszítették a szerény, de kiszámítható megélhetést biztosító jobbágytelküket. Sokan éppen ezért elszegényedve a
városokba vándoroltak, és az ottani kereskedelmi vagy kézműipari munkákba kapcsolódtak be, általában jóval alacsonyabb életszínvonalon, mint korábban jobbágytelküket művelve. Ők lettek később a bérmunkások. Voltak azonban
ügyes és szerencsés parasztok is, akik földbirtokhoz jutottak
(például saját jobbágytelküket megvásárolva), így szabad
birtokos parasztként maguk is be tudtak kapcsolódni a tőkés termelésbe.
Miért kezdődött meg a középkori társadalom átalakulása?
Hogyan segítette mindez elő a korai kapitalizmus kibontakozását?

A 17. század végére Nyugat-Európa nagyobb városaiban a
polgárság széles rétege bekapcsolódott a kapitalista gazdálkodásba. A középosztályhoz tartozó rétegek a hivalkodó
fényűzést mellőzve, puritán erkölcsök alapján éltek, és igyekeztek tisztán tartani környezetüket. Az általános alapműveltség nőtt a soraikban, szerény könyvtárral rendelkeztek,
gyermekeik iskolába jártak. A városokban sorra nyíltak a kávéházak, amelyek a polgárok fő találkozóhelyévé váltak, és
a tulajdonos az olvasóközönség számára újságokat járatott.

A manufaktúrák kialakulása
A létrejövő korai kapitalizmus időszakában a termelés már
piaci alapokon szerveződött, a tőkés befektető a haszonra
törekedett. A merev céhes szabályzatokon alapuló gazdasági rendszert kiszorította a vállalkozását elindítani és fenntartani tudó réteg, amely leginkább a polgársághoz tartozott. A vállalkozó polgárok megfelelő tőkével rendelkezve
biztosították a termeléshez szükséges eszközöket (nyersanyag, szerszámok), és fizették alkalmazottaikat.
A folyamat a manufaktúrák kialakulásához vezetett,
ahol a munkafolyamatokat részekre bontották, és az egyes
munkafázisokat kézzel végezték egészen a 18. század utolsó harmadáig. ➋ A manufaktúrákban a pénzét befektető
vállalkozó (tulajdonos) biztosította a termeléshez az anyagi
eszközöket (nyersanyag, szerszámok), megszervezte az eladást, és fizette a terméket előállító bérmunkásokat.
Miben különböztek a manufaktúrák a céhektől?
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Az első bankok és tőzsdék
A kapitalista gazdaság működtetéséhez elengedhetetlen
hátteret biztosítottak a bankok. Egy vállalkozás (például
manufaktúra) elindításához és működtetéséhez sok tőkére
volt szükség. Az is alapíthatott azonban vállalkozást, akinek
az induláskor még nem volt elég pénze ehhez. A bankok a
majdani haszon reményében egyre több pénzt kölcsönöztek a gyorsan szaporodó vállalkozásoknak. Az ő hasznukat
az biztosította, hogy kamatot számoltak fel, és így a végén
az eredetileg kölcsönadott összegnél jóval többet kaptak
vissza a vállalkozótól. Ha pedig a vállalkozás sikertelen
volt, a bank lefoglalhatta és eladhatta az adós ingatlanjait és
vagyontárgyait.
A világkereskedelem a hagyományos piacok és vásárok
működését is felülírta. Hiszen a nagy mennyiségű árut nehezen lehetett mozgatni, az eladók és vevők „egymásra találása” sokszor nehézkes volt. Emiatt jöttek létre az első tőzsdék, amelyek leginkább abban különböztek egy-egy átlagos
piactól vagy vásártól, hogy a kereskedőknek nem kellett
odavinniük az árukat, elég volt csak mintát mutatni belőlük.
Másik oldalról a vevőknek sem kellett rögtön kifizetniük az
árut, hanem csak megkötötték az üzletet, azaz megállapodtak, hogy mennyi árut és milyen áron adjanak el. A lebonyolítás pedig a tőzsdén megbeszéltek szerint a későbbiekben
történt. Mindez lehetővé tette, hogy sokkal nagyobb menynyiségű áru sokkal gyorsabban cseréljen gazdát, ezzel lendítve tovább a kereskedelem fejlődését.
A magánvállalkozásként működő nagyobb kereskedelmi
társaságok alapító tagjai egymás között felosztották a tulajdonjogot olyan arányban, amekkora tőkét az alapításkor a
társaság rendelkezésére bocsátottak. A tulajdonjogukat egy
értékpapír, azaz a részvény igazolta, ennek fejében és arányában részesedtek a társaság jövedelméből, de el is adhatták azokat. A részvénytársaságok részvényeivel idővel a
tőzsdéken is elkezdtek kereskedni. A részvénytársaságként
működő „cégek” a haszonból osztalékot fizettek részvényeseiknek (például az Angol Kelet-indiai Társaság).

A zsúfolt antwerpeni tőzsde. Antwerpen már
a 16. század elején élénk kereskedelmi forgalmat
bonyolított le, a képen látható árutőzsdét
1531-ben nyitották meg  Keresd meg az
atlaszodban Antwerpent! Melyik birodalom
fennhatósága alá tartozott a város? Állapítsd
meg, hogyan kapcsolódott Antwerpen
a földrajzi felfedezésekhez!

Milyen elvek alapján működtek az első tőzsdék?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK
ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
Milyen gazdasági változások történtek a felfedezések hatására?
Milyen fontos alapvonásai vannak a kapitalizmusnak?
Hogyan és miért jöttek létre a manufaktúrák?
Hogyan kezdődött meg a társadalom átalakulása?
Mi volt a bankok szerepe a gazdaság működtetésében?

2 Világkereskedelem kialakulása
– nagy kereskedőtársaságok
2 Korai kapitalizmus, tőke
2 Manufaktúra, vállalkozó polgárság, bérmunkások
2 Bankok: hitel és kamat
2 Tőzsde, részvények
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Élet XIV. Lajos udvarában
 OLVASMÁNY
A polgári életforma kialakulása mellett természetesen megmaradt a királyi udvartartásokra
jellemző pompa. Sőt, a 17. századi francia királyi
udvar bőven megelőzte a korábbi korszakok udvartartását. XIV. Lajos (1643–1715) uralkodása
idején a fényűzés az építészetben maradandó
emléket eredményezett. Az uralkodó a Párizs
melletti Versailles-ban [verszáj] építtette fel azt a
palotaegyüttest, amely később mintául szolgált
Európa uralkodóinak és előkelő nemeseinek.
A palota óriási méretei, márványoszlopai, hatalmas tükrökkel, csillárokkal díszített termei
mind ugyanazt a célt szolgálták: lenyűgözni az
ide érkezőt. A kastély körüli hatalmas parkokban
száz és száz szökőkút ontotta vizét.
Tekintsd meg a tankönyvi képeket a versailles-i épületről, illetve keress néhányat az interneten is!

XIV. Lajos
uralkodása
idején

A 17. században a divatot a versailles-i udvar
szabta meg. XIV. Lajos udvarából havonta küldték a felöltöztetett, életnagyságú bábukat Európa
fővárosaiba. A divat átalakult, és ennek egyik jellegzetessége a paróka volt. Parókát már az ókorban is hordtak, de a francia királyi udvarban újra
divatos lett. Általában emberi hajból vagy valamilyen állatszőrből készült. A szegények gyakran adták el hajukat a parókakészítőknek. A kor
tisztálkodási szokásaiból adódik, hogy a parókát
a viselője gyakran nem tartotta tisztán. Nem volt
ritka a hajtetűk elszaporodása sem. Előnye volt
viszont, hogy a fejet melegen tartotta.

Reggelente a főinasa ébresztette az uralkodót, akire legalább egy tucat kiválasztott nemes várakozott, hogy
segíthessen a királynak az öltözködésben. Közülük azonban csak néhánynak adatott meg a dicsőség, hogy
őfelségének nyújthassa papucsát, vagy felhajthassa az
ingujját. A hálószoba előterében és szerte a palotában is
előkelőségek várakoztak. A király biccentése, egy elismerő pillantás vagy egy kedves szó örökre meghatározta
udvaroncai sorsát.

Képzeld el, hogy udvaronc vagy XIV. Lajos palotájában! Meséld el az uralkodó egy napját!
A versailles-i palota tükörterme

1665–1700

1700–1730

1730–1775

1775–1789

1789–1800

Francia divat
 Foglald
össze az
eddig
tanultak
alapján,
miben volt
mintaadó a
versailles-i
udvar!
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A versailles-i életkörülmények napjaink emberét elriasztanák. Az udvarban több ezren éltek
(főurak, udvarhölgyek, szolgák, helyőrség), de
vezetékes víz- és csatornahálózat nem állt rendelkezésre. Mellékhelyiségek híján a lépcsőfordulókban különítettek el részeket az emberek
számára, ezek tisztántartásáról a személyzet gondoskodott. A személyes higiénia sem igen jellemezte a korszakot. Az uralkodót reggelente egy
vizes vászondarabbal végigdörzsölték, kezére
vizet löttyintettek, és kétnaponta megborotválták – ez volt a mosdás. Elkülönített fürdőszoba
nem volt Versailles-ban. A kellemetlen szagokat
nehéz parfümökkel próbálták elnyomni, a ruhát
gyakran váltották. Az udvari életet télen a roszszul fűtött, huzatos szobák nehezítették; feljegyezték, hogy XIV. Lajos hálószobájában a kancsóban többször megdermedt a víz egy-egy téli
éjszakán. Versailles-ba a nemességet az udvari
élet vonzotta, hiszen itt mindennaposak voltak a
rendezvények, a szórakozás különböző formái
(biliárd, kártya, tenisz) is rendelkezésre álltak.
„Szenvedélyesen érdekelte minden csip-csup apróság,
mindig megragadt a részletek szintjén, és a valódi döntések minisztereire maradtak. Emellett hiú volt, s hiúsága
a végtelenségig fokozta már amúgy is nagy gőgjét: szen-

tül hitte, hogy ő ért a legjobban mindenhez, és senki se
ér a nyomába sem vitézség, sem előrelátás, sem kormányzás dolgában. Ezért aggatta tele a versailles-i palota falait
azokkal a külföldieket sértő képekkel és feliratokkal, ezért
próbált operaáriákat énekelgetni, ezért született könyvtárnyi vers és traktátus dicső tetteiről, […] nem tudott
betelni önnön nagyságával, sóváran vágyott az elismerésre, és elragadtatva fogadta a legémelyítőbb ízléstelenségeket is, pedig jutott neki abból is bőségesen. […]
Ezért volt mindennél fontosabb a számára tekintélyének megőrzése, ezt óvta féltékenyen mindenekfelett, s
az igazság, az észszerűség vagy bármely más megfontolás csak másodlagos szempont lehetett.
Egy ilyen mérhetetlenül fennhéjázó uralkodónak mindig mindenben túl kell szárnyalnia másokat. Ragyognia
kellett, és ragyogott is: hölgyeinket figyelmes bókokkal,
az udvart és a népet ünnepségeivel, fényűzően berendezett palotájával és gyönyörű kertjével kápráztatta el.
Mivel mindenben a nagyságra tört, nem ismert semmiféle mértéket, és még a természeten is úrrá akart lenni,
tévedései is impozánsak és páratlanok: bámulatos érzékkel tudta megtalálni monumentális és csapnivalóan
rossz ízlésről tanúskodó építményei számára a leglehetetlenebb helyeket.”
(Saint-Simon herceg emlékirata)

Milyen személyiségvonásokat emelt ki a szerző XIV. Lajosról?
Milyen uralkodói stílus jellemezte XIV. Lajost?

A versailles-i kastély
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6. A vallási megújulás
A 16. században hitviták robbantak ki a katolikus vallású államokban. Elsősorban azért, mert egyre többen
voltak azok, akik elutasították a pápa és a katolikus egyház mindenekfelett álló tekintélyét és hatalmát.

Milyen fontos feladatokat látott el
az egyház a középkorban?
Ki vezeti a katolikus egyházat, és
hogyan történik a megválasztása?
(Nézz utána az 5.-es tankönyved 76.
oldalán!)

kiátkozás (kiközösítés): az egyházban használt büntetés. Kizárás az egyházból, ezzel az
üdvösség ellehetetlenítése.

Egyházi reformtörekvések a kora újkorban
A keresztény vallás az újkor első évszázadaiban, vagyis a
kora újkorban, ugyanúgy meghatározó szerepet töltött be
az európai emberek életében, mint a középkorban. Nyugatés Közép-Európa népessége évszázadokon át elfogadta a
római katolikus egyház tekintélyét, míg Kelet-Európában,
illetve a Balkán-félszigeten az ortodox egyház befolyása
volt meghatározó. Az ortodox egyház az egyházszakadás
során, még a 11. században vált önállóvá a katolikus egyháztól. Ekkor Konstantinápoly vallási vezetője és a római
pápa kölcsönösen kiátkozták* (kiközösítették) egymást. Az
ortodox vagy más néven görögkeleti egyház azóta is számos további dologban eltérő nézeteket vall.
Az újkor első évszázadaiban a katolikus egyház helyzete
jelentősen megrendült. A 16. században több hitújító lépett
fel, akik bírálták a pápai főséget, a katolikus tanok nagy részét elvetették, illetve a zsinati határozatok helyett a Szentírás, a Biblia elsőbbségét hangsúlyozták. Tevékenységükkel önálló egyházakat alapítottak. Nyugat- és Közép-Európa vallási térképe átalakult, számos ország népessége valamelyik új valláshoz csatlakozott. A katolikus egyház néhány
évtizeddel később igyekezett lépést tartani a változásokkal,
de a kibontakozó katolikus megújulás már nem tudta felszámolni a vallási megosztottságot.

egyházszakadás

ortodox egyház

(11. század)
korai keresztény
egyház

római katolikus egyház

reformáció

református egyház

(16. század)
evangélikus egyház

A pápa búcsúcédulákat bocsát ki  Képzeld el,
hogy a sorban álló emberek egyike vagy!
Meséld el, miért jöttél!

A főbb keresztény egyházak a reformáció előtt és a reformációt követően
 Értelmezd az ábrát a tankönyvi szöveg segítségével! Mely főbb
egyházak jöttek létre a 16. században?
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„A bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg”
A középkor végén és a 16. század elején a katolikus egyház
számos megoldatlan problémával küzdött. Az egyik ilyen a
búcsúk körüli visszaélésekhez kapcsolódott. A katolikus
egyház tanítása szerint a búcsú (ami lehet zarándoklat, ima,
vezeklés) kiválthatja a már megbánt, meggyónt és ezáltal
megbocsátott bűnök után járó büntetést. Vagyis nem a bűnt
törli el, hanem csökkentheti a léleknek a halál után a tisztítótűzben való szenvedését. X. Leó pápa engedélyével a német
területeken kibocsátott búcsúcédulák ügye* történelmi változásokat eredményezett. A búcsúcédulák árusítása során ugyanis többen azt hirdették, hogy már előre is meg lehet vásárolni
a büntetés elengedését, sőt voltak olyan prédikátorok, akik
már a bűnök alóli feloldozást is a vásárláshoz kötötték. ➊
Az egyház vezetőinek anyagiassága és megvesztegethetősége felbőszítette az egyszerű híveket. A búcsúcédulák
körül kialakuló vita közvetlen kiváltó oka lett a keresztény
egyház megújításán fáradozó mozgalom, a reformáció (megújulás, megújítás) megindulásának.
1517 októberében Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes, a wittenbergi egyetem tanára egy kilencvenöt tételből
álló, latin nyelvű vitairatot tett közzé. Azt hirdette, hogy
a bűnt kizárólag Isten bocsáthatja meg. A mennyországba
jutni csak hit által lehet, a Szentírás segítségével. A hitben
mindenki egyenlő, és az emberek közvetlenül is fordulhatnak Istenhez. Ehhez nincs szükség az egyház közvetítésére. Ahhoz pedig, hogy az egyház hitelesen tudja közvetíteni
Jézus tanításait, fel kell hagynia a fényűzéssel.

➊ Egy korabeli prédikátor
így buzdított a búcsúcédulák
vásárlására:
„Nemesek és kereskedők, asszonyok és
kisasszonyok, ifjak és vének! Tudjátok meg,
aki meggyónt, megbánta bűneit, és betette a pénzét a ládikába, minden bűne
alól bocsánatot nyer. Nem halljátok a halottaitok hangját? Így kiáltanak: könyörüljetek rajtunk, mert súlyos büntetéseket és
kínzásokat szenvedünk, amelyektől egy
kicsiny adománnyal kiválthattok bennünket.”

Miért háborított fel szerinted sok hívő
embert a búcsúcédulák árusítása?

búcsúcédulák árusítása: X. Leó pápa a római
Szent Péter-bazilikának a felépítéséhez kapcsolódóan búcsút hirdetett. Ezt a német területeken Brandenburgi Albert magdeburgi
érsek irányította, aki a bevételek egy részét
adósságainak megfizetésére kívánta fordítani.
protestánsok: a protestáns név a latin ’tiltakozó’ szóból ered. Azokat a keresztényeket nevezik együttesen így, akik a reformáció nyomán a
katolikus egyháztól különvált egyházak hívei.

Luther eszméi gyorsan terjedtek. Írásait három év alatt több százezer
példányban nyomtatták ki, segítve ezzel az új eszmék elterjedését.
Amikor Luther X. Leó követelésére sem volt hajlandó visszavonni a tételeit, a pápa kiközösítette őt. Luther a pápai határozatot hívei előtt
elégette. A német-római császár a birodalmi gyűlés egyházi bírósága
elé idézte a szerzetest, ahol eretneknek bélyegezték.
Luther életét elsősorban az mentette meg, hogy több pártfogója is
volt a német fejedelmek között. A Német-római Birodalom ugyanis
rengeteg kisebb-nagyobb államból állt, amelynek vezetői ezzel az állásfoglalással is a császári hatalommal dacoltak. A későbbiekben egy
birodalmi gyűlés a tanok továbbterjedését akarta megakadályozni.
A határozat ellen a Luthert támogató fejedelmek tiltakoztak, azaz protestáltak. Később ezért nevezték el a reformáció híveit protestánsoknak.

Miért támogatták a német fejedelmek Luther törekvéseit?
Miért tarthatta az egyház veszélyesnek Luther tanait?

A reformáció híveit protestánsoknak* nevezték. Luther
tanait követve pedig létrejött az evangélikus egyház.
Lutherként mondd el, miért tartod bűnös dolognak a búcsúcédulák árusítását!

Luther bibliafordítás közben (19. századi
festmény)  Nézz utána, hol fordította le
Luther német nyelvre a Bibliát! Miért volt
fontos, hogy a Szentírás a nemzeti nyelven is
olvashatóvá vált?
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Templombelső a reformáció korából  Mi
történik a képen? Miért?

Földköz i-tenger

Európa vallási térképe a 16. század közepén  Milyen vallású emberek éltek
a Német-római Birodalomban a reformációt követően? Mi a különbség
az Angol Királyság és a Spanyol Királyság között?

Kálvin János egyháza
➋ Az anglikán egyház
Az angol király, VIII. Henrik először még a
katolikus egyház védelmezőjeként lépett
fel a lutheri tanokkal szemben. Néhány
évvel később azonban megromlott a kapcsolata az egyházzal, mivel a pápa nem
engedélyezte a válását. VIII. Henrik szakított Rómával, elutasította a pápai főséget,
és maga állt az angol egyház élére. Nemsokára számos dolgot átvett a protestáns
tanokból, de fellépett az Angliában is
megjelenő kálvini irányzattal szemben.

Miben különbözött VIII. Henrik egyházalapítása a lutheri és kálvini egyházalapítástól?

prédikátor: igehirdető, protestáns pap, hitszónok.

Luther szorgalmazta a Biblia anyanyelvre történő lefordítását és azt is, hogy a hívek rendszeresen olvassák a Szentírást. Ez is közrejátszott abban, hogy a reformációnak további irányzatai jöttek létre. Angliában kialakult az anglikán
egyház. ➋
Kálvin a franciaországi protestánsüldözések idején menekült a svájci Genfbe, ahol mintaértékű egyházközösséget
hozott létre. Követőit takarékosságra, szorgos munkára és
egyszerű életre buzdította. Senki sem hordhatott világos
ruhákat, és nem játszhatott szerencsejátékokat sem. A szabályok megszegőire büntetés várt. Kálvin a templomi fényűzést is megszüntette, a szentek faragott és festett képeit
eltávolíttatta. Kálvin legfőbb tanítása szerint Isten eleve elrendelte, hogy a Krisztusban hívő ember biztos lehet az
üdvösségben. Az egyházának tagjai a kiválasztottság tudatában Istennek tetsző életet kell hogy éljenek, azaz a kálvinizmus cselekvő hitet és hitgyakorlást vár el a híveiktől.
A gyülekezetek maguk választhatták meg lelkipásztoraikat. A genfi prédikátor* tevékenységének köszönhetően jött
létre a református egyház.
Képzeld azt, hogy Kálvin követője vagy! Érvelj az általa vallott elvek és szabályok helyessége mellett!
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Katolikus és protestáns templombelső  Gyűjts minél több különbséget a két templomtípus között! Mi lehet a magyarázata
a különbségeknek?

A katolikus megújulás
A protestáns egyházak térhódítását a katolikus egyház meg
akarta állítani. Harcot hirdetett az új tanok ellen. ➌ Ugyanakkor szükség volt a katolikus egyház megújulására is.
A reformáció hatására az egyház megszüntette a búcsúcédulák árusítását. A pápa jóváhagyta egy új szerzetesi
közösség, a jezsuita rend létrehozását, amely hamarosan a
katolikus megújulás élére állt.
A jezsuita rend (Jézus Társasága) megalapítója Loyolai Ignác baszk*
nemes volt, aki egy ütközetben megsebesült. Ápolása során sok könyvet olvasott, imádkozott, és megérett benne az elhatározás, hogy a
továbbiakban Krisztus katonájaként fogja a pápát szolgálni. Társakat
szerzett tervei megvalósításához, majd közösen beterjesztették a pápa
elé a szerzetesi szabályzatukat, aki azt jóváhagyta.

A jezsuiták Európa-szerte iskolákat, papnevelő intézeteket alapítottak. Jól képzett tudós tanáraik révén a katolikus egyház számos országban újra megerősödött. A jezsuiták másik feladata a földrajzi felfedezések nyomán gyarmatosított területek lakosságának keresztény hitre térítése volt.
Missziós* tevékenységük kiterjedt az Újvilágra, de jezsuita
szerzetesek térítő munkát folytattak Indiában, Kínában és
Japánban is. Ennek során nemcsak a keresztény hitet, hanem az európai civilizáció vívmányait is megismertették az
őslakosokkal. Ugyanakkor a rend tagjai részt vettek a protestánsok elleni küzdelemben is. Az inkvizíció,* azaz a katolikus egyház törvényszéke a pápa fennhatósága alatt álló
területeken felkutatta a katolikus egyház hitelveivel ellentétes nézeteket hirdetőket. A protestánsok éppen ezért ellenreformációnak tekintették a pápaság intézkedéseit.

➌ A pápai cenzúra
A 15. század végére Európa nagyvárosaiban elterjedt Gutenberg újítása, a könyvnyomtatás. Az egyház hamar felismerte
az ebben rejlő lehetőségeket, de egyszersmind a veszélyeket is. VI. Sándor pápa
úgy rendelkezett oklevelében, hogy vonják ellenőrzés alá a nyomdákat, és ne tudjanak semmi olyat kinyomtatni, ami a keresztény hittel ellentétes, vagy bajt okoz a
hívőknek. A pápa jól látta a katolikus egyházra leselkedő veszélyt. Egyértelmű, hogy
a hitújítók tanításai nem jutottak volna el
ilyen gyorsan ennyire széles néprétegekhez, ha nincs a könyvnyomtatás.

Milyen hatással volt a könyvnyomtatás
az eseményekre?

baszkok: Spanyolország és Franciaország határán élő népcsoport.
misszió: a keresztény tanítás terjesztése a hit
által még nem érintett területeken.
inkvizíció: a szó a latin ’keres, fölkutat’ jelentésű igéből származik. A hit és az erkölcs védelmére létrehozott egyházi bíróság a középkorban.
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barokk: művészeti stílus. A barokk épületek
jellemzője a mozgalmasság, a hullámzó vonalak, a gazdag díszítés, gyakran aranyozással. Az
olasz eredetű kifejezés jelentése: szabálytalan,
nyakatekert.

Ahogyan a történészek gondolkodnak
Egyes eseményeknek nagyon komoly
következményei lehetnek, még akkor
is, ha azokra előzetesen senki sem számított.

A katolikus egyház a hívőket a művészet eszközeivel is
igyekezett megnyerni. A megújulás jegyében a katolikus
templomok külseje és belseje sokkal díszesebbé vált. Az új
építészeti stílus, a barokk* rövidesen a kastélyok és más
egyéb épületek jellemzőjévé is vált.
Mi volt a jezsuita rend célja? Milyen eszközöket használt ehhez?
Milyen értelemben használhatjuk a katolikus megújulás kifejezést?
Mit takart az ellenreformáció?

A hitviták következményei
A kilencvenöt tétel
Luther meg akarta reformálni az egyházat, de nem akart egyházszakadást.
Nem valószínű, hogy kiszögezte a wittenbergi templom kapujára a tételeit,
bizonytalan a közzététel dátuma is.
Mivel az eredeti szöveg nem maradt
fenn, azt sem tudjuk, hogy a tételeit
kézzel írta-e vagy kinyomtatta. Tényként viszont megállapítható, hogy Luther tételei rövid idő alatt ismertté váltak szerte Európában, és átformálták a
történelmet.

Miért válhatott ilyen nagy hatásúvá Luther vitairata?

Az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás,
a vizsolyi Biblia  Olvasd el a borítót! Mi nem
derül ki belőle? Mit gondolsz, miért?

A nyugati keresztény egyház szétszakadása meghatározta
Európa elkövetkezendő évszázadait. A katolikus-protestáns ellentét sokszor vallásüldözésbe vagy vallásháborúba
fordult, amelynek igen sok áldozata volt a korban mindkét
fél részéről. (Vallásháború nemcsak a kereszténységen belül
dúlt, hanem az iszlám vallás két nagy felekezete között is
gyakoriak voltak az összecsapások.) Mindemellett a korszak
pozitív következménye volt az oktatás és a művelődés előtérbe helyezése, melyet mind a protestáns, mind a katolikus
egyház fontosnak tartott.
A Biblia és más irodalmi művek nemzeti nyelvre történő
fordítása hozzájárult az olvasás szélesebb körű elterjedéséhez. Gombamód szaporodtak az új iskolák. A katolikus egyház tekintélyének csökkenésével párhuzamosan megerősödött egyes uralkodók és államok befolyása. A reformáció
hatására felébredt kétkedés is jelentős hatást gyakorolt az
emberi gondolkodásra.

Protestáns prédikátor felszólal a tordai országgyűlésen. 19. századi festmény.
(Az országgyűlésről a következő oldalon lesz szó.)  Hogyan jelzi a festő,
hogy hatásos a prédikátor beszéde?
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Milyen hatást gyakorolt a reformáció a művelődésre?
Milyen következményekkel járt a katolikus-protestáns ellentét?
Hogyan nyilvánul meg a külsőségekben a katolikus és a református egyház közötti különbség?

Magyarország a reformáció korában

➍ Egy nehéz olvasmány
Az 1590-ben kiadott első magyar nyelvű
Biblia hatalmas, több éven át tartó vállalkozás volt. A monumentális mű végül hat
kilogramm lett. Ez a bibliafordítás az alapja a református egyház által használt Bibliának.

Luther és Kálvin nézetei Magyarországon is megállíthatatlanul terjedtek. A Magyar Királyság hadserege ekkorra már
súlyos vereséget szenvedett az Oszmán (Török) Birodalomtól, és az ország három részre szakadt. A középső országrészt a török elfoglalta, a nyugati és északi területek a Habsburg-dinasztia fennhatósága alá kerültek, míg keleten létrejött az Erdélyi Fejedelemség. Eközben a reformáció irányzatai Magyarországon is megjelentek, és mindennapossá váltak a hitviták. Az új hit minden társadalmi réteg körében
elterjedt. A protestáns egyházak anyanyelvi istentisztelete,
iskolái hozzájárultak ahhoz, hogy a három részre szakadt
ország nyelvi-kulturális egysége fennmaradjon.
A reformáció hatására fellendült a könyvnyomtatás.
A prédikátorok gondolataikat magyar nyelven fogalmazták meg, nyomtatták ki, és terjesztették követőik körében.
1590-ben Vizsolyban elkészült az első magyar nyelvű Biblia Károli Gáspár fordításában. ➍ A protestáns hitújítás
hozzájárult a kultúra felvirágzásához is. A könyvek terjedésével egyre nőtt azok száma, akik megtanultak olvasni. Az
országot behálózták a protestáns egyházak által alapított iskolák, amelyek közül a leghíresebb Sárospatak és Debrecen
volt. ➎

Ki nyomtatott először Bibliát Európában?
Mi volt az összefüggés a reformáció
terjedése és könyvnyomtatás fellendülése között?

Mi volt a jelentősége annak, hogy a hitviták magyar nyelven
folytak?

Képzeld el, hogy egy református kollégium lakója vagy! Írj levelet az otthoniaknak a kollégiumi életről!

➎ A sárospataki kollégium
szabályzata
A sárospataki református gimnázium kollégiuma előírta hallgatóinak a latin beszéd és írás gyakorlását, megtiltotta ugyanakkor az anyanyelv használatát. A felelést
hetenként kétszer követelték, és nem tűrték a súgásokat. Ha valaki nem adta meg
a feletteseinek a tiszteletet, vagy nem
megfelelő ruházatban jelent meg, esetleg a fejét török módra borotválta, pénzbüntetést fizetett. A szigorú szabályzat
megtiltotta a búcsúlakomák és az ivászatok rendezését, az iskolában való mulatozást, a születésnapoknak lakomával történő megünneplését.
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Magyarország jelentős iskolái a 17. században  Gyűjts ki három-három
protestáns és katolikus középfokú iskolát a füzetedbe! Melyik
országrészben nem volt katolikus gimnázium?

Kollégiumi diák  Jellemezd az öltözetét!
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➏ Vallási ellentétek a Magyar
Királyság területén
Az erdélyi területekkel szemben a Habsburgok által birtokolt országrészben többször előfordult a protestáns lakossággal
szembeni erőszakos fellépés. Az uralkodók például törvényekkel próbálták megakadályozni a templomépítéseket. Császári zsoldosok gyakran fegyverrel is felléptek egy-egy város vagy falu nem katolikus lakóival szemben. Ugyanakkor előfordult az is, hogy a protestánsok léptek
fel erőszakosan a katolikusok ellen. A 17.
századi háborúkban katolikus templomokat, kolostorokat dúltak fel, és elüldözték a
papokat és szerzeteseket.

Hogyan próbálták visszaszorítani egymást a felekezetek?

Vallási türelem Erdélyben
A reformáció gyors terjedését elősegítette, hogy a török nem
szólt bele a protestáns prédikátorok tevékenységébe, illetve
a magyar nyelvű istentiszteletek az identitás megerősödését
eredményezték. A katolikus vallást tömegesen hagyták el a
hívők. A 16. század végére a magyar népesség döntő része
a protestáns felekezetekhez tartozott. Magyarországon a
Kálvin által létrehívott református vallás terjedt a legnagyobb mértékben. A hazai református egyház központja
Debrecen lett.
Az Erdélyi Fejedelemség területén – a korabeli európai
viszonyoktól eltérően – a római katolikus és a protestáns felekezetek között vallásbéke alakult ki, amelyet az 1568-as
tordai országgyűlésen meghozott rendelkezés biztosított.
Az erdélyi vallási türelem olyan tekintetben is egyedülálló
volt a korszakban, hogy Európa több országában akkor már
öldöklő vallásháború dúlt.
Mi segítette elő a protestantizmus térnyerését Magyarországon?

Katolikus megújulás Magyarországon
A katolikus Habsburgok nem nézték jó szemmel az általuk
eretneknek tartott hit terjedését, ezért a 17. században mindent megtettek, hogy az ország lakóit visszavezessék a katolikus hitre. Ehhez erőszakos módszereket is igénybe vettek
(ellenreformáció). A protestáns templomok építésének tilalma és a lelkészek üldözése mindennapos volt. ➏
1674-ben, Pozsonyban hétszáz protestáns prédikátort pereltek be
felségsértésért. Közülük hatvanhetet bebörtönöztek, a többiek kivándoroltak vagy áttértek. Negyvenkettő a kínzások után sem tagadta
meg hitét. Végül gályarabságra ítélték őket, ahol többen meghaltak.
A túlélőket egy holland admirális váltotta ki. Az admirális, amellett
hogy kiváló tengerész volt, emberi nagyságáról is tanúságot tett. Harminc protestáns prédikátor életét mentette meg.

Pázmány Péter esztergomi érsek. Mivel
Esztergomot a törökök elfoglalták, ezért az
érsekség székhelye Nagyszombaton volt.

A katolikus megújulás vezéralakja, Pázmány Péter azonban nem erőszakkal, hanem érvelve, vitákban próbálta meg
visszaszerezni a híveket. Az esztergomi érsek ezt a célt a főurak katolikus egyházba való visszacsábításával és az oktatáson keresztül próbálta elérni.
Miben tért el Pázmány Péter a Habsburgok valláspolitikájától?

Pázmány támogatta a jezsuita rend által országszerte
létrehozott iskolákat. Megalapította a nagyszombati egyetemet, elősegítve ezzel, hogy a katolikus papok képzetteb50
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bek legyenek. Pázmány munkássága következtében számos
főúr visszatért a katolikus hitre, és a katolikus vallás hívei
ismét többségbe kerültek Magyarországon. A rendelkezések értelmében ugyanis a vallásukat megváltoztató földesurak áttérítették a birtokaikon élő jobbágyokat is.
Milyen eszközöket választott a katolikus egyház a hívők megnyerése érdekében?

Ahogyan a történészek gondolkodnak
Az események értékelését jelentősen
befolyásolhatja az, hogy az elbeszélő
általában mit gondol a történtekről és
hogyan viszonyul az események szereplőihez.

Hitviták a török korban
A hitviták középpontjában nemcsak
vallási, hanem politikai kérdések is
álltak. Az egyik ilyen kérdés volt az,
hogy kinek köszönhető a török hódítás. A protestáns prédikátorok szerint
a katolicizmus bűnei miatt tudtak a
törökök előretörni. A református Bornemissza Péter szerint az urak, a nemesek és a parasztok úgy elmerültek a
bűnben, hogy még csak észre sem vették azt. Isten büntetése tehát a török
uralom. Ezzel szemben a katolikus
Pázmány Péter azzal érvelt, hogy Magyarország ötszáz évig erős volt, és a
töröknek ellen tudott állni. Az ország
romlása a reformáció kezdetén következett be, amikor gyorsan elterjedt a
korabeli királyi udvarban.

Az isteni igazságra
vezérlő kalauz címlapja
 Hogyan kapcsolódik
a könyv a katolikus
megújuláshoz?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK
2 A katolikus egyház: anyagiasság (búcsúcédulák)
2 Luther Márton fellépése: a bűnt csak Isten bocsáthatja
meg; a hit alapja a Biblia ➞ evangélikus egyház
2 A tanítások terjesztése: könyvnyomtatás, bibliafordítás
2 Kálvin: takarékosság, szorgalom, eleve elrendelés elve ➞
református egyház (választott elöljárók)
2 A katolikus egyház megújulása: jezsuiták, barokk
2 Vallásüldözés, vallásháborúk
2 16. század: a protestáns vallások gyors terjedése ➞ hitviták
2 A reformáció kulturális hatásai: könyvnyomtatás, iskolák,
magyar nyelv
2 Erdély: katolikusok és protestánsok – szabad vallásgyakorlás
2 17. század: Habsburgok – ellenreformáció; Pázmány Péter
– katolikus megújulás (viták, jezsuita rend, oktatás)

Mivel vádolták a protestáns egyházak a
katolikusokat?
Mi volt az oka a török dúlásnak Pázmány
Péter szerint?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK
ÉS FELADATOK
Mit nevezünk reformációnak?
Mik voltak a reformáció okai, és mik
lettek a következményei?
Milyen irányzatai alakultak ki a reformációnak?
Foglald össze, milyen válaszokat
adott a katolikus egyház a hitmegújító mozgalomra!
Miért terjedt gyorsan a protestáns
hit Magyarországon?
Hogyan viszonyultak a Habsburgok
az új hit terjedéséhez?
Milyen hatással voltak a hitviták a
kultúrára?
51
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A boszorkányok
 OLVASMÁNY

A

z ókor óta minden kultúrában (Európában
és azon kívül is) hittek a boszorkányságban
vagy a mágiában. Boszorkányoknak az olyan
természetfeletti képességekkel rendelkezőket tartották, akik ördögi praktikákkal betegséget vagy
pusztulást hoztak áldozataikra. A boszorkányok
két fajtáját különböztették meg. Az egyik a seprűs boszorkány volt, aki állatok alakját tudta felvenni. A másik csoportot a rontó boszorkánynők,
ritkábban férfiak alkották, akik az ördöggel szövetkezve hoztak rontást áldozataikra.
Azt gondolták, hogy a boszorkányok számos
módon támadhatnak kiválasztott áldozatukra.
Egyik eszközük az igézés volt, amikor szavakkal
ártottak. A boszorkány másik fegyvere a szeme
volt. A manapság pozitív értelemben használt igéző szempár kifejezés eredetileg a boszorkányok
szemére utalt, amellyel rontást hoztak az emberekre. Ebből a hiedelemből származik a „szemmel
verés” kifejezés is. A boszorkányperek alkalmával
a vádlottat felszólították, forduljon el a bíróságtól,
nehogy azt szemének varázsával megátkozza.
A hiedelem szerint a boszorkányok gyakran
éltek a kötés átkával is. Ekkor a boszorkány egy
csomót készített, amit az áldozat közelében helyezett el, és ezzel megkötözte azt. A „meg van
kötve a kezem” kifejezés a boszorkány e gonosz
képességével van összefüggésben.
Foglald össze, a hiedelmek szerint hogyan tudtak ártani a boszorkányok!

A népi hiedelmeknek engedve a pápa a 15.
század végén oklevelet adott ki a rontást hozó
személyek ellen. Az oklevél a boszorkányokat az
ördög szövetségeseinek tekintette. A 15. század
végén készült el a Boszorkányok pörölye című könyv
is, amely egyfajta útmutatóul szolgált a boszorkányperek lefolytatásához. A könyv így határozza meg a mágikus praktikákat űző személyeket: „Boszorkányok azok a nők, akik által az
ördög szól, vagy egy hihetetlen cselekedetet hajt
végre.”
A boszorkányperek oka rendszerint a közösségen belüli feszültség volt. Az eljárást általában a

Egy boszorkány kivégzése  Miért jártak el ilyen
kegyetlenül a boszorkánynak tartott személyekkel?

közösségből valamilyen okból kivetett vagy különleges képességekkel rendelkező személlyel
szemben folytatták le. Vagy akár csak a haragosaikkal kívántak leszámolni az emberek ilyen
megfoghatatlan vádakkal. Akár egy gyógyfüvekhez értő asszony is könnyen a boszorkányüldözés áldozatává válhatott. A boszorkánysággal
vádolt személyeket a világi bíróságok kínzásokkal igyekeztek beismerésre kényszeríteni.
A kínzások mellett más módszerekkel is megpróbálták kideríteni a boszorkányság „tényét”.
Ezek egyike a vízpróba volt. A vádlottak derekára kötelet kötöttek, és ennek végét a partra erősítették. A vádlottat összekötött kézzel és lábbal a
vízbe dobták. Ha elsüllyedt, akkor ártatlannak
nyilvánították, de a vádlottak gyakran megfulladtak. Ha fenn maradt a vízen, az a boszorkányság jele volt. A másik eljárás mérlegelés néven
ismert. Ha a vádlottat túl könnyűnek találták, az
szintén boszorkányságra utalt. Az ítélet általában
máglyahalál volt.
Nyugat-európai méretekkel összehasonlítva
Magyarországon viszonylag kevés boszorkányper zajlott. Szegeden ennek emlékét őrzi a Boszorkány-sziget. A boszorkányság vádját Mária
Terézia királynő tiltotta be 1768-ban.
Mi volt az alapvető oka a boszorkánypereknek?
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7. Az új világkép kialakulása
A földrajzi felfedezések, a kereskedelem és az ipar átalakulása, valamint a reformáció hatott az emberek
gondolkodására. Új nézetek kezdtek elterjedni a tudományról, a vallásról, az uralkodói hatalomról és az
embereket megillető jogokról. Ez a folyamat vezetett el a felvilágosodáshoz, amely a gondolkodás szabadságát hirdette meg.

A természettudományok fejlődése
A középkor tudományos gondolkodása a tekintélyre
épült. Egy tudományos feltevést az tett elfogadottá vagy elutasítottá, hogy egy tekintélyes ókori vagy középkori szerző mit gondolt róla. A 16–17. században a tekintély kritika
nélküli elfogadása helyett a természettudományos feltevések gyakorlati kísérletekkel történő ellenőrzése vált jellemzővé.
A lengyel Kopernikusz huszonöt év folyamatos megfigyelés után megerősítettnek látta azt az elméletet, miszerint a Föld kering a Nap körül. Ez ellentétben állt a középkorban elfogadott Föld-központú világképpel. Az egyház
gyanakodva figyelte az eretnek gondolatok terjesztőit, de
a tudósok állandó megfigyelései és kísérletei egyre több általánosan elfogadott tévhitet cáfoltak meg.
A fizikában Galilei itáliai tudós alkalmazta először a kísérletezést és a mérést. ➊
Miért állt ellentétben Kopernikusz világképe az egyház tanításával?
Az ókori feltevés szerint a testek zuhanási sebessége tömegüktől függ,
azaz a nehezebb tárgyak előbb érnek földet. Galileo Galilei ezt egy látványos kísérlettel cáfolta meg. A pisai ferde torony tetejéről két különböző tömegű, de azonos átmérőjű ágyúgolyót ejtett le. A golyók egyszerre értek földet. Ezzel a tudós kísérleti úton bebizonyította, hogy
a zuhanás gyorsasága nem függ a testek tömegétől.

Miért volt új Galilei módszere?
Középkori tudomány
A tudósok az ókori tekintélyekre,
az egyház tanításaira és érvelésére támaszkodva magyarázzák
a természet törvényeit.

Újkori tudomány
A tudósok megﬁgyeléssel
és kísérletezéssel ismereteket
gyűjtenek, és ezekből következtetéseket vonnak le a természet
működésére vonatkozóan.

A tudományos gondolkodás változása  Sorolj fel három módszert,
amellyel ismereteket szereztek a középkorban! Hány lépésből áll
a tudományos munka az újkorban? Melyek ezek a lépések?

Mi jellemezte a középkor világképét?
Hogyan tekintettek a társadalmi
rendre?

Nikolausz Kopernikusz,
lengyel csillagász  Mi
volt a forradalmi Kopernikusz elméletében?

Galileo Galilei  Mi
volt a jelentősége
Galilei munkásságának?

➊ Galilei levele tanítványához
„[…] a Szentírást nemcsak lehet, de egyenesen szükséges is a szavak látszólagos
értelmétől eltérően magyarázni, úgy vélem, a Szentírásnak tudományos vitákban
háttérbe kell szorulnia. A Szentírás és a természet egyaránt isteni igéből ered: az
előbbi a Szentlélek kinyilatkoztatása, az
utóbbi Isten parancsainak engedelmes
végrehajtója. A Szentírásban, hogy azt
mindenki megértse, szükségesnek látszott
sok olyasmit elmondani, ami a szavak
alapját és értelmét tekintve eltér az abszolút igazságtól. A természet azonban kérlelhetetlen, megváltoztathatatlan, nem törődik azzal, vajon rejtett indítékait és működésének módját megértik-e az emberek
vagy sem, és sohasem lépi át a törvényeinek határait.”

A levél alapján fogalmazd meg, mi volt
Galilei véleménye a Szentírás és a tudomány viszonyáról!
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A természettudományok fejlődése és az ismeretek bővülése megváltoztatta a filozófiai gondolkodásmódot is. Előtérbe került a kutatáson alapuló tapasztalat, illetve a logikus
gondolkodás fontosságának a hangsúlyozása.
A politika tudományával foglalkozók bírálták a fennálló
társadalmi rendet, és elvetették a korlátlan királyi hatalmat. Új alapokra kívánták helyezni az állam és a társadalom
működését.
Miben tért el a kora újkori gondolkodásmód a korábbiaktól?

A felvilágosodás kora
René Descartes (1596–1650). A francia filozófus
szerint az emberi értelem biztos támaszt ad
a megismerésben: „én, […] szükségképpen
vagyok valami; […] gondolkodom, tehát
vagyok – oly szilárd, oly biztos, hogy a szkeptikusok [kételkedők] legtúlzottabb föltevései sem
ingathatják meg”. (Frans Hals korabeli festménye)

Ahogyan a történészek gondolkodnak
A jelen viszonyai könnyebben megérthetők, ha megismerjük a történelmi
előzményeket.

A felvilágosodás eszméi
A felvilágosodás eszméinek megismerésével megérthetjük a következő századok történelmi eseményeinek mozgatórugóit.

Melyek azok a felvilágosodás idején
megfogalmazott gondolatok, amelyeket ma már természetesnek tartunk?

A 18. századot a felvilágosodás korának nevezzük. A felvilágosodás hívei hittek a folyamatos fejlődésben. Úgy gondolták, hogy az értelem erejére támaszkodva felszámolhatók a társadalmi egyenlőtlenségek és a vallási konfliktusok.
Az ész nevében évszázadok óta elfogadott nézeteket kérdőjeleztek meg. A középkori születési előjogokat elvetették. Helyette a mindenkit megillető alapvető szabadságjogok
biztosítását követelték. Ezek az élethez, a szabadsághoz, a
tulajdonhoz való jog és a törvény előtti egyenlőség. A középkorban az egyház által elfogadott nézetekkel szemben
álló gondolatokat eretnekségnek tartották. A felvilágosodás
képviselői szólás- és vallásszabadságot hirdettek.
A felvilágosodás gondolkodói szükségesnek látták az új
ismereteket összefoglalni. A 18. században megjelent Nagy
Francia Enciklopédia több mint két tucat kötete egyben
mutatta be az emberi ész által létrehozott hatalmas tudást.
Egyes szócikkeinek forradalmi tartalma miatt a könyvet
kezdetben betiltották. Az 1780-as évekre mégis széles körben olvasottá vált. Több mint húszezer példányt adtak el
belőle.
„A tudás hatalom.” Mit jelent ez a szólás? Igyekezzetek minél
több szempontból értelmezni!

Középkori gondolkodás

Újkori gondolkodás

jogok

születési előjogok

mindenkit születésétől fogva megillető
alapvető emberi jogok

az eltérő vélemény

eretnekség

vélemény-, szólás- és vallásszabadság

az uralkodó hatalma

Istentől származik.

A néptől származik.

hatalomgyakorlás

Az uralkodó nem fosztható meg a hatalmától.
Az uralkodó hatalma korlátlan.

A zsarnoktól a hatalom visszavehető.
A hatalmi ágakat szét kell választani.

A politikai gondolkodás átalakulása  A táblázat alapján írj fogalmazást a változásokról!
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Honnan származik az uralkodó hatalma?
A felvilágosodás angol és francia gondolkodói a korlátlan
királyi hatalmat zsarnokságnak tartották. Úgy gondolták,
mindezt a hatalmi ágak szétválasztásával kell felszámolni.
Vagyis szükség van önálló végrehajtó hatalomra (kormány),
ettől független törvényhozói hatalomra (országgyűlés) és
független igazságszolgáltatásra (bíróságok). Ha ezek kölcsönösen ellenőrzik egymást, akkor elkerülhető az egy kézben összpontosuló hatalom. Ezt az elképzelést először Angliában valósították meg a 17. század végén. A francia filozófusok az ottani gyakorlat átültetését képzelték el saját országukban, és ezzel kívánták megszüntetni a korlátlan királyi
hatalmat. Rousseau francia gondolkodó szerint az uralkodó
hatalmát nem Istentől, hanem a néptől kapta. Ez a népfelség elve. Ha az uralkodó visszaél a néptől kapott hatalmával, akkor a népnek joga van megfosztani attól.

Jean-Jacques Rousseau [zsan-zsák
russzó] (1712–1778)

Miben tért el a felvilágosodás a középkor hatalomfelfogásától?

Az angol király
• Kiválasztja a minisztereket.
• Dönthet a külpolitikai ügyekről.
• Megvétózhatja a parlament által hozott törvényeket.
• Összehívhatja és feloszlathatja a parlamentet.

Parlament
(törvényhozó hatalom)
A megválasztott képviselők

Kormány
(végrehajtó hatalom)
A miniszterelnök és a miniszterek

Igazságszolgáltatás
(bírói hatalom)
Független bírók és bíróságok

• Megvitatja az ország ügyeit és a törvényjavaslatokat.
• Törvényeket alkot és fogad el.
• Dönt az adókról és arról, hogy ezeket mire használják fel.
• Ellenőrzi a kormány tevékenységét.

• Döntéseket hoz a fontos ügyekről.
• Törvényjavaslatokat terjeszt elő a Parlamentnek.
• Végrehajtatja a törvényekben előírtakat.
• Működteti az állami hivatalokat és intézményeket.

• Ellenőrzi a törvények betartását.
• Bünteti a törvények megszegését.

Az alkotmányos monarchia (királyság) rendszere Angliában  Értelmezzük az ábra alapján az alkotmányos monarchia
működését! Mennyire volt erős a király hatalma? Hogyan érvényesült a gyakorlatban a hatalmi ágak szétválasztása?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK
2 Társadalom: a vállalkozó polgárság felemelkedése
2 Tudományos gondolkodás; a tekintélyek helyett tapasztalat: Kopernikusz: Nap-központú világkép; Galilei: kísérletek
és mérés
2 Tudományok: kételkedés az ész nevében ➞ a társadalmi
rend kritikája
2 Enciklopédia: összegyűjti a korszak tudományos
ismereteit
2 Zsarnokság ➞ hatalommegosztás, népfelség elve,
Rousseau

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK
ÉS FELADATOK
Hasonlítsd össze a középkori és az
újkori természettudományos gondolkodást! Mik a fő különbségek?
Mutasd be a polgárság megerősödésének főbb okait!
Melyek a politikai gondolkodás új
elemei az újkorban?
Gyűjts érveket a népfelség elve
mellett!
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Tudós feltalálók a kora újkorban
 OLVASMÁNY
Leonardo da Vinci (1452–1519)
A reneszánsz kor tudományának kiemelkedő
alakja volt Leonardo da Vinci [leonárdo da vincsi]. Eredetileg festőművésznek készült, de gyerekkora óta lelkesen kutatta a természet szépségeit és titkait. Kiváló gondolkodását bizonyítja
például az, ahogy a sziklákban előforduló tengeri ősmaradványokból a szikla eredetére következtetett: „Ami valamikor tengerfenék volt,
most hegycsúcsként emelkedik a magasba. Erről
tanúskodnak a tengeri kagylóhéjak, osztrigák és
korallok, amelyeket most a hegyek csúcsán találunk.”
Egy személyben volt festő, tudós, feltaláló,
matematikus, hadmérnök, költő, zeneszerző és
író. Mérnöki feljegyzései között a tank és a tengeralattjáró vázlatai is megtalálhatók. Tanulmányozta a repülést, ő tervezett először a mai helikopterhez hasonló eszközt, s felfedezte a siklóernyőt is. Szenvedélyesen érdekelte az emberi
test működése. Tanulmányaihoz gyakran végzett
az egyház által tiltott boncolásokat is.
Idézd fel, mit tanultál Leonardo da Vinci művészetéről az előző tanévben!

A Leonardo rajzai alapján megépített repülőszerkezet  Mire
hasonlít a szerkezet? Minek a megfigyelése alapján akarta
megfejteni a repülés titkát?

Newton. A fizikai és a matematikai tárgyú írásai
mellett a vallási témájú írásait is fontosnak tartotta.

Isaac Newton (1642–1727)
Az újkori tudománytörténelem egyik kiemelkedő tudósa Isaac Newton [ájzök nyúton] angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus és alkimista. Az a meggyőződés hajtotta előre, hogy a
világot meg lehet érteni, csak figyelni kell a körülöttünk lezajló jelenségeket.
Ő volt az első, aki megmutatta, hogy az égitestek és a Földön lévő tárgyak mozgását ugyanazon természeti törvények határozzák meg.
A földre leeső tárgyak és a bolygók keringését
ugyanazok az erők mozgatják. Később e felfedezésének megszületéséről azt mesélte, hogy egy
fáról lehulló alma mozgásán gondolkodott el.
Arra a kérdésre akart választ találni, hogy miért
esik az alma mindig a földre. Miért nem oldalra
vagy felfelé esik, hanem mindig a Föld középpontja felé?
Optikai kutatásokat is végzett. Felfedezte, hogy
a prizmán megfigyelhető színek valójában a fehér
fény alkotóelemei, s nem azért láthatók, mert a
prizma átszínezi a fényt. Ennek nyomán azt is
megállapította, hogy a lencsés távcsőre rossz hatással van a fény színekre bomlása, ezért saját kezűleg csiszolt tükrökkel egy újfajta teleszkópot
épített, melyet ma Newton-távcsőnek nevezünk.
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Mikroszkópok és teleszkópok egy londoni boltban a 17. század végén  Mely tudományok fejlődését segítették elő e technikai
találmányok? Melyek a mi korunk hasonló jelentőségű technikai találmányai?

Anton van Leeuwenhoek (1632–1723)
Az első mikroszkópokat
kat szemüvegkészítők állí
állítben vásári szórakoztatástották össze, és kezdetben
agyított bolhákat mutattak
ként használták: felnagyított
obe a közönségnek. Tudományos megfigyelést a
17. század közepén vé-zgeztek először az eszon
közzel. A holland Anton
nton
n
van Leeuwenhoek [an
első
ő, aki a mikroszkopikus
fan lévenhuk] volt az első,
tta. Leeuwenhoek nem
életet rendszeresen kutatta.

volt tudós, de szenvedélyesen érdekelte az, amit
a mikroszkópján keresztül látott. Munkásságáról
érte
véletlenül értesült
az Angol Királyi Tudományos
Társaság, és ffelkérték őt, hogy írjon beszámolót
a megfigyelé
megfigyeléseiről. Leeuwenhoek beszámolója
érdeklő
ődést k
élénk érdeklődést
keltett, de amikor arra kérték,
mutas be a mikroszkópját, a holmutassa
t
land természetbúvár
megtagadta a
kérést Beszámolóit rendszeresen
kérést.
tu
udós társaságnak,
tá
elküldte a tudós
a mikroszkóp titéllete végéig
vé
kát viszont élete
féltékenyen őrizte. A lehosszú éveken
évek keresztül tartott. Munkája
velezés hosszú
ku
elismeréseként a kutatót
a tudós társaság teljes
választ
jogú tagjává választották.
hasonlóságok figyelhetők meg Leonardo da
Milyen hasonlóságo
Vi
t gondolkodása és tevékenyséVincii é
és IIsaac N
Newton
ge között?
Nézz utána, mivel foglalkoztak az alkimisták! Mi lehet a kapcsolat tevékenységük és a tudományos felfedezések között?
Nézz utána, mit jelent a polihisztor szó! Kire lehet
igaz ez a kifejezés a három megismert személy
közül?
Gyűjts további érdekességeket e három tudós feltaláló életéről és tevékenységéről!
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A felvilágosodás elveinek megvalósulása –
az Amerikai Egyesült Államok létrejötte
 OLVASMÁNY
Angol gyarmatok az Újvilágban
Az első angol telepesek a 17. században érkeztek
Észak-Amerikába. Számuk gyorsan növekedett,
a 18. század közepére az Atlanti-óceán partján
már tizenhárom angol gyarmat létesült. A gyarmatok élén a Londonból irányított angol kormányzók álltak. A gyarmatoknak nem voltak
képviselőik az angol parlamentben, hogy az érdekeiket meg tudják védeni.
A telepesek ezt sérelmezték, és emiatt a londoni parlament által rájuk kivetett adók befizetését
is megtagadták. Ha nincs képviselet, adózás
sincs, érveltek. A gyarmatokon állomásozó angol
csapatok is ellenérzést keltettek a helyiekben.
Úgy érezték, a katonák már nem a védelmükre,
hanem a szabadságuk korlátozására vannak ott.

Köztársaság születése az Újvilágban
A növekedő feszültségek és a megoldatlan ellentétek nyomán 1775-ben kitört a függetlenségi háború. A tizenhárom gyarmat vezető politikusai
az 1776. július 4-én kiadott Függetlenségi nyilatkozattal fogalmazták meg főbb törekvéseiket.
A nyilatkozat a felvilágosodás eszméit ültette át a gyakorlatba. Kimondta, hogy
minden embert megilletnek
az alapvető emberi szabad-

ságjogok. A zsarnokság megszüntetése érdekében pedig kimondták a gyarmatok elszakadását
Angliától. Mindez a 1783-ban következett be.
„[…] minden ember egyenlőnek teremtetett, nekik a Teremtő bizonyos el nem idegeníthető jogokat adott, amelyek közé tartozik egyebek között az élethez, a szabadsághoz való jog, a boldogságra való törekvés; ezen jogok
biztosítására kormányzatok alakulnak, amelyek jogos hatalma a kormányzottak beleegyezéséből ered; valahányszor a kormányforma e célokat veszélyezteti, a népnek
jogában áll azt megsemmisíteni, és újat felállítani.”

Melyek az alapjogok a forrás szerint?
Mely mondatokban érhető tetten a népfelség elve?

Néhány évvel később összeült a szövetségi (alkotmányozó) gyűlés, és megalkotta az Amerikai
Egyesült Államok alkotmányát, amely a hatalommegosztás elvére épül. A törvények végrehajtásáért az elnök felel. Az elnököt négy évre
választja meg az ország választójoggal rendelkező lakossága. A törvényeket a kongresszus választott képviselői hozzák. A bíróságok a többi
hatalmi ágtól függetlenek lettek. Az Amerikai
Egyesült Államok létrejöttével megszületett az
első modern kori köztársaság.

Amerikai zászló a függetlenségi
háborúban  Nézz utána, mit
jelképeznek a sávok és a
csillagok!
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Új látóhatárok
 ÖSSZEFOGLALÁS

➊ Alakítsatok két csoportot! Az egyik csoport az eseményeket, a másik csoport a személyeket állítsa időrendbe! Utána mindkét csoport párosítsa össze az eseményeket a személyekkel! Mely események dátuma
található meg az oldal alján található idővonalon?
Kolumbusz Kristóf
Luther Márton
Kálvin János
Magellán
Isaac Newton
Kopernikusz
Galileo Galilei
Francisco Pizarro
XIV. Lajos

➌ Válasszátok ki a négy felfedező egyikét! Mutassátok
meg a térképen az utazásuk célpontját és útvonalát!
Írjatok egy SMS-t a nevében, amelyet a felfedezése,
megérkezése napján írhatott volna!
Felfedezők: Kolumbusz, Magellán, Amerigo Vespucci,
Vasco da Gama
➍ Alkossatok csoportokat! Válasszatok ki csoportonként
3-3 képi forrást a tankönyvi fejezetből, és írjátok körül,
mi látható rajta, de nevet, országot ne említsetek.
A következő csapatnak 10 másodperce van, hogy
megtalálja a könyvben, melyik képről van szó, megnevezze az oldalszámot és a kép címét. Ha ez nem sikerül, a sorban következő csapat válaszolhat.

a Föld körülhajózása
a versailles-i palota megépíttetése
Amerika felfedezése
az Inka Birodalom meghódítása
a reformáció kezdete
az eleve elrendelés elve
a Föld forog a Nap körül
angol polihisztor
a kísérletezés kezdete a fizikában
➋ Csoportosítsátok az alábbi fogalmakat a következő
kulcsfogalmak szerint: gazdaság, társadalom, vallás,
politika, tudomány!
Fogalmak: luxuscikk, világkereskedelem, gyarmat, búcsúcédula, protestáns, ellenreformáció, parlament, nemesség, polgárság, manufaktúra, felvilágosodás, Napközpontú világkép

➎ Alkossatok hat csoportot! Sorsoljátok ki az alábbi eseményeket! Minden csoport gyűjtse össze, milyen hatásai voltak a kapott történelmi eseménynek! Ügyeljetek arra, hogy a hatások az élet különböző területein
jelentkezhettek (például gazdaság, társadalom, kultúra, mindennapi élet), és voltak rövid, illetve hosszú
távú hatások. Arra is gyűjtsetek példákat, hogy ezen
események hatása miként érzékelhető még napjainkban is!
Események: földrajzi felfedezések, reformáció, katolikus
megújulás, természettudományos ismeretek bővülése,
felvilágosodás, amerikai függetlenségi háború
➏ Melyik tananyaghoz illik a 60–61. oldali képregény?
Fogalmazd meg röviden, mi a jelentősége a képregényben feldolgozott eseménynek! Mondd el saját
szavaiddal a képregényből megismert eseményt!

1776

1492
1450

1517

1550

1650

1750
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III. fejezet
Portrék és történetek
Magyarország
kora újkori történetéből
Kuruc-labanc csatajelenet (17. századi ismeretlen festő műve)
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A 16. SZÁZAD ELSŐ HARMADÁTÓL Magyarország másfél évszázadig hadszíntér lett a Habsburg Birodalom és a törökök között, és lakossága állandó háborúktól szenvedett. Az ország három részre szakadt, és
a területek egyesítése a nagyhatalmi erőviszonyoktól függött. Kezdetben az Oszmán Birodalom katonai erőfölénye érvényesült, majd sokáig egyensúlyi helyzet alakult ki. A Habsburg Birodalom a 17. század végére
szorította ki a törököket az ország területéről. Sokan azonban új megszállásnak érezték a győztesek intézkedéseit, ezért a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc vezetésével megkísérelték a nemzeti függetlenség kivívását. A Rákóczi által vezetett szabadságharc elbukott, de sikertelensége ellenére is lehetőséget adott az ország további fejlődésére a Habsburg Birodalom keretein belül. A 18. század korábbiakhoz képest békésnek
tűnő időszakában a Habsburg-uralkodók intézkedései jelentős változásokat eredményeztek.
Ebből a fejezetből megtudhatod,
 hogyan éltek együtt magyarok és törökök százötven éven keresztül.
 miért nagyon fontos Magyarország történetében az Erdélyi Fejedelemség.
 mely események adtak lehetőséget a Habsburgoknak a török kiűzésére.
 milyen reformok valósultak meg Mária Terézia uralkodása alatt.

Eközben megtanulhatod, miként lehet
megfigyelni és azonosítani a különféle
változásokat a történelmi térképek
segítségével.
értékelni ugyanazt a történelmi eseményt
különböző emberek szempontjából.
rögzíteni a megszerzett információkat
táblázatok vagy magyarázó ábrák készítésével.
képzeletbeli naplóbejegyzést vagy levelet
írni arról, amit a korabeli emberek átélhettek.
forrásokból következtetni egyes tettek,
döntések okaira.
érdekesen bemutatni egy történelmi
személy életútját.
megkülönböztetni egymástól a politikai,
a társadalmi és a gazdasági változásokat.
bemutatni a történelmi változásokat
különböző szempontok szerint.
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8. A török háborúk hősei
„Majd töröktől rabigát / Vállainkra vettünk.” A Himnusz soraiban Kölcsey Ferenc így emlékeztet arra a több
mint 150 évre, amikor az Oszmán (Török) Birodalom az ország jelentős területét megszállta. A túlerőben
lévő birodalom hadserege azonban már nem tudta a Kárpát-medence egészét elfoglalni. Ennek okairól is
szól ez a fejezet.
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Magyarország a Jagelló-korban  Miért
volt végzetes a védekezés szempontjából Nándorfehérvár eleste?
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Melyik uralkodónk vívott csatát a
törökkel Nikápolynál? Ki győzött?
Mikor volt a nándorfehérvári diadal? Hogy hívták a törökverőt?
Hogyan nevezték az oszmán-török
haderő ütőképes alakulatait?
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M ÁN BIRODALOM

Nándorfehérvár török bevétele
Nézd meg a történelmi atlaszodban,
mely területek tartoztak ekkor az Oszmán Birodalom fennhatósága alá!

Az Oszmán (Török) Birodalom területe a 16. század elején
már három földrészre terjedt ki, így erőforrásait (népesség,
pénzügyi bevételek) tekintve jóval erősebb volt a Magyar
Királyságnál. I. Szulejmán szultán trónra lépésével újra a
Kárpát-medence felé indultak meg a nagyobb török hadak.
1521-ben Nándorfehérvárt, az ország kapuját szemelte ki
elsőként a török uralkodó.
Miért Nándorfehérvárt tartjuk a középkori Magyarország kapujának? Indokold válaszodat a térkép alapján!

Nagy Szulejmán szultán  Vajon miért kapta
Szulejmán a „Nagy” előnevet?

A hatalmas túlerőben lévő török sereg több mint két hónapig ostromolta a várat, mire felmorzsolta a védők ellenállását. Az Oláh Balázs várkapitány vezette védősereg hősies
ellenállása a korszak egyik leghosszabb ostromát eredményezte. Végül a megfogyatkozott létszámú várvédők feladták a várat, de az elvonulókat a törökök lemészárolták.
II. Ulászló fia, II. Lajos király ekkor még csak tizenöt éves
volt, és a lassan gyülekező felmentő hadakat már későn indította el a vár felé. Szulejmán csapatai előtt megnyílt az út
az ország belseje felé.
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A mohácsi csata
1526 nyarán Szulejmán szultán serege betört az ország területére, és a Dunántúlon előrenyomulva Buda irányába
vonult.
A magyar haderő lassan gyülekezett. Az aratás és betakarítás előtt több tízezres magyar sereget nem tudtak élelmezni. A szultánnak viszont hatalmas készletei voltak. A magyar had a csata előtt mintegy huszonötezer főt számlált,
végvári vitézek, kardforgató nemesek, külföldi zsoldosok
alkották. Az országra törő török had létszámát a források
alapján körülbelül hatvanezer főre tehetjük. A török tüzérség is nagy fölényben volt.
Nézd meg az atlaszodban, melyik folyón kelt át a török sereg,
amikor a Dunántúlra tört be!
Számítsd ki, hányszoros túlerőben volt a török sereg Mohácsnál!

A hatalmas túlerő láttán a helyes döntés az ütközet halogatása és Szapolyai János, az erdélyi vajda seregének bevárása lett volna, bár neki sem lehetett tízezernél több katonája.
A visszavonulás azonban a török lovasság állandó támadása közben a sereg felbomlását eredményezhette volna. A sereg hátában már nem volt védhető erősség, a magyar katonák pedig hevesen ellenezték a visszavonulás tervét. Az
ország déli részeinek feladása, kiszolgáltatása a rabló, gyilkoló törököknek a vezérek számára elfogadhatatlan volt. Az
utolsó haditanács a harc mellett döntött.
A török és a magyar sereg Mohácstól hét kilométerre
találkozott egymással. A tapasztalatlan, fiatal II. Lajos király helyett Tomori Pált (és Szapolyai János öccsét, Györgyöt) bízták meg a fővezéri tisztséggel. 1526. augusztus
29-én zajlott le a mohácsi csata, amelyben a magyar had
katasztrofális vereséget szenvedett. ➊ Az ütközet során
meghalt Tomori Pál, öt püspök és tizenhat zászlósúr* is.
A fiatal király a csatatérről való menekülés során lovával
belezuhant a megáradt Csele-patakba, és életét vesztette.
„A király […] sorainkból akkor tűnt el, mikor az ellenség ágyúi megszólaltak, s a jobbszárny futásnak eredt. […] Bár a király serege, amint
mondottuk, erősen megzavarodott, s futásnak eredt, még azután is
tovább folyt a harc, de már nem azon a széles síkságon, hanem közvetlenül az ágyúk előtt; ezek már annyira közel voltak hozzánk, hogy
alig tízlépésnyi távolság választott el bennünket tőlük. Ekkor azután
nemcsak a rémület; hanem az ágyúk füstje következtében is, amely
mindent betöltött s a látást is akadályozta, a sereg nagy része kénytelen volt az említett mocsarak mellett elterülő völgybe ereszkedni, míg
a többiek vitézül küzdöttek tovább az ágyúk előtt.”
(Brodarics István leírása a mohácsi csatáról)

➊ Török beszámoló a csatáról
„A gonosz szívű király pedig többi nyomorult katonaságával a felséges uralkodóra és az anatóliai seregre rohant. A janicsárok hadosztálya összesen háromszornégyszer támadta meg puskatűzzel, s
igyekezett visszaszorítani az alávaló gyaurokat. Végre a felséges isten és próféta segélyével erőt vevén az iszlám népe, viszszafordította a gonoszokat, s mikor már
nem volt erejük újabb támadásra, úgy aprította őket, mint a kutyát. Olyan heves
harc és öldöklés volt, hogy nem lehet leírni. A gyaurok közül négyezer lovas és
mintegy ötvenezer gyalog költözött a pokolra.”

Ki volt a gonosz szívű király?
Ki volt az a próféta, akiről a szöveg beszél?
Miért túloz a török beszámoló a magyar
halottak számával kapcsolatban?
zászlósúr: országos főméltóságot viselő főúr,
aki haderejét saját zászlaja alatt vezethette a
királyi seregben.

Ahogyan a történészek gondolkodnak
A legtöbbször ugyanannak az eseménynek többféle oka is van.

A mohácsi csatavesztés
1521-ben a törökök elfoglalták Nándorfehérvárt, az ország legjelentősebb
déli végvárát. Magyarország védelmi
vonala ezzel jelentősen meggyengült,
nyitva állt az út az ország belseje felé.
A török támadás hírére a magyar sereg lassan gyülekezett, Mohácsnál
huszonötezer katona gyűlt össze. Szapolyai János eközben a Tiszához közeledett, és egymásnak ellentmondó parancsokat kapott. A Magyarország ellen vonuló török sereg létszámban,
technikában és képzettségben is meszsze felülmúlta a magyar sereget.

Vitassátok meg a kérdést! Mi volt a
csata elvesztésének legfőbb oka?

Mit tekintett a török forráshoz hasonlóan a csata fordulópontjának
a leírás?
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Miért nem volt ellenállás a szultán akaratával szemben?
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„Rövid tisztelgés után a császár [szultán]
előbb a dajkát a gyermekkel [János Zsigmond], majd az urakat is elbocsátotta. Az
urakat másik sátorba vezették, s hozzájuk
jött három basa a császár üzenetével,
melyre rögtön felelniük kellett. A basák
akkor a feleletet a császárhoz vitték, és az
uraknak meghozták a császár parancsát:
Budát adják az ő kezébe. Követelésének
magyarázatául felhozta a tanácsurak
egyenetlenségét, meg hogy nem elég
erősek Budavár megvédésére. Azt is üzente, hogy ez a hadjárata is hihetetlen nagy
költségbe került, és nem jöhet mindig
annyi néppel olyan messziről a várat megoltalmazni. Az urak ekkor megijedtek, de
nem mertek ellenkezni.”
(Részlet Verancsics Antal krónikájából)
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Minek köszönhetően vált a Habsburgdinasztia európai jelentőségű uralkodóházzá?
Miért lehetett jogalapja Habsburg Ferdinándnak a magyar trónra?
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A Habsburg-dinasztia ősi birtokai főleg
Svájcban voltak. A család felemelkedése a
13. század végén kezdődött, amikor Habsburg Rudolfot német császárnak választották. Rudolf, illetve leszármazottai a
14. században jelentős birtokokat szereztek a mai Ausztria területén. Hunyadi Mátyás ellenfele, III. Frigyes óta a németrómai császári korona végleg a Habsburgokat illette. A család jól szervezett házasodási politikájával egyre több területet
vont fennhatósága alá, ennek példája,
hogy II. Lajos felesége Habsburg Mária
volt. Habsburg Ferdinánd pedig a mohácsi csatatéren elesett magyar király húgát,
Jagelló Annát vette feleségül.
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Az ország három részre szakadása

A kettős királyválasztás
II. Lajos halálát követő hónapokban Magyarország kettészakadt. A nemesek egy jelentős része az ország keleti felének leggazdagabb urát, Szapolyai János erdélyi vajdát választotta királynak. Egy korábbi országgyűlési határozatra
hivatkoztak, hogy II. Lajost magyar születésű királynak kell
követnie. Az ország nyugati területén birtokokkal rendelkező főurak azonban Habsburg Ferdinándot választották
meg magyar királynak. Támogatói azt várták tőle, hogy a
Habsburgok az európai seregek élén akadályozzák meg
Magyarország török megszállását. ➋ A két király között
évtizedes háborúskodás tört ki. A Habsburgok hadereje
kezdetben erőfölényben volt, ezért Szapolyai János a török
szultánhoz fordult katonai segítségért, így vazallusa* lett
az Oszmán Birodalomnak.
Miért vált ketté az ország 1526-ban?

Buda török kézre kerül
A török szultán fő célja Bécs elfoglalása volt, ezért az összecsapás során Szapolyait támogatta. A király halála után a
trónt újszülött fia, János Zsigmond örökölte. A Habsburgok ekkor Budára támadtak. A Szapolyai-párt hadereje megvédte a fővárost, de közben Szulejmán szultán hadserege is
Buda alá vonult. A törökök 1541-ben csellel foglalták el
Budát. A még csecsemő korú trónörököst és az itt tartózkodó főurakat a szultán a sátrába kérette. A találkozó alatt katonái harc nélkül besétáltak a várba, és elfoglalták az ország
fővárosát. ➌
A janicsárok csapatonként bevonultak a városba, megszállták az őrhelyeket, a szembejövőket bezavarták a házaikba. Két napon keresztül a
polgárok házai előtt tanyáztak, tele volt velük a piac.
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Buda elfoglalását követően az ország három részre szakadt. Az ország középső területei az Oszmán (Török) Birodalom fennhatósága alá kerültek, itt alakult ki az úgynevezett hódoltság. Az ország nyugati és északi fele a Habsburgok országaihoz kapcsolódott, a Magyar Királyság területén továbbra is Habsburg Ferdinánd, majd utódai
uralkodtak. A szultán Szapolyai gyermekének adományozta az ország keleti felét, ebből jött létre az Erdélyi Fejedelemség.
Milyen következményei voltak Buda elestének?

Fejedelemség születik
Szapolyai János, majd fia, János Zsigmond magyar királyként irányította az ország keleti részét, így Erdély területét
is. 1570-ben János Zsigmond lemondott a magyar trónról,
és megkapta az erdélyi fejedelem címet. A török befolyás
mindvégig árnyékként vetült az Erdélyi Fejedelemségre.
Az országrész belső ügyeit a fejedelem maga irányította,
külkapcsolataiba azonban az Oszmán (Török) Birodalom
időről időre beleavatkozott. A fejedelemség alárendeltségét
jelezte, hogy a fejedelmet az erdélyi rendi országgyűlés választotta meg, de a szultánnak is meg kellett erősítenie, és az
ország évente adót fizetett a töröknek.

Szapolyai János özvegye, Izabella királyné
a szultán előtt  Kik veszik körül a királynét?
Kit tart a kezében?

Mennyiben volt az Erdélyi Fejedelemség független a törököktől?

A végvárak jelentősége
Buda 1541-es elvesztését követően az egyes országrészek
határai egy új végvárvonal mentén alakultak ki. A hadviselő felek jelentős költségekkel járó építkezésekbe kezdtek; várakat, kastélyokat és nemesi udvarházakat alakítottak át védelmi célokra. A végvárrendszer a földrajzi
adottságokat kihasználva a síkság és a hegyvidék határán
épült ki. A természeti adottságok mellett a védelmet más
eszközökkel is erősítették. A várat vizesárokkal vették körül. Az árkokat hegyesre faragott cölöpökkel tették még veszélyesebbé. A magas falak és bástyák kártyavárként omlottak össze az ellenséges ágyútűzben, ezért a falakat
alacsonyabbra és zömökebbre építették. A végvárak katonái, a vitézek élete kalandos és veszedelmes volt. A kisebbnagyobb csatározások, párviadalok és zsákmányszerző
portyák a végvári élet mindennapjaihoz tartoztak.
Foglald össze, milyen következményei voltak a háborús viszonyoknak!

János Zsigmond találkozója a török szultánnal
 Miről ismerjük meg a magyar kíséretet,
és miről a törököket? Mit sugall az
ábrázolásmód János Zsigmond és a török
szultán politikai kapcsolatáról?
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A várháborúk kora  Milyen városokat
támadott meg a török? Mit gondolsz,
mi befolyásolta az országrészek közötti
határvonalak kialakulását?
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Kőszeg ostroma

Jurisics Miklós  Nézz utána, hogy milyen
származású volt!

Ahogyan a történészek gondolkodnak
A korabeli élet jellegzetességeinek ismerete is szükséges az események
okainak megértéséhez.

Kászim napja
Október 26-a az iszlám vallásban Kászim napja, fontos időpont volt a török
hadviselés számára is. Kászim napja
után meg kellett kezdeni a török hadsereg téli szállásra húzódását. Bár volt
rá példa, hogy az időpontot kitolták, de
a hatalmas távolságok általában nem
tették lehetővé a háború folytatását. Ez
a szokás többször segítette az ostromlott várakat, így Bécset és Egert is.

Állapítsd meg az atlaszod segítségével, mekkora távolság van Isztambul
és Buda között! Ha tudjuk azt, hogy a
menetelő csapatok átlag 20 kilométert tettek meg naponta, mennyi idő
alatt ért a szultáni sereg Magyarországra? Mindezek figyelembevételével, mely hónapokban volt lehetőség
az aktív hadműveletekre?

A török sereg többször tett kísérletet Bécs elfoglalására.
1532-ben felvonulási útja Nyugat-Magyarországon keresztül vezetett. A szultáni csapatok Kőszeg váránál elakadtak.
A Bécs alatt gyülekező keresztény sereg óvatosságra kényszerítette Szulejmánt, aki elrendelte Kőszeg elfoglalását.
A vár kapitánya, Jurisics Miklós maroknyi védővel hetekig ellenállt a török ostromnak.
Jurisics Miklós mintegy ötven katonának és a környékről a várba menekült mintegy hétszáz jobbágynak volt a parancsnoka. A törökök elkerülhették volna a várat, de Szulejmán nem akart bizonytalan kimenetelű csatát vívni a Bécs alatt várakozó német birodalmi sereggel.
Felállították az ágyúkat. A várfalat lerombolták, de a védők nem adták
föl. Végül a kapitány, hogy emberei életét mentse, a várat jelképesen
átadta a töröknek.

Az önfeláldozó védekezést tapasztalva a török hadvezetés még inkább elbizonytalanodott. Mivel Bécs alatt továbbra is jelentős keresztény haderő állomásozott, a szultáni had
inkább visszavonult. Bécs megmenekült.
Miért volt jelentős Kőszeg védőinek ellenállása?

Drégely ostroma
Bár Buda 1541-es meghódítását követően a törökök egymás
után foglalták el az ország középső területén elterülő várakat és városokat, az átütő erejű támadás 1552-ben indult
meg. Míg a török fősereg Temesvár, Szolnok, majd Eger
ellen vonult, addig egy másik török haderő bevette Veszprémet, ezt követően pedig a Nógrád megyei Drégely ellen
vonult. A várat a török rövid ostrom után elfoglalta.
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Drégely várát Szondi György védte. Az ostrom heves ágyúzással kezdődött, amely hamar lerombolta a várfalakat. Szondi a budai pasa kérésére sem hódolt be. Apródjait az ellenséges fővezérhez küldte, értékeit tűzre hányta, legszebb lovait sorra leölte, hogy ne jussanak török
kézre. Végül megmaradt katonáival rohamot indított. A kapitány az
utolsó leheletéig harcolt. A súlyosan sebesült Szondinak egy török golyó oltotta ki életét. Török ellenfele, a várkapitány hősiessége előtt tisztelegve, kérésének megfelelően a várral szemközt temettette el.

Mit üzent a törököknek Szondi György azzal, hogy az értékeit elégette?

Temesvár ostroma
A török főerők egyik célpontja Temesvár volt. Ezt az erősséget Losonczy István vitézein kívül több száz zsoldos katona
védte. A végvárat – hetekig tartó ostrom után – a törökök
elfoglalták. Innen a fősereg Szolnok alá vonult, amelynek
megszállásával a török fontos tiszai átkelőhelyhez jutott.
Temesvár falai alatt feldörögtek a török ágyúk. Amikor a szakadatlan
lövetés eredményeként a falak a földdel váltak egyenlővé, a török fővezér megadásra szólította fel a védőket. Megesküdött, hogy szabadon elvonulhatnak. Losonczy István a külföldi, főleg spanyol és német
zsoldosok nyomására engedélyt adott a távozásra. A török azonban
megszegte ígéretét, és megtámadta az elvonulókat. A várvédők hősi
halált haltak.

Végvári vitéz  Miben tért el a kor harcosának
öltözete és fegyverzete a korábbi évszázadok
viseletétől?

Milyen lehetőséget kínáltak fel a törökök Temesvár védőinek?

Eger ostroma
A két támadó török sereg ezután egyesült. Az egyesített sereg a hadászati szempontból kulcsfontosságú Eger ellen indult. A vár elfoglalása esetén megnyílt volna az út a gazdag felvidéki bányák felé. A török győzelem a Habsburgok
által birtokolt területeket is kettészakíthatta volna. Eger várában Dobó István parancsolt a kétezer fős védőseregnek.
Az egri hősök 1552 kora őszén megvédték a várat.
A várvédőkkel szemben az ellenség rettenetes túlerőben volt. A támadók száma meghaladta az ötvenezret. A vár népe egy emberként küzdött. Bornemissza Gergely furfangos tűzszerszámai folyamatosan
megakasztották az egymást követő török rohamokat. A harcokból az
egri nők is kivették részüket. A törökök több mint egy hónapos ostrom
után, október első napjaiban elvonultak a vár alól. Az egri vár hős védői
példát mutattak arra, hogy a félelmetes török sereg is legyőzhető.

Mi volt a jelentősége annak, hogy Eger ellenállt az ostromnak?
Miért vonult el a török a vár alól?

Székely Bertalan: Egri nők (1867)  Képzeld el,
hogy várvédő vitéz vagy bátor nő vagy!
Mesélj arról, hogyan készültetek fel az
ostromlók visszaverésére!
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Szigetvár ostroma (korabeli
rézmetszet)  Milyen kedvező
stratégiai elhelyezkedése volt
a várnak? Miért kapta a
Szigetvár elnevezést?
Az ostrom mely szakaszait
lehet megfigyelni a képen?

➍ Szigetvárral egy időben ostromolta
meg egy kisebb török had Gyulát. A védők két hónapig kitartottak a nagy túlerő
ellen, s végül a szabad elvonulás ígéretével feladták a várat. A törökök azonban lemészárolták a védőket.

Keresd meg a térképen Gyulát! Mit
gondolsz, miért tartották fontosnak a
törökök a vár elfoglalását?

Szigetvár ostroma
Szulejmán 1566-ban a dél-dunántúli erődítmény, Szigetvár
elfoglalására indult. Szigetvár várkapitánya, Zrínyi Miklós
néhány száz fős védősereggel hetekig ellenállt a török rohamoknak. ➍
Szigetvár parancsnoka, Zrínyi Miklós merész kirohanásokkal akadályozta a törökök felvonulását. A kifogyó készletek azonban a védők
helyzetét tarthatatlanná tették. Zrínyi maradék katonái élén kitámadt
a várból. Szigetvár védői túlnyomórészt hősi halált haltak. Zrínyi életét
puskalövés oltotta ki. Az ostrom utolsó hetében Szulejmán szultán
meghalt, de halálát a török parancsnokok eltitkolták az ostromlók elől.

Nézz utána, milyen régészeti feltárások zajlanak napjainkban
Szigetvár alatt! Hogyan kapcsolódnak ezek a várostromhoz?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK
ÉS FELADATOK

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Milyen okok vezettek a mohácsi vereséghez?
Milyen következményekkel járt a
vereség?
Hogyan és miért következett be az
ország három részre szakadása?
Mi volt a török elsődleges célja a
háborúk során?
Melyek voltak a várháborúk legfontosabb eseményei?
Miért volt kulcsfontosságú Eger
vára?
Mutasd be a vitézi életet!

2 1521: Nándorfehérvár eleste
2 1526: vereség a mohácsi csatában, II. Lajos halála
2 Kettős királyválasztás: Habsburg Ferdinánd és Szapolyai
János
2 1541: Buda eleste, az ország három részre szakadása
2 Hódoltság, Magyar Királyság és Erdélyi Fejedelemség
2 Végvárvonal az ország közepén: az átépítés és a fenntartás
költséges; végvári élet (portyák, párviadalok)
2 Török hadjáratok:
• 1532: Bécs ellen, de Kőszeg megállítja;
• 1552: Drégely, Temesvár, Eger (Dobó István);
• 1566: Szigetvár (Zrínyi Miklós önfeláldozása, Szulejmán
halála)
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Fegyverek és taktikák a várostromoknál
 OLVASMÁNY

A

tüzérség a puskapor európai megjelenése
után a legfontosabb fegyvernemmé vált a
csatákban, különösen a várostromoknál.
Zrínyi Miklós így vélekedett a tüzérség harcászati szerepéről: „lövegek nélkül nem lehet várakat megvenni és oltalmazni.” Érdekes, hogy a kiváló hadvezér többre becsülte a kisebb ágyúkat a
hatalmas, alig szállítható tábori monstrumoknál.
Zrínyi korában nyolc, hat, illetve két ló által
vontatott lövegtípusokat különböztettek meg, a
gyorsabban szállítható – és emiatt hasznosabb –
két ló vontatta ágyúk sokszor több csőből is álltak,
több golyót tudtak az ellenségre zúdítani. Leonardo da Vinci, a híres tudós is kísérletezett ilyen
szerkezetekkel, de a magyar csatatereken is alkalmaztak „seregbontó álgyúkat” hadvezéreink. Zrínyi is nagyra tartotta ezeket a szerkezeteket.
1570-ben Besztercebányán egy ágyúöntő mester olyan csodalöveget készített, mely egyszerre
hét golyót tudott kilőni. Amikor a király értesült
a találmányról, az udvarába hívatta a kitűnő
mesterembert. Az ágyúk és a puskapor azonban
a harcászat legköltségesebb részét képezték ekkoriban.

Mozsár

Háromcsövű seregbontó ágyú

A lövegeket nemcsak az ezeket vontató lovak
száma, hanem méretük és alakjuk szerint is csoportosíthatjuk. Az ágyúk mellett léteztek mozsarak, illetve tarackok. Mozsárnak nevezzük a rövid csövű, kis hatótávolságú, a golyót meredek
röppályán kilövő és nagy rombolást megvalósítani képes lövegeket. Léteztek úgynevezett „lármamozsarak” is, ezek célja nem a falak vagy az
ellenség eltalálása volt, hanem akkor sütötték el
őket, ha ellenség közeledését észlelték, így mindenki értesült a veszélyről. A tarackok csöve az
ágyúkénál sokkal vékonyabb és rövidebb volt.
A két leghíresebb magyarországi tüzér Bornemissza Gergely, illetve a Tüzes Gábornak becézett, Itáliából származó Gabrieli Rafael voltak.
Bornemissza Eger várának ostromakor petárdákat, tüzes koszorúkat és aknákat vetett be a török
ellen.
A kora újkori magyar történelem talán leghíresebb mozsárlövése 1717-ben Nándorfehérvár
visszafoglalásánál történt. A török kezében lévő
várat egy golyó úgy eltalálta, hogy az erőd lőporraktára felrobbant, ami háromezer törököt ölt
meg egy szempillantás alatt. A sikeres lövést leadó mozsár a mai napig megnézhető Bécsben, az
Arsenal Museumban [arzenál múzeum].

Sorold fel, milyen szerkezetekkel ostromolták a várakat a középkorban!

Milyen változásokat hozott a lőpor alkalmazása a
csatatereken és a várostromoknál?
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A korabeli várostromok legtöbbször napokig
tartó tüzérségi előkészítéssel indultak. Az ágyúk
egy-egy adott falszakaszt, a várkapuk környékét
vagy egy-egy bástyát rombolták lövedékeikkel.
A cél az volt, hogy a tüzérség által megrongált
falszakaszon a támadó gyalogság egy általános
rohammal átjusson, miközben a védőket közelharcban leküzdik. Ha a tömegroham kudarcba
fulladt, akkor újra kezdődött az ágyúk bevetése,
amit egy újabb roham követett. Gyakori volt az
is, hogy az ostromlók igyekeztek aláaknázni a
várfalakat. Ilyenkor hosszú, föld alatti járatokkal
közelítették meg az adott falszakaszt, amelyet
aláaknáztak, majd kellő pillanatban felrobbantottak. Eger 1552-es ostromát így írta le Gárdonyi
Géza, aki nagyon sok történelmi ismeretet összegyűjtött regénye megírásához.
„S reggeltől estig szakadatlanul dörögtek az ágyúk, és
szakadt a halál esője. A zarbuzánok félmázsás golyói
kapu nagyságú szakadékokat rontottak a falakon. A szakállasok és tarackok nehéz, apró golyói letördelték a
templom gyönyörű faragványait, s beszaggatták a várnagyi palota hátulsó falát. […]
A török ágyúk és a puskák egyszerre megdördülnek.
A vár falai megrendülnek, töltések szerteszakadnak az
odarobbanó temérdek ágyúgolyótól. A bástyák sövényére záporként hull a nyíl és a puskagolyó. A levegő
puskaporbüdösséggel telik meg. Az eget-földet reszkető dörgésbe a dobok, kürtök, trombiták lármája, százezernyi török Allah-üvöltése vegyül. Az árkokból sáskák
sokaságaként ugrálnak elő az aszabok, janicsárok, delik,
dzsebedzsik s mindenféle gyalog török. Az ostromlétráknak erdeje száll a megrombolt falak és bástyák felé, s
a létrák mögül a nyilak zápora suhog magas ívekben a
falakra. És harsog a török tábori zenekar. De fölülről is
lezúdul a felelet. A lefelé irányzott ágyúk lángot, vasat,
ólmot és üvegcserepet okádnak oda, ahol a legsűrűbben sokadzik a török. Százak borulnak vérbe, s ingadoznak, dőlnek. De százak tolongnak ugyanabban a percben az elesettek fölé. A kénbűz gomolygó füstben
terjedez a várban is. Az ostromlétrák belecsattannak a
kőbe, a vasba, a gerendába, és szinte futva emelkedik
fölfelé a falakon a sokaság. A fejeken pajzs. Az egyik kézben szakállas lándzsa, a szájban keresztbe fogott görbe
kard. […]

S a csapatok félórai harc után felváltódnak. Izzadtan,
véresen, puskaportól büdösen, de lelkesülten vonulnak
be pihenni a vár két kocsmája elé, s dicsekedve beszélik
a még nem harcoltaknak a hőstetteiket. Azok pedig égnek a harci vágytól. Mekcsey titkon maga is dühöng,
hogy nem harcolhat, hanem ott kell ácsorognia a vár
udvarán, s meg kell elégednie azzal, hogy a Dobó izenetére fel-felmozdít egy-egy csapatot, s biztató szóval látja
el őket:
– A haza sorsa van a fegyvereteken!
S azok kipirult arccal, rohanva sietnek a zúgó zivatarba. Már iszamosak az ostromlétrák a vértől. A létrák körületén bíborszínű a fal. Lent a halottak és haldoklók vonagoló, véres dombok. De lent új meg új ezrek hágnak
üvöltve a halottakra. Szólnak a kürtök, ropognak a dobok, harsog a tábori zenekar, s a szakadatlan Allah-üvöltésbe belevegyül fent a harci rikoltás, lent a lóháton
nyargalászó jaszaulok parancsosztó kiáltozása, az ágyúbömbölés, a puskadörgés, bombaropogás, paripák nyerítése, haldoklók hörgése, létrák recsegése.”
(Gárdonyi Géza: Egri csillagok)

Egy korabeli krónikás az egri nők hősiességéről emlékezett meg.
„Az asszonyok is kövekkel, forró vízzel és szurokkal rohannak a falakra, az ellenségben nagy kárt tesznek, s
nem is emberek ők, hanem dühös oroszlánok módjára
viselkednek. Többek között egy asszony a leányával
együtt ott volt a bástyán harcoló férje mellett. Amikor a
férﬁ puskagolyótól eltalálva holtan összerogyott, nem
temette el az asszony addig, amíg bosszút nem állt érte.
Felkapta férje kardját és pajzsát, rövidesen három törököt levágott […]. Egy másik asszony követ vitt a fején,
hogy az ellenségre dobja, de fejét szétlőtték. Ekkor a leánya kapta fel az édesanyja vérétől pirosló követ és a
mélybe zúdította. Két török halt szörnyet, másik kettő
pedig megsebesült.”
(Hieronymus Ortelius [1543–1614] német
krónikaíró beszámolójából)

Hogyan mutatta be Gárdonyi Géza az általános rohamot? Emelj ki egy-egy részletet!
Miért váltak legendássá az egri nők? Lapozz vissza
Székely Bertalan festményéhez! Melyik pillanat bemutatására törekedett a festő?
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9. Bocskai, Bethlen és Zrínyi
A 17. századi magyar történelmen több nagy formátumú fejedelem és hadvezér hagyta rajta keze nyomát.
Elsőként a fegyvert ragadó Bocskai István védte meg a magyar nemesi érdekeket és a protestánsokat a
Habsburg-udvar túlkapásaival szemben. Az erdélyi fejedelmek sorában hagyományosan a legnagyobbnak
Bethlen Gábort tartjuk, aki virágzó államot hozott létre Erdélyben – nem véletlenül az ő arcképe látható ma
is egyik bankjegyünkön. A Magyar Királyság területén pedig a kiváló hadvezér és nem kevésbé kiváló költő,
Zrínyi Miklós lépett fel a török elleni harcok újabb hőseként, hogy aztán halála után két évtizeddel valóban
megvalósuljon az ország felszabadítása.

Kik léptek a magyar trónra a mohácsi csatavesztés után?
Milyen körülmények között történt meg az ország három
részre szakadása?

Tisza

Erdélyi vármegyék
Székely területek
Szász területek
Partium (magyarországi Részek)
Fejedelmi székhely
Erdélyi Fejedelemség határa

M
E R D É LY I

O

Ma
ros

VA

Néhány évtizedes szünet után a Habsburg-uralkodó a 16.
század végén elszánta magát arra, hogy megpróbálja kiűzni
Magyarországról a törököt. Éppen ezért kezdetét vette a tizenöt évesnek nevezett háború (1591–1606). A háború közben, különösen annak végén futott be fényes pályát Bocskai
István.

Várad

LD

Bocskai István, a hajdúk vezére

Kolozsvár
FEJEDELEMSÉG
Gyulafehérvár
Olt

Brassó

HAVASALF Ö L D

Az Erdélyi Fejedelemség a 16. században
Bocskai István Kolozsváron született – épp átellenben Mátyás király
szülőházával. Fiatal éveit azonban Bécsben, a Habsburg-udvarban töltötte, ezért ott is jól kiismerte magát. Csak felnőtt korában költözött
vissza Erdélybe, ahol fokozatosan jutott egyre magasabb tisztségekhez a fejedelmi udvarban. A tizenöt éves háború idején a fejedelemség szembefordult az Oszmán Birodalommal, és Bocskai az erdélyi
hadak főparancsnokaként sikeresen harcolt a törökkel.

Hogyan viszonyult kezdetben Bocskai István a Habsburg Birodalomhoz?

A háború azonban elhúzódott, és több fontos győzelem
ellenére egyre inkább nyilvánvalóvá kezdett válni, hogy
még nem érett meg az idő a török kiűzésére. Az ország lakossága viszont sokat szenvedett a háború pusztításai és az
egyre magasabb adók miatt. Sokan meghaltak, számos település teljesen elnéptelenedett.
Mint sok más erdélyi úrnak, Bocskai Istvánnak is voltak
birtokai a Magyar Királyság területén. Eljutottak hozzá a hírek a protestánsokkal szembeni erőszakos fellépésről is.
A háború vége felé ráadásul az uralkodó már nem tudta fizetni sokat harcoló katonái zsoldját, így félő volt, hogy fellázadnak. Jobb híján az udvari jogászok különböző hamis vádakkal (például felségárulás) egyes magyar főurakat támadtak meg, és ennek nyomán elkobozták birtokukat, hogy

Bocskai István szobra Genfben, a reformáció
(központi) emlékművén  Bocskai István
egyetlen magyarként szerepel az
emlékművön. Vajon miért?
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Bocskai István a hajdúk élén
 Figyeld meg a hajdúk fegyverzetét!
Milyen jellegű harcban lehettek
sikeresek?

mégis pénzhez jussanak. Amikor Bocskai is hasonló helyzetbe került, az ellenállást választotta (1604).
rendi jogok: Magyarországon a rendek közé
a főpapok, a bárók, a nemesek és a szabad királyi városok polgársága tartozott. A rendeknek joguk volt részt venni az országgyűlésen
(a nemeseknek a megyegyűléseken is), ezenfelül a nemesek nem fizettek adót (a polgárok
egy összegben fizethettek a királynak).

➊ Részlet Bocskai István politikai
végrendeletéből
„Valameddig pedig a magyar korona ott
fenn, nálunknál erősebb nemzetségnél, a
németnél lészen, és a magyar királyság is
a németeken forog, mindenkor szükséges
és hasznos egy magyar fejedelmet Erdélyben fenntartani, mert nékik javokra, oltalmokra lészen. Ha pedig Isten adná, hogy a
magyar korona Magyarországban magyar
kézhez kelne egy koronás királyság alá,
úgy az erdélyieket is intjük: hogy attól
nemhogy elszakadnának, vagy abban ellent tartanának, de sőt segéljék tehetségek szerént és egyenlő értelemből azon
korona alá, a régi mód szerént, adják magokat.”

Milyen feladatot jelölt ki a politikai végrendelet az erdélyi fejedelmek számára?

Milyen következményekkel járt az elhúzódó háború?

A vád alá helyezett Bocskai mellé álltak a hajdúk (főleg
az alföldi térségben élő fegyveres marhahajcsárok), akikre
támaszkodva sikerült megfutamítani az ellene küldött császári erőket. Ezzel kezdetét vette a Habsburg-ellenes Bocskai-felkelés (1604–1606). Az elégedetlenséget a háború
okozta nyomor, az idegen zsoldosok garázdálkodása, az
erőszakos ellenreformáció és a főnemesek ellen indított felségsértési perek váltották ki. Bocskai seregének létszáma
gyorsan növekedett, és néhány hónap alatt elfoglalták a
Magyar Királyság jelentős részét, ahol a nemesek, polgárok nagy többsége örömmel fogadta érkezésüket. Mindezzel párhuzamosan pedig helyreállította a rendet Erdélyben,
aminek eredményeként erdélyi fejedelemmé választották.
Miért tudott látványos sikereket elérni a Bocskai-felkelés?

A Habsburg-uralkodó meghátrált, és 1606-ban békét kötött Bocskaival. A béke előírta a rendi jogok* betartását és a
protestáns vallás szabad gyakorlatát. Bocskai közvetítésével rövidesen a Habsburg–török békeszerződés is létrejött,
lezárva ezzel a tizenöt éves háborút. A béke aláírása után a
hajdúkat is letelepítették: a kötelező katonáskodásért cserébe földeket és adómentességet kaptak. Bocskai a békekötés után hamarosan meghalt, de politikai végrendeletével
programot adott a későbbi erdélyi fejedelmeknek. ➊
Milyen eredményeket ért el a Bocskai-felkelés?
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Bethlen Gábor, Erdély fejedelme
Egy újabb zavaros időszak után a fejedelmi udvarban már
korábban is fontos tisztségeket betöltő Bethlen Gábort választották fejedelemmé (1613–1629). Ebben jelentős szerepe
volt a török szultán támogatásának is.
Bethlen Gábor nemesi, de nem különösebben gazdag családban született. Felemelkedését tehetségének, politikai éleslátásának köszönhette. Igen fiatalon (15 évesen) már harcolt a török ellen, a tizenöt éves
háborúban. Később fokozatosan jutott egyre magasabb tisztségekbe,
egészen a fejedelmi tanácsosi címig. Eközben nagyon jó kapcsolatot
épített ki a törökökkel is. Ennek köszönhette, hogy amikor Erdélyben
ismét a Habsburg-párti politika került előtérbe, Bethlen az Oszmán Birodalomba menekült, ahonnan a törökök támogatásával tért vissza a
fejedelmi pozícióba.

Miért tűnik ellentmondásosnak, hogy a török Bethlent támogatta?

Bethlen Gábor uralkodása alatt Erdély gazdasági, kulturális és diplomáciai tekintetben is az aranykorát élte. Intézkedéseinek eredményeképpen pezsgő élet alakult ki a
fejedelemség területén. Bethlen fellendítette Erdély gazdaságát, jó pénzt veretett, szabályozta a legfontosabb árucikkek kivitelét, bizonyos árucikkekkel csak a fejedelem kereskedhetett. Gondja volt az ipar fejlesztésére is. Bányászok
Erdélybe költöztetésével fejlesztette a nemesfémbányászatot is. Bevételei nagy részét a fejedelem a hadseregre költötte. Bethlen Gábor többször hadjáratot vezetett a Habsburg
Birodalom ellen, hadaival mélyen benyomult a Magyar Királyság északi területeire. Az erdélyi fejedelem a rendi jogok és a protestáns vallás védelmében sikeresen lépett fel.
Az egyik hadjáratot követő békében a Magyar Királyság
hét, Erdélyhez közeli vármegyéjét átcsatolták a fejedelemséghez. ➋
Mely intézkedések járultak hozzá az Erdélyi Fejedelemség megerősödéséhez?

Szintén sokat áldozott a kultúrára, oktatásra és a fejedelmi udvarra. Külföldi mesterembereket hívott az országba,
fejedelmi pompájú épületeket emeltetett, ezzel Gyulafehérváron fényes udvart kialakítva. Bethlen Gábor a fejedelmi
székhelyen protestáns főiskolát alapított, ahol főleg nyelvi
és teológiai képzést nyújtottak. A tanulmányok érdekében
gondoskodott gazdagon felszerelt könyvtárról is.
Miért tekinthető Bethlen Gábor időszaka a fejedelemség aranykorának?

Bethlen Gábor képe nap mint nap megfordul
a kezünk között, hiszen ő látható a 2000 Ft-os
bankjegyen  Uralkodásának mely jellemzőjét
emeli ki a bankjegy hátoldalán látható kép?

Keresd meg az atlaszodban, meddig tört
előre Bethlen Gábor hadserege! Mely nagyobb városokat foglalták el a fejedelem
hadai?

➋ A nikolsburgi béke területi
rendelkezése, 1622
„Ezenkívül ő felsége a mondott fejedelem
úrnak az ország Tiszán túl és Tiszán innen
fekvő hét egész megyéjét, úgymint: Szatmárt, a hasonnevű erősséggel, Szabolcsot, Ugocsát, Bereget, Zemplént, Borsodot, […] és Abaújt Kassa városával, összes
régi területükkel és határaikkal, a teljes bírói és igazgatási hatalommal, de mégis az
alább következő feltételekkel élete végéig
átengedi, hogy az tartsa és birtokolja.”

Keressük meg atlaszban a szövegben
említett vármegyéket! Miért növelte
meg Bethlen tekintélyét a békeszerződés?
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Bethlen Gábor tudósai között. „Bibliothecát
[könyvtárat], különb-különb tudományokhoz
tartozó gyönyörűséges jó könyvekkel rakottat,
olyat szerzett vala azon kollégium [gyulafehérvári] szükségére, amelyeknek is megszerzése sok
ezer tallérba kerülhetett […]."  Melyik magyar
uralkodó tudománypártoló tevékenységéről
tanultunk már?

Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér

Zrínyi
nyi Miklós (1620–1664)
(1620–1664). Zrínyi nemcsak kiváló
hadvezér, hanem korának leghíresebb magyar
költője is volt. Birtokai az ország déli részén
terültek el, és vagyonából sokat költött a törökellenes harcokra.

➌ Zrínyi Miklós elképzelései
a hadseregről
„Szükséges azért, hogy a magyar nemzet,
ha ettül a fennforgó vésztül meg akar szabadulni, ha magának, posteritásának
[utódjainak] megmaradást kéván, tartson
fegyvert kezében; de nem úgy, mint eddig, hanem jóval is másképpen. Mert nem
elég az, hogy minden particularis [magán] embernek legyen fegyver házánál,
noha annak is úgy kell lenni, hanem hogy
az ország tartson egy ármádát [hadsereget] lábon készen, aki mindenféle, minden órában, minden szempillantásban,
télen, nyáron, oda mehessen, ahova szükség kévánja. Ez minden fundamentomja
[alapja] a mi megmaradásunknak, azért
erről többet is kell szólanom…”

Mit takart a „fennforgó vész” kifejezés?
Milyen jellegű hadsereg felállítását javasolta Zrínyi Miklós?
Mivel indokolta mindezt?

A tizenöt éves háború lezárása után ismét hosszabb békeidőszak következett a Habsburgok és a törökök között.
Ugyanakkor a portyázások, kisebb összecsapások továbbra is mindennaposak maradtak, így az ország ekkor is sokat
szenvedett. Nem véletlen, hogy a magyar nemesek egyre türelmetlenebbül várták, hogy megkezdődjenek a török kiűzésének előkészületei.
Miért támogatta a Habsburgokat a nemesség egy része a 16. században?

A 17. század közepének kiemelkedő hadvezére Zrínyi
Miklós, a szigetvári hős dédunokája, ki méltón képviselte a
török elleni harc családi hagyományait. Bár szülei korán
meghaltak, kitűnő neveltetést kapott (többek között a későbbi esztergomi érsek, Pázmány Péter is a nevelője volt),
így nem csoda, hogy kiváló politikus és hadvezér vált belőle. Magas politikai karriert futott be, mert nemcsak horvát
bán volt, hanem az uralkodó belső tanácsadói közé tartozott. Emellett a katonai ranglétrán a Habsburg Birodalom
első magyar származású tábornoka lett. Tevékenysége kiterjedt az irodalmi életre is, számos művet alkotott, köztük a
dédapja és a szigetvári hősök emlékére írt Szigeti veszedelem
című eposzt. Írói munkássága jórészt a török elleni harcot
szolgálta, miközben politikai tevékenységével azért küzdött, hogy a Habsburgok többet tegyenek az ország felszabadításáért. ➌
Milyen politikai és katonai tisztségeket viselt Zrínyi Miklós?
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Hadvezérként figyelemre méltó katonai eredményeket
ért el. Az 1664 elején a téli hadjáratában a korabeli hadtudományi elképzelések szerint lehetetlen módon, több száz kilométer mélyen benyomult téli körülmények között török
területre, és számos erődítményt meghódított. A hadjárat
során felgyújtatta az ellenség felvonulása szempontjából
kulcsfontosságú eszéki hidat. ➍ Sikereit Európa-szerte ünnepelték, „magyar Marsnak” nevezték. A pápa ajándékot
küldött, a spanyol király pedig a legmagasabb birodalmi kitüntetést (Aranygyapjas rend) adományozta neki. Hatására
szélesebb körű keresztény összefogás jött létre a török ellen.
1664-ben a keresztény seregek a szentgotthárdi csatában
megállították az ellenséges török hadakat. A fényes győzelem ellenére a csata után az uralkodó, I. Lipót (1657–1705)
megkötötte a vasvári békét a törökkel, amely nemcsak meghagyta a hódoltság területét, hanem új területek elvesztését
is jóváhagyta. A békekötés után néhány hónappal Zrínyi
Miklós váratlanul meghalt, amikor vadászat közben egy
megsebzett vadkan több sebet ejtett rajta.
Miért tekinthető jelentős történelmi személynek Zrínyi Miklós?
Milyen győzelmeket értek el a keresztény erők?

LD

➍ Esterházy Pál beszámolója,
1664. február
„Február elsején tehát ráléptünk ama méltán csodálatra méltó eszéki hídra; […] bámulatos munka olyan remekül megalkotva, hogy egy véletlenül leejtett apró pénz
sem került volna a híd alá, mivel nem sajnálva a fáradságot, hajszálnyi hasadék
nélkül illesztették össze a gerendákat. […]
Végül is az volt a határozat, hogy rakjunk
tüzet a híd alatt, s úgy égessük el – amit
fáradhatatlan munkával két nap alatt el is
végeztünk. Nádat kerítettünk ugyanis,
amit bőségesen adott nekünk az Isten, s
felülről borítottuk vele a hidat, sőt alsó részét is betömködtük, s az oldalába is mindenütt nádat dugdostunk, majd végül
alulról meggyújtván a hidat Plutónak áldoztunk. Két teljes napon át és éjszaka
szünet nélkül keményen dolgoztunk, s
végre az egész szerkezetet Isten segítségével porrá égettük. […] Borzalmas látvány volt, midőn éjszaka szemléltük ezt az
oly sokezres lépés hosszúságú, meggyújtott fáklyaként égő hidat, mint valami
ránk szakadó ördögi látomás.”

Milyen stratégiai szándék állt az eszéki
híd felégetés mögött?

Az eszéki híd felégetése (korabeli rézmetszet)
 Fogalmazd meg, miért volt jelentős ez
a katonai akció! Mit gondolsz, miért kellett
a nem túl széles Dráván ilyen hosszú hidat
építeni?
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kurucok: a 17. század végén és a 18. század
elején a Habsburg-ellenes felkelésekben részt
vevő katonák neve.

Thököly Imre, a kurucok fejedelme egy
festményen  Miért szakadt négy
részre Magyarország?

Ahogyan a történészek gondolkodnak
Az események bemutatása bizonyos
mértékig mindig egymástól eltérő és
egymásnak ellentmondó.

Thököly Imre megítéléséről
Vannak, akik úgy gondolják, a kuruc
fejedelem harcai, a Felső-magyarországi Fejedelemség létrejötte erősítette
a török uralmat Magyarországon. Mások szerint a Habsburgok amúgy sem
törekedtek a török kiűzésére, így Thököly fellépése megakadályozta a korlátlan királyi hatalom kiépítését és a
protestánsok üldözését.

Vitassátok meg a kérdést a kurucmozgalom, illetve Thököly Imre életrajzának
ismeretében!

Thököly Imre, a kurucok fejedelme
A Zrínyi Miklós halálát követő években a törökkel kötött
béke miatt elégedetlen magyar főurak egy része összeesküvést szőtt I. Lipóttal szemben. Tervük azonban kitudódott, a
fegyveres felkelést gyorsan elfojtották. Az uralkodó megtorolta az összeesküvést, többeket kivégeztek, illetve sokakat
börtönbe vetettek. I. Lipót ezt követően megkísérelte bevezetni a korlátlan királyi hatalmat.
Az intézkedések hatására egyre nőtt a Habsburgokkal
elégedetlenek száma (elbocsátott végvári vitézek, sérelmeket elszenvedett nemesek). Közülük azokat, akik Erdély és
a Magyar Királyság határvidékén gyülekeztek, és hajlandóak voltak a fegyveres harcra is, kurucoknak* nevezték.
A kurucok élére a fiatal Thököly Imre állt. Fegyveres harcok eredményeként a Habsburgok hadereje kiszorult a Magyar Királyság északkeleti részéről, és Thököly vezetésével
létrejött a Felső-magyarországi Fejedelemség (1682). Thököly Imre, az erdélyi fejedelmekhez hasonlóan, a török szultán vazallusa lett.
Magyarország immár négy részre szakadt, a Magyar Királyságra, Erdélyre, a hódoltságra és az újonnan létrejött
kuruc fejedelemségre.
Milyen következményekkel járt a kuruc mozgalom kialakulása?
Miért volt ez kedvező az Oszmán Birodalom számára?
Thököly Imre (1657–1705) rövid múltra visszatekintő nemesi családból
származott, dédapja állatkereskedőként tett szert nagy vagyonra. Thököly édesanyját már kétesztendős korában elveszítette, apja halálakor
is még csak tizenhárom esztendős volt. Alig múlt húszéves, amikor
csatlakozott a végvári vitézekből, elszegényedett nemesekből és szökött jobbágyokból álló bujdosókhoz.
A fiatal Thököly gyorsan emelkedett a katonai ranglétrán, és hamarosan bekerült a fővezérek közé. Tehetséges, de önfejű katonának ismerték. Török segítséggel a kurucok nagyszabású hadjáratot indítottak, és elfoglalták a Felvidék nagy részét. Az így kiszakított országrészen
Thököly a török támogatásával uralkodott, és Zrínyi Ilonával kötött házassága révén hozzájutott a Rákócziak birtokaihoz is. Zrínyi Ilona
ugyanis I. Rákóczi Ferenc özvegye volt.
A kuruc fejedelem hatalma rövid ideig tartott. A Habsburg-uralkodó nem akart vele tárgyalni, és a török is megvonta tőle a bizalmát.
Miután elvesztette támogatóit, a katonái is hamarosan elpártoltak
mellőle.
Életét az Oszmán Birodalomban fejezte be, nem sokkal azután,
hogy mostohafia, II. Rákóczi Ferenc 1703-ban szabadságharcot indított a Habsburgok ellen.

Hogyan lett Thököly Imre a kurucok vezetője?
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Zrínyi Ilona, Munkács hősnője
 OLVASMÁNY

Z

rínyi Ilona a főúri összeesküvés egyik vezetőjének, Zrínyi Péternek volt a leánya. A Habsburg-ellenes nézeteket valószínűleg már a
szülei belenevelték Zrínyi Ilonába, aki fiatal lányként élte meg nagybátyja, Zrínyi Miklós hadi
sikereit, majd tragikus halálát. Ilonát 1666-ban
férjhez adták I. Rákóczi Ferenchez, egy korábbi
erdélyi fejedelem fiához. Házasságukból három
gyermek született: a csecsemőként elhunyt Rákóczi György, Rákóczi Julianna, valamint a szabadságharc későbbi vezére, II. Rákóczi Ferenc.
1671-ben a Habsburgok kivégezték édesapját,
valamint anyai nagybátyját, Frangepán Ferencet.
Férje 1676-ban bekövetkező halála után a gyászoló asszonynak sikerült elérnie, hogy a hatalmas Rákóczi-birtokok a felügyelete alatt maradhassanak, így Sárospatak és Munkács vára is
Zrínyi Ilona kezébe került. Pár évvel később férjhez ment a nála több évvel fiatalabb Thököly Imréhez, a kuruc fejedelemhez. Az asszony három
gyermeket szült második férjének is, ám mindhárom utód már csecsemőkorában meghalt.
Zrínyi Ilonának nagy szerepe volt a kurucok
kezdeti sikereiben, amikor viszont Thököly csapatai sorra vereséget szenvedtek, és az előrenyomuló Habsburg-csapatok fölénye megkérdőjelezhetetlenné vált, Zrínyi Ilona Munkács várában
sáncolta el magát 1685 őszén.
Ismételj! Miért fogtak fegyvert a kurucok?
Mi volt a főúri összeesküvés kiváltó oka?

Munkács vára napjainkban

Zrínyi Ilona portréja  Sorold fel életének jelentősebb
helyszíneit!

Az ellenség ostrom alá vette az erődítményt,
ám a hős asszony két és fél éven át kitartott a
Habsburg-sereggel szemben, míg 1688-ban feladta a várat a hatalmas túlerőnek. Azt azonban
sikerült elérnie, hogy katonáinak I. Lipót büntetlenséget garantáljon. Zrínyi Ilonát Bécsbe hurcolták, ahol elválasztották gyermekeitől. II. Rákóczi Ferenc, a későbbi szabadságharc vezetője
ekkor, tizenéves korában látta utoljára édesanyját. Valószínűleg Habsburg-ellenes érzelmei is
ebben az időben szilárdultak meg.
Zrínyi Ilonát egy Orsolya-rendi apácazárdába
küldték a császár túszaként, ahonnan csak 1692ben szabadult egy fogolycsere következtében,
amikor a kurucok kicserélték egy fogságba esett
ellenséges grófra. Mielőtt száműzetésbe vonult
férje oldalán az Oszmán Birodalomba, Zrínyi
Ilona búcsúlevelet írt szeretett fiának, II. Rákóczi Ferencnek. A levelet az ifjú főnemes azonban
sohasem olvashatta.
Zrínyi Ilona 1703-ban halt meg a kis-ázsiai Nikomédiában, török alattvalóként. A hős asszony
koponyáját fia maradványaival együtt 1906-ban
hazahozták az Oszmán-Török Birodalomból, és
Kassán helyezték végső nyugalomra.
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A török kiűzése Magyarországról
 Mely országrészeket foglalták
vissza a töröktől? Melyik terület
maradt török fennhatóság alatt?
Mi lett az Erdélyi Fejedelemség
sorsa?

Buda visszavétele és a török kiűzése
Magyarország felszabadítása és Buda visszavétele közel
150 évnyi török hódoltság után a 17. század végén valósult
meg. A török még egyszer megpróbálta bevenni Bécset
(1683), a császárvárost azonban felmentették a megérkező
német és lengyel hadak, és megfutamították az ostromlókat.
Ezek után indult meg a felszabadító háború Magyarországon. Ennek megszervezésében elévülhetetlen érdemeket
szerzett XI. Ince pápa. Az egyházfő pénzt, energiát és időt
nem kímélve szorította rá a sokszor a kényelmesebb megoldást kereső I. Lipót királyt, valamint a leginkább egymással
háborúzó, vetélkedő európai uralkodókat az összefogásra,
vagy legalább a jóindulatú semlegességre (franciák). A Szent
Liga többnemzetiségű seregének legfőbb célpontja a hódoltság központja, Buda volt. 1686-ban többhetes ostromot követően a keresztény haderő visszafoglalta Budát. Ezután
már viszonylag gyorsan sikerült kiszorítani a törököket az
ország többi területéről.

A Szent Liga emlékérme
emlékérme. A bal oldali alak XI
XI. Ince
pápa.  Miért került rá a pápa képmása az
éremre?

Buda ostromához 1686 nyarán fogott hozzá a keresztény haderő. Lotaringiai Károly herceg, fővezér irányítása alatt igazi összeurópai, mintegy 80 000 fős ostromló sereg készült a vár visszafoglalására. Számos
európai nemzet zsoldosai vettek részt a harcokban, továbbá mintegy
tizenötezer magyar katona is vérét áldozta Budáért. A legmodernebb
technikákat alkalmazva, a védők lövései elől menedéket nyújtó ostromárkokat egészen a várfalakig vezették. A tüzérség a környező hegyekről rombolta a vár falait. Még a megérkező török felmentő sereget is
sikerült feltartóztatni. A várat védő 15 000 fős török haderő bátran és
kitartóan küzdött Abdurrahmán budai pasa vezetésével, így az ostrom
mintegy két hónapig tartott. Végül 1686. szeptember 2-án a helyenként már porig rombolt falakon át indított általános roham győzedelmeskedett. A hagyomány szerint Petneházy Dávid magyar huszárezredes tépte le a vár ormáról a lófarkas török zászlót. A siker leírhatatlan
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volt, Európa-szerte ünnepelték a kereszténység egyik jeles védőbástyájának visszatértét.

Számítsd ki, hányszoros túlerővel támadták a keresztények a budai
várat!
Hogyan zajlott az ostrom? Hasonlítsd össze a törökök ostromtaktikájával!

Ahogyan a történészek gondolkodnak
Számos történelmi eseményt sokszor a
kortársak másként értékeltek, mint az
utókor. Természetesen az Oszmán Birodalom kiszorításának mindenki örült,
de a harcok velejárói megkeserítették
a korabeli emberek életét.

A felszabadító háború
következményei

Buda visszafoglalása egy korabeli metszeten  Az ostrom mely mozzanatait
figyelhetjük meg a képen?

A háború nem zárult le Buda visszavételével. A császári
seregek viszonylag gyorsan kiszorították a törököket Magyarországról, és Erdélyt is megszállták. Később azonban
nyugaton a franciák ismét háborút indítottak a Habsburgok
ellen, így jelentős erőket kellett kivonni a török hadszíntérről. Néhány évig elakadt az előrenyomulás, sőt a törökök
kisebb területeket vissza is tudtak szerezni. Végül a másfél
évtizedes háborút az 1699-es karlócai béke zárta le, melynek eredményeként immár a törökök is elismerték: Magyarország felszabadult. Az Oszmán Birodalom egyedül az ország délkeleti területén lévő Temesközt tudta megtartani,
de közel húsz év múlva onnan is kiszorították a törököket.
A több mint másfél évszázadig tartó török hódoltság és a
hatalmas háborús károk azonban sok helyütt teljesen elpusztult, elnéptelenedett vidékeket hagytak maguk után.
ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK
2 Bocskai-felkelés: győzelem; a hajdúk letelepítése (kiváltságok);
bécsi béke (1606): rendi jogok, protestánsok megvédése
2 Erdély aranykora: Bethlen Gábor – kulturális és gazdasági
virágzás
2 Zrínyi Miklós: hadi sikerek és irodalmi munkásság
2 A Habsburg Birodalom katonai győzelme Magyarországon:
1686: Buda, 1699: karlócai béke

A török kiűzése után megerősödött
Magyarországon a Habsburgok hatalma. Az uralkodó korlátlan királyi hatalmat vezetett be, és a töröktől visszafoglalt területeket birodalma új szerzeményeként kisajátította. A nemesi
családok csak nehezen juthattak újra
őseik földjéhez. A jobbágyok életét a
háború viszontagságai mellett a hadsereg túlkapásai is súlyosbították. Előírták számukra a felszabadító katonák
elszállásolását és ellátását, valamint a
hadfelszerelések szállítását.

Miért nem tekintették sokan felszabadulásnak az eseményeket?

Keresd meg az atlaszodban Temesközt!
Melyik város volt a központja?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK
ÉS FELADATOK
Miért tekinthető Bocskai István és
Bethlen Gábor jelentős történelmi
személynek?
Milyen érdemei voltak Zrínyi Miklósnak?
Hogyan értékelhető Thököly Imre
katonai és politikai tevékenysége?
Mutasd be az Oszmán Birodalom
kiűzésének körülményeit!
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10. II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca
A Rákóczi-szabadságharc újkori történetünk egyik legfontosabb eseménye. Eredményeként a magyar különállás megmaradt a török kor után a Habsburg Birodalom keretei között is. Éppen ezért emléke nagyon
sok területen fennmaradt. II. Rákóczi Ferenc szobrával a Hősök terén, vagy éppen a Parlament mellett is
találkozunk, valamint nap mint nap fizetünk a képével ellátott 500 forintossal. Kevés olyan településünk
van, ahol legalább egy tér vagy út ne volna a „nagyságos fejedelemről” elnevezve.

Milyen esemény adta meg a lehetőséget a Habsburgoknak a magyar
királyi korona tartós megszerzésére?
Milyen ellentétek alakultak ki az
uralkodó és a magyar nemesek között a 17. században?
Hogyan erősítette meg a Habsburg-dinasztia a helyzetét Magyarországon a 17. század végén?

II. Rákóczi Ferenc fordulatos élete Munkácstól
Rodostóig
II. Rákóczi Ferenc születésétől kezdve a korabeli Magyarország közéletének egyik legfontosabb szereplője volt.
Felmenői között találjuk meg az ország leggazdagabb, befolyásosabb családjait a Dunántúltól Erdélyig, nem mellékesen nagyapja és dédapja is erdélyi fejedelem volt. Így nem
csoda, hogy az ország leghatalmasabb birtokainak örököseként neveltetését nemcsak a közvélemény, hanem a király is
figyelemmel követte.
Mi alapozta meg II. Rákóczi Ferenc ismertségét már gyerekkorában?

A gyermek Rákóczi és Zrínyi Ilona szobra a
munkácsi vár falán  Miért pont ilyen szobor
áll a fejedelemről Munkácson?

Édesanyja, Zrínyi Ilona, első férje (I. Rákóczi Ferenc) halála után a Habsburg-ellenes kuruc vezér Thököly Imréhez ment hozzá. Ezek után férfiakat megszégyenítő bátorsággal évekig vezette Munkács várának
védelmét az ostromló császári csapatokkal szemben – a várban eközben ott volt a fiatal Rákóczi is. Munkács eleste után I. Lipót király úgy
döntött, hogy nem bízza a véletlenre az ország legnagyobb öröksége
várományosának neveltetését, és a katolikus, császárhű jezsuiták kollégiumába adta – ezzel elszakítva őt anyjától, akivel soha többé nem is
találkozhatott.
Rákóczi kiváló képzést kapott, majd az ősi prágai Károly Egyetemet
is látogatta, sőt egy évet még Itáliában is töltött, ahol megismerkedett
a legpompásabb művészi alkotásokkal. Felnőve családi birtokainak átvétele mellett a birodalmi hercegi rangot is elnyerte. Ugyanakkor
okulva anyja történetéből, igyekezett magát távol tartani a politikától:
egy 1697-ben birtokain kitört felkelés miatt rögtön Bécsbe sietett,
hogy tisztázza magát a felmerülő gyanú alól. Később azonban a császári politika túlkapásainak hatására egyre fontosabbnak érezte kiállni
Magyarország érdekei mellett – ebben erősítette meg birtokos szomszédjával, Bercsényi Miklóssal kötött barátsága is. Végül felvette a kapcsolatot a Habsburgokkal ellenséges francia királlyal, XIV. Lajossal is,
ám ez I. Lipót magyar király tudtára jutott, így felségárulóként bebörtönözték Bécsújhelyen.

Milyen hatások érték II. Rákóczi Ferencet gyermekkorában?
Mennyire volt törvényszerű, hogy a Habsburgok ellen fordul?
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Magyarország a Rákóczi-szabadságharc idején  Melyik területről indult ki
a felkelés? Mely területeket nem tudták elfoglalni a kurucok? Mit gondolsz,
hogyan befolyásolta ez a szabadságharc sikerességét?

LD

Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc
(A festmény 1712-ben készült.)

Kibomlik a zászló
Thököly Imre államát a felszabadító háború során a Habsburg-hadak megszállták, és a török oldalán kitartó fejedelem serege felbomlott. A kurucok visszaszorultak az ország
északkeleti területére, és a vezető nélkül maradt mozgalom
látszólag már nem veszélyeztette I. Lipót uralmát. A kurucok közül azonban sokan abban bíztak, hogy a fiatal II. Rákóczi Ferenc majd mostohaapja helyére lép, és újraindítja
a felkelést.
A Bécsújhelyen raboskodó Rákóczi Ferencre nagyapja, Zrínyi Péter sorsa várt, akit éppen ebben a városban végeztek ki I. Lipót parancsára.
Édesapja, I. Rákóczi Ferenc is csak a családja óriási anyagi áldozata árán
kerülte el ezt a sorsot. Most az ifjú Rákóczinak az egyik börtönőr segítségével sikerült megszöknie a börtönből. Német dragonyosnak öltözött, és hogy senki gyanút ne fogjon, még egy zsákot is a vállára emelt.
A város szűk sikátoraiban azonban eltévedt. Míg bolyongott, beesteledett, és mire a városkapuhoz ért, késő este lett, a sorompót már leeresztették. Nem tudhatta, hogy nem riasztották-e az őrséget, s nem
éppen miatta zárják le a várost. Magyaros kiejtése elárulta volna, ezért
részegnek tettette magát. Tántorogva, borízű hangon egy közismert
nótát dudorászott. Az őrökben nem ébredt gyanú a magas termetű
részeg dragonyos láttán. Fölemelték a sorompót, és Rákóczi eltűnt az
éjszakában. A városon kívül hűséges apródja várta. Ezer veszedelem
között, a Duna három ágán átkelve Lengyelországig vágtattak. Ott készült a hazatérésre, hogy élére álljon a független Magyarországért vívott szabadságharcnak.

Rákóczi zászlaja  Olvasd el még egyszer
A felszabadító háborúk következményei
című szövegrészt a 81. oldalon! Hogyan
értelmezhető ez alapján Rákóczi egyik
jelszava, „A szabadságért!”?

Milyen körülmények között tudott Rákóczi megszökni a börtönből?

Az országban az elégedetlenség akkorára nőtt, hogy amikor a franciákkal nyugaton folytatott háború miatt kivonták
a félelmetes vértes lovas császári ezredeket Magyarország-

Olvasd el a 88–89. oldalon lévő képregényt! Foglald össze röviden, mi történt Zrínyi Ilona gyermekeivel Munkács
feladását követően!
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➊ Rákóczi találkozása
a felkelőkkel
„Alig lehet elképzelni azt a buzgalmat és
örömöt, amely a népet mindenfelől hozzám vonzotta. Bandákban jöttek, kenyeret, húst és más szükséges élelmiszert
hoztak. Ezeket az embereket feleségük és
gyerekeik kísérték, és amikor messziről
megláttak engem, letérdeltek és orosz
módra keresztet vetettek. Bőven hullatták
örömkönnyeiket, és ez kifakasztotta az én
könnyeimet is. […] hazaküldték asszonyaikat és gyerekeiket, beálltak a katonáim
közé […]. Puskák hiányában kardokkal,
vasvillákkal és kaszákkal fegyverkeztek fel,
és kijelentették, hogy velem akarnak élnihalni.”
(Részlet Rákóczi emlékirataiból)

Képzeld magad Rákóczi helyébe! Hogyan látnál hozzá a hadsereg megszervezéséhez, milyen intézkedéseket tennél? Mi miatt tartanád esélyesnek a
szabadságharcot a győzelemre?

ról, megindult a nyílt felkelés, melynek Rákóczi elvállalta a
vezetését. ➊ A Rákóczi-szabadságharc 1703-ban kezdődött
meg. Kuruc seregei élén az ország nagy részét gyorsan elfoglalta – csak a császári kézen lévő várak és az ország nyugati határszéle, valamint Horvátország tartott ki vele szemben az uralkodó oldalán. A Habsburg-párti erőket labancnak
is nevezték.
Mely tényezők segítették elő a szabadságharc sikeres kibontakozását?

Rákóczi zászlóbontása után a Habsburgok intézkedéseivel elégedetlen nemesek is tömegesen csatlakoztak a kuruc
erőkhöz. A rendek Rákóczit előbb erdélyi fejedelemmé,
majd egész Magyarországot irányító vezérlő fejedelemmé
választották. 1707-ben a Habsburg-ház trónfosztását is kihirdették, ezzel Rákóczi állama elszakadt a Habsburg Birodalomtól. A nemzetközi helyzet azonban nem kedvezett,
miután a Habsburg-haderő felülkerekedett nyugaton, a franciákkal szemben, így egyre több és erősebb csapatot tudtak
a kuruc felkelőkkel szemben bevetni, ami végül a szabadságharc 1711-es vereségéhez vezetett.
Milyen fő cél valósult meg a szabadságharc alatt?

II. Rákóczi Ferenc nem fogadta el a számára is felkínált
kegyelmet, hanem önkéntes száműzetésbe vonult.
Előbb Lengyelországba, majd Franciaországba ment, végül pedig az Oszmán Birodalomban telepedett le (a Márvány-tenger partján, Rodostóban). Haláláig (1735) reménykedett benne (a Habsburgok pedig tartottak tőle), hogy
nemzetközi segítséggel visszatérhet Magyarországra.

Rákóczi pénze, a libertás.
ibertás Rákóczi rézből és
ezüstből is veretett pénzt, de a rézpénz gyorsan
elértéktelenedett  Milyen összefüggés van a
pénz neve és a szabadságharc között?

Rákóczi rodostói házának másolata Kassán (ma Szlovákia). A fejedelem
hamvait 1906-ban hozták haza magyar földre, Kassára. Azóta ismét határon
túlra került.  Mely nép építészeti stílusát őrzi a ház, és miért?
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Történetek a Rákóczi-szabadságharc idejéből
A szabadságharc korából, a kurucok és labancok harcairól
számos történet maradt fenn, megihletve később neves írókat is. A kurucok általában sikeres portyákat, rajtaütéseket
vezettek, de a nagyobb csatákban rendre alulmaradtak a jól
képzett és jól felszerelt császári csapatokkal szemben.
Ennek hátterében az is állt, hogy a kuruc hadsereg megfelelő ellátása és felszerelése a folyamatos anyagi nehézségek
miatt szinte lehetetlen volt. A tisztek egy része, annak ellenére, hogy Rákóczi erre nagy figyelmet fordított, nem rendelkezett korszerű hadászati ismeretekkel. Mindez a nyílt
mezei összecsapásokban többször fegyelmezetlenséggel
is kiegészült.
Foglald össze, milyen hadszervezési nehézségekkel kellett szembenéznie Rákóczinak a háború során!

Ahogyan a történészek gondolkodnak
A nagyhatalmak igyekeznek hatalmukat és fennhatóságukat minél több
népre kiterjeszteni. A magyar történelemben többször is előfordult, hogy a
függetlenségi harc után kiegyezésre
került sor.

A Rákóczi-szabadságharc mérlege
A Rákóczi-szabadságharccal a magyarok egy része a függetlenség megszerzését szerette volna elérni. Ez azonban
számos okból nem volt lehetséges.
A magyar rendek végül a megegyezést
választották a bécsi udvarral.

Milyen tanulságul szolgált a kuruc felkelés a bécsi udvar számára?

19. századi nagy írónk, Jókai Mór A nagyenyedi két fűzfa című elbeszélésében a kollégista diákok hőstette elevenedik meg. Az erdélyi várost
sanyargató labancokkal – mivel megpróbálták a várost kifosztani – a
kollégista diákok vették fel a küzdelmet. A fűzfáról metszett dorongjaikat tréfásan gerundiumnak (egy nehezen megtanulható latin igeszerkezetről) nevezték el, mellyel ha beverték a labancok fejét, hasonlóan
fájt nekik, mint a diákoknak a sok latintanulástól. A kollégista diákok
legyőzték a labancokat, és az eset után a városba vezető út mellett a
földbe tűzték fűzfa botjaikat, melyek gyökeret eresztettek és kihajtottak. Így állt az út mellett Nagyenyednél a két fűzfa, melyek még hosszú
ideig a hőstettre emlékeztették az arra járókat.

Jókai Mór 1853-ban írta meg ezt az elbeszélést. Hány év választotta
el a Rákóczi-szabadságharctól? Mire utalt, hogy az utókor ennyire
megőrizte ezt a történetet?
A szabadságharc talán leghíresebb és mindenképpen legképzettebb
hadvezére Bottyán János, vagy elterjedtebb nevén Vak Bottyán volt.
Bottyán János generális, kezében a kurucok
A török ellen még a császári seregben harcolt. Érsekújvár ostrománál
jellegzetes fegyverével, a fokossal
belopódzott a török várba, és kihajította a
minaretből az imára hívó müezzint, majd
sértetlenül elmenekült. Buda visszavételénél és a török kiűzésében is részt vett (ekkor
vesztette el fél szemét, innen a közismert
„vak” jelző). A szabadságharc elején még a
labanc oldalon állt, Zólyom várának védelménél a lovagkort idézve párviadalt vívott
az egyik híres kuruc brigadérossal, Ocskay
Lászlóval is, hogy kié legyen a vár – végül
azonban mindketten megsebesültek. Ezek
után átállt a kurucok oldalára, ám császári
fogságba került. Ha nem szabadítják ki hű
jobbágyai az urukat Bécs felé szállító naKurucok és labancok összecsapása  Milyen fegyverekkel zajlott
szádról, a hadbíróság bizonyára kivégeztetaz összecsapás? Mi jellemezte a kurucok harcmodorát? Miért?
te volna.
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Rákóczi szolgálatát rögtön tábornokként kezdte, és a bizalmat meghálálva
sikeresen foglalta el a teljes Dunántúlt, legyőzve a császári csapatokat is. Botytyán népszerűségéhez hozzájárult a katonái körében megtartott legendás
fegyelem, ugyanis megtiltotta, hogy a fosztogatásokban gyakorta részt vevő
kurucok megkeserítsék a befolyásuk alatt álló területek lakosainak életét. Az
idős tábornok – szemben több társával – élete végéig kitartott Rákóczi mellett, valószínűleg pestis okozta a halálát 1709-ben. Ahogy Bercsényi mondta:
„Szegény Bottyán vak sógor tegnap nyolc óra tájban béhúnyta másik szemét
is.” A korabeli történelmi helyzetek és életutak érdekessége, hogy a „Rákóczi
villámának” is nevezett Ocskay László a szabadságharc vége felé elpártolt a
vezérlő fejedelemtől, és egy rövid ideig a császáriak oldalán harcolt. Egykori
kuruc vitézei azonban bosszút álltak, fogságba ejtették, és az árulóvá vált Ocskayt a haditörvényszék kivégeztette.

Az először tévéfilmsorozatként, majd
később könyvben is megjelenő A Tenkes
kapitánya Siklós környéki (kitalált)
kuruc történeteket elevenít meg. A bátor
és ravasz kuruc Eke Máté („a Tenkes
kapitánya”) sokszor mulatságos módon
jár túl a környék lakosságát adóztató
labancok eszén.  Milyen képet jelenít
meg kuruc-labanc viszonyról ez a
rövid leírás? Ha van kedved és időd,
olvass bele a könyvbe, vagy nézz bele
az egyik epizódba! Hogyan láttatják
velünk a labancokat az alkotók?
Mennyire valós kép ez szerinted róluk?

➋ III. Károly álláspontja
„Azt akarom, hogy ezen nemzettel
[a magyarokkal] nagyobb megértéssel bánjunk, elejét vegyük azon
panaszának, hogy a németek elnyomják; meg kell mutatni, hogy
bennük épp úgy megbízom, mint
a többiekben, és becsületben tartom őket.”

Miért vált Vak Bottyán a szabadságharc legendás alakjává?
Miért érdekes Ocskay László története?
Vonj le néhány következtetést a szöveg alapján: miben volt erős és miben
gyenge a kuruc hadsereg?

A szatmári béke
A Rákóczi-szabadságharcot végül 1711-ben a szatmári béke zárta
le. I. Lipót utódja, I. József, majd hirtelen halála után III. Károly
hajlott a békére. ➋ A kuruc vezetők egy része pedig felismerte,
hogy a francia segítség nélkül nem tudják megnyerni a szabadságharcot. Rákóczi nem értett ezzel egyet, ezért külföldön próbált
segítséget szerezni, és a tárgyalásokat időhúzási szándékkal javasolta. Megbízottja, Károlyi Sándor azonban az egyeztetések során egy olyan békére törekedett, amely a vereség ellenére is elfogadható a kurucok számára. A tárgyalások Szatmár megyében,
Szatmárnémetiben zajlottak. Miután megállapodtak a megegyezés feltételeiben, a kuruc csapatok Nagymajtény mellett tették le
zászlóikat. Az ünnepélyes megadás után viszont büszkeségüket
megőrizve, fegyvereiket megtartva vonulhattak el.
Mire utalt a megadásnak ez a módja?

Hogyan járult hozzá a király idézett álláspontja a magyarokkal
történő megegyezéshez?

A nagymajtényi zászlóletétel (1711)
– rézmetszet. A kép előterében látható
a zászlók letétele, háttérben a kuruc
és császári csapatok felsorakozva.
 Miért zászlóletétel és miért nem
fegyverletétel történt?
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A MÁV Rákóczi halálának 280. évfordulójára üzembe helyezett mozdonya  Mikor helyezhették üzembe? Olvasd le
a szabadságharc latin jelmondatát a mozdonyról! Nézz utána, hogy mit jelent!

A béke Magyarország történetének egyik legpozitívabb
megegyezése volt: mindkét fél számára több előnyt hozott,
mint hátrányt, ugyanakkor mind a két fél engedett is a másik részére (azaz kompromisszumot kötöttek). ➌ A király
teljes büntetlenséget adott a zászlóikat letevő kurucoknak,
emellett pedig ígéretet tett Magyarország hagyományos,
törvényes különállásának megőrzésére és a protestánsok
vallásgyakorlatának biztosítására. A másik oldalon ugyanakkor a kurucoknak le kellett mondaniuk Magyarország teljes függetlenségéről, ezáltal el kellett fogadniuk, hogy az
ország a Habsburg Birodalom része marad a jövőben (bár
számottevő különállást élvezve). Mindez lehetővé tette,
hogy a Magyarország beilleszkedjen a Habsburg Birodalomba, és a török kor hosszú háborús időszaka után békés
évtizedek következzenek, amikor az ország népessége, gazdasága fokozatosan gyarapodhatott. A Habsburgok pedig
újabb jelentős országot tudtak biztosan beilleszteni birodalmukba. Ne felejtkezzünk azonban el róla, hogy a szabadságharc előtt az uralkodó korántsem volt ilyen együttműködő, így aztán Rákóczi és kurucainak hősi erőfeszítésére
szükség volt ahhoz, hogy a későbbi fejlődést lehetővé tevő
szatmári béke megszülessen.
Fogalmazd meg, miért állítja azt a magyar történettudomány,
hogy a „Rákóczi-szabadságharc a bukásában győzött”!

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK
2 Elégedetlenség a Habsburgokkal szemben ➞ II. Rákóczi
Ferenc a kuruc mozgalom élére kerül
2 Kuruc hadsereg: portyák, rajtaütések
2 A Habsburg-ház trónfosztása
2 Kimerül az ország: katonai vereségek – belső ellentétek ➞
1711: szatmári béke – reális kompromisszum

➌ Részletek a szatmári békéből
„[…] Császár és koronás király Ő Felsége
[…] a vallásnak dolgában országunknak
törvényét megtartja, úgy annak gyakorlását […] mind Magyarországban, mind Erdélyben […] törvény szerént megengedi.
[…]
[…] mind a törvényeknek megtartásában, mind a hazafiaknak az ország hivataljaira való alkalmaztatásában […] semmi
fogyatkozás nem lészen, amint viszont
Ő felsége is kívánja, hogy a magyar és
akármelyik nemzetségből való erdélyi lakosok az ő törvényes szabadságokkal való
élés mellett királyukhoz való hívségükben
egy nemzetnek se engedjenek.”

Fogalmazd meg, mely jogokat rögzítik
az idézett részletek!
Miért említi a dokumentum külön Magyarországot és Erdélyt?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK
ÉS FELADATOK
Milyen célokért hirdették meg a felkelők a szabadságharcot?
Milyen problémákkal szembesült
Rákóczi?
Miért mondták ki a Habsburg-ház
trónfosztását?
Milyen okok vezettek a béke megkötéséhez?
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Projektfeladat
A vezérlő fejedelem. Jelenetek előadása
II. Rákóczi Ferenc kalandos életéből
téből
Cél: Történelmi tárgyú jelenet megírása
és előadása.
Mire keressük a választ a közös munka során?
Hogyan lehet színjátékkal életre kelteni a múlt eseményeit?

Mit tanulunk meg a projekt során?
Ismereteket gyűjteni a témánkról könyvtárban, interneten,
múzeumokban.
Történetet dramatizálni, párbeszédes jelenetként megírni.
Dramatizált jelenetet megtanulni és eljátszani.

Mit fogunk csinálni?
4-5 fős csoportokat alakítunk.
Információkat keresünk. Megpróbálunk
II. Rákóczi Ferenc életéről minél több olyan
történetet találni, amelyek rövid jelenet
formájában előadhatók.
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Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a történetek
keresése és kiválasztása során?
Például:
• Érdekes legyen.
• A szereplők közötti párbeszédek formájában is meg lehessen
jeleníteni.
• Elég legyen három-négy szereplő az eljátszásához.
• A dramatizált változat ne legyen hosszabb 5 percnél.
Kiválasztjuk, hogy II. Rákóczi Ferenc életének mely
eseményét mutatjuk be.
Eldöntjük, hogy kik lesznek a jelenet szereplői.
Megszervezzük a jelenet elkészítését és előadását. Szétosztjuk
egymás közt a feladatokat: jelenetírás, jelmez- és díszletkészítés,
az egyes szerepek eljátszása, rendezés stb. A csoport munkájáról
munkanaplót vezetünk.
Megírjuk a jelenetet.
Elkészítjük a jelmezeket és a díszletet. (Ez nem feltétlenül
szükséges, mert jelmezek és díszletek nélkül is előadhatjátok
a jelenetet.)
Megtanuljuk a szerepeket.
Begyakoroljuk a jelenet eljátszását.
Tervezzük meg a projektünket! A tervezést segítő táblázatot
készítsétek el a füzetetekbe (vegyétek mintául az első
projektfeladat táblázatát), és töltsétek ki, egészítsétek ki közösen!
(A felelősök a csoporttagok munkájának
összehangolásáért felelnek.)
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11. Mária Terézia
Mária Terézia a magyar történelem legmeghatározóbb királynője, és napjainkig a legkedveltebb Habsburguralkodónk. Uralkodásának negyven éve alatt az ország nagyobbrészt békében fejlődött, a török kori pusztulás után ismét feléledt. Országlásának talán legmaradandóbb emlékei a pompás barokk főúri paloták, illetve székesegyházak, melyek ekkor, a 18. században épültek. Budapest egyik városrésze – Terézváros – is
nagy valószínűséggel az ő nevét viselve emlékeztet nap mint nap a „magyarok királynőjére”.

Hogyan ért véget az Oszmán Birodalom magyarországi uralma?
Milyen eredménnyel zárult a Rákóczi-szabadságharc?
Hogyan viszonyult Mária Terézia
apja, III. Károly Magyarországhoz?

Mária Terézia, a családanya és uralkodó
A Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári békét megkötő
III. Károly hosszú ideig, sikeresen uralkodott. Férfi örököse
azonban nem volt, mivel egyetlen fia még csecsemőkorában
meghalt, rajta kívül pedig három lánya született. A király
ezért mind saját népeivel, mind Európa hatalmasságaival
elfogadtatta, hogy legidősebb lánya, Mária Terézia fogja
követni a trónon.
Az utódlás mégsem ment könnyen. Nemcsak azért, mert
a Habsburg Birodalomban korábban nem volt női uralkodó
(és Magyarországon is csak néhány évig a 14. században),
hanem azért is, mert az egyik német uralkodó, a porosz király és szövetségesei nem ismerték el jogos hatalmát. Ezért
apja halála után, rögtön trónra lépésekor (1740) örökösödési háború tört ki. A fiatal királynő azonban derekasan helytállt, sikerült egyben tartania birodalmát. Ehhez természetesen a magyar országgyűlés támogatása is szükséges volt.
A magyar urak az „Életünket és vérünket!” felkiáltással fejezték ki támogatásukat a fiatal, megnyerő királynőnek –
akitől cserébe természetesen elvárták különállásuk és jogaik tiszteletben tartását.
Milyen nehézségekkel találta szembe magát Mária Terézia uralkodása kezdetén?

Mária Terézia  A királynő előtt három korona
látható: a magyar és a cseh királyi, valamint
az osztrák főhercegi. Legelöl a magyar királyi
korona, ugyanis a királynő legmagasabb
tisztsége a magyar királynői cím volt. Így ha
más uralkodók röviden kívánták megszólítani,
magyar királynőnek címezték. A német-római
császári címet férje, Lotaringiai Ferenc viselte.

Mária Terézia a magyar rendek előtt
melyik sorsdöntő jelenetet
örökíti meg a festmény? Kit tarthat
a kezében a fiatal uralkodónő?
 Vajon
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Mária Terézia négy évtizeden keresztül (1740–1780) uralkodott
a Habsburg Birodalomban, így Magyarországon is. A királynő
uralma alatt sokat fejlődött az ország, és a kezdeti megrázkódtatások (örökösödési háború) után erős kézzel vezette, fejlesztette
birodalmát. Nem csoda, hogy sok évszázad távlatából is az egyik
legnépszerűbb és legtehetségesebb Habsburg-uralkodónak tartjuk, akinek ma is áll monumentális szobra Bécsben, de a gödöllői
kastélyparkban is megtaláljuk bronzalakját.
Mária Terézia azonban nemcsak mint nagy formátumú uralkodó, hanem mint
példás családanya is kitűnt kortársai közül. Férjével, Lotaringiai Ferenc császárral (őt választották meg az ekkor már csak formális hatalommal járó német-római császári tisztségre) szerelmi házasságot kötött, melyből tizenhat
gyermekük született, megalapítva a Habsburg–Lotaringiai-dinasztiát (uralkodócsaládot). A korabeli szokás szerint az uralkodók személyesen nem foglalkoztak sokat gyermekeik nevelésével, hanem azt inkább az anyakirálynék, illetve nevelők intézték. Mária Terézia ezzel szemben kitüntetett figyelemmel
követte gyermekei nevelését, sokszor maga is részt vett benne. Legkisebb
lányát, Mária Antóniát (Marie Antoinette) még felnőtt korában, XVI. Lajos francia király feleségeként is rendszeresen tanácsaival látta el, akárcsak az őt az
uralkodói trónon követő, apja halála óta már a német-római császári címet
viselő József fiát is.

Mivel tűnt ki Mária Terézia a korabeli uralkodók közül?

Intézkedései Magyarországon
A királynő hosszú uralkodása alatt számos modernizáló, fejlesztő intézkedést vezetett be. Gondja volt minden alattvalójára, így a
jobbágyokra is – nem mellékesen azért, mert tőlük származtak az
állam működéséhez szükséges adóbevételek. Híres szállóigéje:
„Etetni kell a juhot, ha nyírni akarjuk.” Ennek érdekében adta ki
úrbéri, azaz a jobbágyi terhekre vonatkozó rendeletét is, amelyben egységesítette és korlátozta a robot mértékét, és meggátolta,
hogy a földesurak a jobbágytelkek rovására növeljék majorságaikat. A rendelet meghatározta, hogy a földesúr milyen módon és
maximum milyen mértékben követelhet szolgáltatásokat a jobbágytól. Ezzel a jobbágyok terhei kiszámíthatóbbá váltak.
Híres tanügyi (oktatási) rendeletében modern tanterveket
adott ki, melyekben a megszokott tantárgyak (például görög, latin) mellett a történelem, földrajz és természettudományok is szerepeltek. ➊ Kötelezővé tette az iskolát minden gyermek számára
hat- és tizenkét éves kor között, bár ezt abban a korban nem lehetett megvalósítani. Ugyanis a jobbágycsaládok a gyermekeiket
nagyrészt csak akkor járatták az iskolába, amikor nem akadt tennivaló a földeken. A rendelet egységes rendszerbe foglalta az iskolákat és tanterveket a népiskolától az egyetemig.
Egészségügyi rendelete előírta képzett orvosok és bábák (szülésznők) alkalmazását, az utóbbiak ingyen segítettek.
Melyek voltak a királynő legfontosabb reformintézkedései?

Mária Terézia szobra a gödöllői
kastélykertben. A szobron a fiatal,
uralkodása kezdetén a magyar rendek
segítségét kérő uralkodónő jelenik meg.
 A tankönyvi szöveg tanulmányozása
után válaszold meg, miért pont
Gödöllőn áll Mária Terézia szobra!

➊ Oktatásügyi rendelkezés,
1777
„Az ifjúság helyes nevelését és az
egész közoktatásügynek intézését
a józan erkölcsű népek mindenkoron oly nagy fontosságúnak tekintették […]. Mert ha az állam egész
boldogsága az isteni lény feltétlen
tiszteletéből, a hit szentségéből, a
fejedelemhez való hűségből, a haza
és a polgártársak szeretetéből, mint
megannyi kútforrásból fakad: bizonyára érthető, mily nagy buzgósággal kell munkálkodnunk.”

Állapítsd meg, milyen célt fogalmaztak meg a dokumentumban!
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A Mária Terézia által alapított Szent István-rend
 Mely motívumok utalnak Szent Istvánra és
Magyarországra, és melyek Mária Teréziára?

Apjához hasonlóan jóindulattal fordult a magyarok felé,
és számos népszerű intézkedést tett. Az államalapító Szent
István király iránti tisztelete jeleként hazahozatta Dalmáciából a szent király ereklyéjét, a „Szent Jobbot”, valamint
megalapította a legmagasabb magyar királyi kitüntetést, a
Szent István-rendet. Ezenfelül Budára költöztette a Pázmány Péter által alapított egyetemet, sőt Magyarországhoz
csatolta az Adriai-tenger partján fekvő kikötővárost, Fiumét
is. A tehetséges magyar nemes ifjúság megnyerésére hozta
létre a magyar nemesi testőrséget, így a királyi udvarban
forgolódva a jövő magyar nemessége sokkal jobban kötődött az uralkodóhoz. A királynő magyarok iránti nyitottságát jelezte, hogy elődeivel ellentétben többször is ellátogatott Magyarországra egyes főurak meghívására. Egyik ilyen
látogatásának állít emléket Magyarország legismertebb diadalíve, amelyet a váci püspök emeltetett székvárosában a
királynő látogatása alkalmából.
Hogyan viszonyult Mária Terézia Magyarországhoz?

A magyar huszárok és a berlini huszárcsíny
Mária Terézia két nagy háborújában (a trónra lépésekor kitört osztrák örökösödési háborúban, majd pár évvel később
a visszavágásként vívott hétéves háborúban) sok nagy sikert arattak a különböző harctereken a magyar huszárok.
Ez a könnyűlovas fegyvernem Európa-szerte elterjedt és
megszokott alakulattá vált a legtöbb ország hadseregében,
de eredete kétségkívül Magyarországhoz kötődik.
Az első említések szerint már Mátyás király fekete seregében is megtaláljuk őket, de igazán a török korban és a
Rákóczi-szabadságharc idején ívelt fel szerencsecsillaguk.
A 18. században pedig már a legtöbb európai állam haderejében szolgáltak huszárok. A mozgékony könnyűlovasalakulatok meglepő rajtaütéseikkel, váratlan rohamaikkal
sok kellemetlenséget tudtak okozni az ellenségnek. Az egyes
huszárezredek mindig a rájuk jellemző színekben pompázó
egyenruhákban jelentek meg a csatatereken.
A Bocskai-huszárezred egy törzstisztje és
közhuszára  Figyeld meg, hogy mi a fő
fegyvere! Miben változott meg a középkor
óta a lovas harcmodor?

Keresd meg az atlaszodban Berlint!
Miért volt vakmerő hadművelet a „berlini huszárcsíny”?

Foglald össze a huszárcsapatok harcászatának a lényegét!

A leghíresebb huszárcsínyt kétségkívül Hadik András
vezetésével hajtották végre a magyar huszárok. A hétéves
háború idején, 1757-ben mélyen betörve Poroszország területére egy gyors, meglepetésszerű akció keretében néhány
ezer huszárával megsarcolta a védtelen Berlint. ➋ Bár a város védekezni próbált, Hadik könnyűágyúival ellőtte a felvonóhidak láncait, így a lecsapódó hídon át tört be huszáraival. A közeledő porosz haderő hírére ugyanolyan gyorsan
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elhagyta a porosz fővárost, mint ahogy ott termett. A lakosságot nem háborgatta, de jelentős zsákmányt vitt haza Mária Teréziának. A királynő hálája sem maradt el, Hadikot
grófi címmel és Mária Terézia-renddel tüntették ki, valamint
a birodalom fennállásának több évszázada alatt ő lett az
egyetlen magyar, aki az Udvari Haditanács elnökeként a
birodalom legmagasabb katonai tisztségét elérte. Nem véletlen, hogy szobra ma is megtalálható a budai várban.
Hogyan mutatkozott meg a huszártaktika Hadik haditettében?

Főúri kastélyok a művelődés szolgálatában
A 18. század, azon belül pedig Mária Terézia uralkodása
idején a magyar főúri családok tökéletesen beilleszkedtek
a birodalom arisztokráciájába. Fényes lakhelyeket tartottak fenn Bécsben, így jelen lehettek az uralkodó környezetében, és átvették a barokk udvari kultúrát. Ezek mellett
birtokközpontjaikat, nyári kastélyaikat pompás barokk főúri kastélyokká varázsolták. Az építkezések nem egyszerűen költséges hóbortok voltak, vagy az arisztokraták kényelmét szolgálták, hanem a legmagasabb kultúrát terjesztették az országban. Emellett komoly megrendeléseket is
adtak a legkülönbözőbb mesterembereknek, ezzel segítve
Magyarországra településüket.
A királyi udvartartás továbbra is Bécsben maradt (a belvárosban található Hofburg mellett a Mária Terézia által a
francia királyok versailles-i kastélyának mintájára építtetett
Schönbrunnban), bár Budán is a királynő uralkodása idején
építették újjá a palotát – ez az ide költöző egyetem otthona
lett.
A korszakban nagyon fontos egyházi építkezések is zajlottak: székesegyházak (például a kalocsai vagy nagyváradi), püspöki paloták, de akár oktatási intézmények (például
az egri líceum) is hirdetik emlékét.

➋ Hadik Andrásnak a berlini
hadjárat előtt kiadott
hadparancsából
„Utasítás a Brandenburg tartományba bevonuló csapatok magatartására vonatkozólag.
1. Minthogy ez alkalommal nemcsak a
szemben álló csapatoktól, hanem a lakosságtól se várható más, mint ellenséges
fogadtatás, ezért a hadicikkelyekben
megszabott büntetés terhe mellett sem
nappal, sem éjjel, senki nem hagyhatja el
a csapatát, és a helyes óvintézkedések ellen fellázadó gondatlanság az elöljárók
által minden elnézés nélkül toroltassék
meg.
Ezért 2., a csapatok minden időben éberek és elővigyázatosak, az első parancsra
vagy riadóra készek, kötelességük teljesítésében készségesek és elöljáróik iránt
feltétlenül engedelmesek legyenek.”

Hadik András lovas szobra a budai várban
 Képzeld el, hogy huszár vagy Hadik
András seregében! Készíts beszámolót
a hadvezér hőstettéről! Segít az internet
(Hadik András címszó).

A fertődi Esterházy-kastély, a „magyar Versailles”.
A képen jól megfigyelhető a kastély előtti
díszudvar és francia mintára megtervezett
kastélypark.  Vajon miért nevezték el
a „magyar Versailles”-nak a kastélyt?
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A király távollétében az ország vitathatatlanul legelőkelőbb udvartartását a leggazdagabb hercegi család, az Esterházyak alakították ki. Birtokközpontjuk Kismartonban volt, de (Fényes) Miklós herceg a mai Fertődön felépíttette pompás nyári kastélyát,
Eszterházát. A kastélyt nem túlzás „magyar Versailles”-nak nevezni, amely még egy kisebb operaházzal is rendelkezett. A hercegi palotában virágzott a kultúra, a barokk építő- és képzőművészet mellett a klasszikus zene központja is volt. A híres bécsi
klasszikus zeneszerző, Joseph Haydn majdnem három évtizeden
keresztül volt a herceg udvari zeneszerzője. Miklós herceg pedig
maga is rendszeresen kamarazenélt kedvenc zeneszerzőjével. A palota pompáján még az odalátogató Mária Terézia is álmélkodott.
Az Esterházy-kastély mellett számos nevezetes főűri lak épült a
korszakban, amelyek közül a gödöllői Grassalkovich-kastély
emelhető még ki. Mária Terézia ide is ellátogatott, amelynek emlékét az ő tiszteletére építtetett márvány hálószoba őrzi.
Miért váltak a korabeli főúri kastélyok művelődési központokká?

Esterházy „Fényes” Miklós herceg
barytonja. A csellóhoz hasonló hangszer
a herceg kedvence volt, Haydntől több
mint 150 triót rendelt hozzá a herceg,
melyekben maga játszotta a bariton
szólamot.

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Gróf Grassalkovich Antal előbb III. Károly, majd Mária Terézia alatt többek között a pénzügyekkel foglalkozó kamara elnöki és a koronaőri tisztséget viselte. Kiterjedt birtokokkal rendelkezett Pest környékén, és kastélyát Gödöllőn
építtette fel. Mária Terézia őt bízta meg a budai vár újjáépítésének felügyeletével. A királynő a munkálatok megtekintése miatt egy pest-budai látogatásról döntött, és tudatta, hogy Gödöllőt is felkeresi. Grassalkovich a költségekkel
nem törődve hónapokon keresztül készítette elő a fogadást. A fényűző és pazarló fogadáson kívül emlékezetes programok összeállítására is törekedett. Az
ország északkeleti részéből medvéket és farkasokat hozatott, hogy állatviadalt rendezzenek, illetve bálokkal, mulatságokkal, zenei rendezvényekkel és
tűzijátékkal készült. Mintegy húszezer embert vett részt a fogadáson, és közülük hatezer a kertben étkezett.
Az 1751 nyarán megtartott pest-budai látogatás, illetve a háromnapos gödöllői fogadás kiválóan sikerült, Mária Terézia és népes udvartartása remekül
szórakozott. Ennek a látogatásnak az emlékét több anekdota is megőrizte,
melyek közül a leghíresebb a nyári szánkózás története. Eszerint a gróf drága
sóval hintette be azt az országutat, amely Pest és Gödöllő között volt. A királynő pedig hat ló vontatta, aranyozott szánkón ülve érkezett meg a kastélyhoz,
miközben a felvert sóréteg hófelhőként körülölelte. A valóság nem egészen
így festett, de akkor is méltó volt a barokk pompához: ötszáz lovas és hetvenezer színes viaszégő lámpa fényárja fogadta a királyi pár esti megérkezését.

Készíts rövid beszámolót Mária Terézia gödöllői fogadásáról!
Hogyan él Mária Terézia királynői tevékenysége a köztudatban? Miért?
Milyen volt a nemesség és a
királynő kapcsolata?
Mely intézkedések hatottak
kedvezően az országra?
Miért váltak a főúri kastélyok
művelődési központokká?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK
2 Mária Terézia: 1740–1780
2 Magyar rendek katonai támogatása az osztrák örökösödési
háborúban és a poroszok elleni háborúban
2 Jobbágyvédő intézkedések és az oktatás fejlesztése
2 Magyar főúri kastélyok – a világi barokk
2 Fejlődés és gyarapodás az időszakban
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Portrék és történetek Magyarország kora újkori
történetéből
 ÖSSZEFOGLALÁS
➊ Magyarázzátok meg az alábbi fogalmakat! Mi a közös
bennük? Melyik a kakukktojás?
Fogalmak: kuruc, labanc, trónfosztás, szabadságharc
➋ Keressétek meg könyvetekben azokat a képeket,
amelyek a várháborúk korának eseményeihez kapcsolódnak! Idézzétek fel és meséljétek el ezeket az
eseményeket!
➌ Dolgozzatok párokban! Rajzoljatok a füzetetekbe kört,
a kör mentén írjátok fel a kor jelentős személyiségeinek a nevét! Keressetek minél több kapcsolatot a felírt
személyek között (rokonság, ellenfelek, ugyanazon
csata résztvevői, hasonlóság, azonos társadalmi rang
stb.) A különböző típusú kapcsolatokat jelöljétek különböző színű vonalakkal!
Személyek: I. Ferdinánd, Szapolyai János, I. Szulejmán,
Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány
Péter, Zrínyi Ilona, Zrínyi Miklós, Thököly Imre, II. Rákóczi
Ferenc, Mária Terézia
➍ Dolgozzatok párokban!
Keressétek meg a tankönyvben a következő társadalmi csoportokhoz tartozó személyek ábrázolását!
Társadalmi csoportok: jobbágy, nemes, főúr, főpap,
városi polgár, végvári vitéz, diák, hajdú
Mely csoportok helyzetének változására vonatkoznak a következő mondatok?
A Habsburg-uralkodók rendeleteket adtak ki védelmükben. A 17. század végén szélnek engedték őket.
Letelepítették őket. Az erdélyi fejedelem támogatta
nyugat-európai útjaikat. Egy részük támogatta a
Habsburgokat, más csoportjaik összeesküvést szőttek
ellenük.

1500

1600

➎ Alkossatok csoportokat! Játsszatok ország–várost a
korszakra vonatkozó szavakkal! Nehezíthetitek a feladatot: aki meg tudja mondani, hogyan kapcsolódik a
korszakhoz az általa felírt szó, 3 pontot kap. (A hibásan
felírt szavakért nem lehet pontot kapni.)
➏ Előbb dolgozzatok önállóan, majd csoportban! Írjátok fel a lap közepére egymás alá a következő eseményeket!
Az ország három részre szakadása, Bocskai-felkelés, a
török kiűzése, Rákóczi-szabadságharc, Mária Terézia
jobbágyvédő rendelete
Írjátok fel az események mellé balra az esemény egy
fontos okát, jobbra pedig egy fontos következményét.
Folytassátok a munkát csoportban, hasonlítsátok öszsze az eredményeteket: van-e olyan ok, következmény,
amelyet többen is írtatok?
➐ Jelöld az időszalagon (a betűjelekkel) az alábbi eseményeket!
(A) a mohácsi csata, (B) a törökök elfoglalják Budát,
(C) Eger ostroma, (D) Szigetvár ostroma, (E) a Bocskaifelkelés, (F) Buda visszafoglalása, (G) szatmári béke,
(H) Mária Terézia uralkodása
➑ Olvasd végig újra a 88–89. oldalon található képregényt! Tervezd meg a tanultak alapján a folytatását!
Hogyan ábrázolnád, és milyen eseményeket emelnél
ki a Rákóczi-szabadságharc időszakából? Kik lennének a képregényed főbb szereplői? Ha van kedved,
akkor ne csak „forgatókönyvet” írj, hanem rajzold is le,
amit elképzeltél!

1700

1790
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IV. fejezet
Élet a kora újkori
Magyarországon
Buda és Pest látképe, 1617

98

OH-TOR06TA_tori_06-2.indd 98

2022. 03. 10. 13:32:12

A MAGYAR KIRÁLYSÁG TÖRTÉNELMÉBEN Hunyadi Mátyás halála és Mária Terézia halála között közel háromszáz év telt el. Ennek több mint felében szinte állandóan kisebb-nagyobb harcok dúltak az országban. Békés évtizedek csak a szatmári békét követően köszöntöttek be a Kárpát-medencében.
Ebből a fejezetből megtudhatod,
 hogyan élték meg az emberek ezeket az évszázadokat.
 milyenek voltak az életkörülmények.
 hogyan alakult a magyar népesség lélekszáma a kora újkorban.
 hogyan és miért nőtt meg jelentősen a nem magyar ajkú népesség létszáma.

Eközben megtanulhatod, miként lehet
összehasonlítani a kora újkori és mai
életmód egyes jellegzetességeit.
történelmi térképek segítségével információkat keresni és következtetéseket
levonni.
a szemtanúk beszámolóinak a segítségével megérteni a korabeli emberek érzéseit.
megérteni az események közelebbi és
távolabbi okait, rövid és hosszú távú
következményeit.
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12. Élet a török hódoltsági Magyarországon
A több mint másfél évszázadnyi török uralomra látszólag napjainkban már nem sok minden emlékeztet,
mikö
mi
közb
kö
zb
ben
n valójában
val
alój
alój
ó ááb
ban m
ég a g
miközben
még
gyermekdalainkra is hatott. A „Gólya, gólya, gilice” és a „Katalinka, szállj el!” gyermekdalokban látványosan feltárulnak ennek az időszaknak a fájó emlékei.

Mit értünk a „mohácsi vész” kifejezés alatt?
Milyen körülmények között történt
az ország három részre szakadása?
Melyek voltak ezek az országrészek?

➊ Korabeli leírások a törökök
szövetségeseként harcoló
tatárok pusztításairól
„[…] mostani állapotunk nyavalyás az tatárság miatt, számtalan embört hordának
el ez napokban várasunk földéről, annyira,
hogy még soha eccör annyi kár nem lött,
mint lőn ez napokban […]”
(Kecskeméti levélrészlet, 1600)
„[…] mi bizon nagy félelemmel vagyunk,
mivel az tatár kán ittbenn vagyon; énnekem tizenöt gyermeklovamat elvitték, Ujfalut is felégették, az tiszttartómnak is fejét vették, de csak magunk maradnánk
meg, mind semmi volna […]”
(Apafi Mihályné Bornemissza Anna
leveléből, 1658)
„Reggel mintegy tíz óra tájban a feldobolyi erdőről ereszkedvén le mintegy háromszáz, nagy sebességgel reá ütének
Dobolyra, Nagyborosnyóra és Czófalvára.
Künn egynéhány embert levágának, némelyeket s megfosztván [kirabolván] megsebesítettek, annak utána Zágonra rámenvén és az faluját felvervén, nehány
embereket ott is levágván, sokakat sebesítvén, minden künn lévő javokban és
marhájokban az odafutott szegénységnek zsákmányt vetvén, elmentenek.”
(Hidvégi Nemes János leírása, 1663)

Milyen állapotokról tudósítanak ezek a
leírások?
Mennyire lehetett ez ellen védekezni?

A hódoltsági települések helyzete
Egy-két évtizeddel a török kiűzését követően, az egykori
hódoltság területén utazók szinte lakatlan és elvadult tájként írták le az általuk látott térséget. Ahol még Hunyadi
Mátyás idején virágzó kisebb-nagyobb települések voltak,
onnan sok helyen eltűntek ezek a falvak. Lakóikat lemészárolták vagy rabláncra fűzve rabszolgaként az Oszmán Birodalomba hurcolták, a szerencsésebbek pedig máshova menekültek. ➊ Ugyanakkor máshol a települések bizonyos
szempontból megerősödve vészelték át ezt a másfél évszázadot. Vagy azért, mert kedvezőbb fekvésük miatt elkerülték a háborús pusztításokat, vagy mert lakóik ügyesen alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez.
Milyen állapotok uralkodtak az egykori hódoltság területén?

Annyi bizonyos, hogy a korszakban az emberek nagy része állandó létbizonytalanságban élte mindennapjait. Nem
lehetett tudni, mikor tör az otthonukra egy török alakulat
vagy valamilyen rabló, fosztogató osztag, és persze a császári zsoldosoktól is tartani kellett. Nyilvánvalóan a társadalmi hovatartozás is befolyásolta egy-egy család „mozgásterét”, a földbirtokos nemesség elmenekült a török uralom
elől, de jobbágyaik ottmaradtak, és egy-egy török földesúr
alattvalói lettek. Sokan persze közülük is elmenekültek, egy
részük vagy beállt végvári vitéznek, vagy a mocsarassá váló
alföldi területeken talált menedéket, ahol esetleg a hajdúkhoz csatlakozott.
Hogyan élték meg az uralomváltást a különböző társadalmi rétegek?

A török berendezkedése a hódoltságban
Az ország középső és déli területein a törökök rendezkedtek be. Országrészüket tartományokra osztották fel, amelyek irányítását egy-egy pasa végezte. A hódoltság központja 1541 és 1686 között Buda volt, amelyet a budai pasa
irányított. A meghódított területekre az Oszmán Birodalomból érkeztek katonák. A földek egy részét szolgálatuk
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idejére nem örökölhető birtokként a szpáhik kapták meg, a
többi a szultán tulajdonában maradt. A szultáni birtokon
lévő városok helyzete a kiszámíthatóbb adóztatatás miatt
kedvezőbb volt, ezek nagyrészt a Duna–Tisza közén terültek el, így például Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét. A jól
képzett török gyalogosegységek, a janicsárok nem birtokadományban, hanem zsoldban részesültek. A janicsárok
utánpótlását a balkáni népek gyermekadójából biztosították. A meghódított népek fiait családjuktól elszakították, és
katonaiskolákban hithű muszlim harcosokat és hivatalnokokat neveltek belőlük. Az adó begyűjtését az adószedők
(defterdárok) végezték. A magyarok, annak ellenére, hogy a
muszlim lakosságnak kevesebb adót kellett fizetnie, ritkán
tértek át az iszlám hitre. Ebben többek között nagy szerepet
játszott a hódoltsági területeken gyorsan elterjedő reformáció, amely így elősegítette az identitás* megőrzését.
Néhány évtizedig az oszmánok a saját berendezkedésüket is megpróbálták átültetni Magyarországra. A falvakba
bírókat (kádik) küldtek, ám a falusi lakosság nem vett róluk
tudomást, sőt a kádik kiszemelt célpontjai lettek a portyázó
végváriaknak is. A török kormányzat végül visszavonta a
bírókat a városokba, és felhagyott a magyar terület iszlamizálásának kísérletével. (Kecskemétet például a tizenöt éves
háború alatt hagyta el a kádi, és az irányítás így a városi tanács kezébe került.)

Szpáhik  Milyen fegyverzettel rendelkeztek
a szpáhiegységek? Mit gondolsz, miért
különböző színű a ruházatuk és a fejdíszük?
Mi biztosította a szpáhik megélhetését?

identitás: azonosság, öntudat. Egy adott közösséghez való kötődést fejezi ki.

Hogyan rendezkedtek be a törökök a hódoltságban?

A háborúk viszontagságai
A hódoltság területét gyakran sújtották háborúk, amelyek
során a törökök számtalan foglyot ejtettek. A foglyok egy
részét a török sereggel utazó rabszolga-kereskedők déli
irányba hajtották az Oszmán (Török) Birodalom rabszolgapiacaira. Az előkelőbb foglyokért váltságdíjat követeltek.
Ha a foglyokért nem tudtak fizetni, egyet szabadon engedtek közülük, hogy a váltságdíjat összegyűjtse. Ilyen esetekben a fogságban szenvedők élete is az ő kezében volt.
A törökdúlás korában előfordult, hogy egy-egy férfi feleségét elrabolták, és a férfi abban a hitben, hogy első felesége meghalt, újraházasodott, második feleségétől gyermekei születtek, de sokévi török fogság
után az első felesége hazakerült. „Krisztus egyháza a kétnejűséget nem
engedélyezi, ezekben az esetekben nem tudjuk, mitévők legyünk”
– írta erről egy protestáns prédikátor.

Miért éltek létbizonytalanságban a hódoltság területén lakók?

Janicsárok  Kikből nevelték őket? Milyen
fegyvereket látsz a képen?
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➋ Szarvasmarha-kereskedelem
„Nálunk annyi a marhacsorda, hogy nemcsak Magyarország érzi ennek előnyét, de
a vele szomszédos tartományok is részesülnek belőle. A marhák egyrészt Itáliának
Velence környékére eső teljes területét,
másrészt Ausztriát, Morvaországot, Bajorországot, a Sváb Hercegséget és Németország népeit egész széltében a Rajnáig
ellátják élelemmel. Többször hallottam a
vámszedőktől, kiket a köznép harmincadosoknak nevez, hogy egy-egy marhavásár alkalmával, amelyet Ausztriában Bécs
városának környékén szoktak évente kétszer vagy többször tartani, harmincezer
vagy még több marha adóját vagy harmincadját hajtották be a király számára.”
(Részlet Oláh Miklós Hungaria
című művéből, 1536)

Hogyan befolyásolták a háborús viszonyok az ország mezőgazdasági életét?
Gyűjtsd ki az atlaszod segítségével,
mely mai országok területére hajtották
a marhacsodákat!

➌ Buda és Pest állapota, Bocatius
kassai főbíró leírása, 1605
„Megérkeztem Budára, Üdvözlégy, Buda!«
– mondtam. Te, ki valamikor a magyarok
királyi városa voltál, most fájdalmuk és betegségük oka vagy, s már a bejáratodnál is
látszik, hogy mocsokkal és sárral kell barátkoznod […] A házak vagy csak szegényesen fedettek, vagy éppen fedél sincs
rajtuk, az ablakuk beverve sárral, téglával,
szalmával berakottak. […] Buda csak az
volt, aminek leírják […] templomai barmok szállásai most. Nincs egyetlen új zsindelye, egyetlen új deszkája sem. A temetőből kihurcolt márvány síremlékeket az
utcasarkon vagy ülőhelynek, vagy kereskedők asztalának használják. Ó, ez a pusztulás! Ó, ti pusztítók! Ó, te szegény Pest!
Inkább pestisnek« kellene téged neveznem! Nincs benne egyetlen ép ház sem,
csaknem minden a földdel egyenlő […]. ”

Hogyan látta a főbíró Pest-Budát a 17.
század elején?

A szarvasmarha-kereskedelem és a hajdúk
A háborús évek, a pusztuló faluhálózat átformálta a társadalmat. Sokan elszakadtak otthonuktól, és a megszokott
életforma feladására kényszerültek. Az Alföld térségében a
mezőgazdasági élet átalakult; a mezővárosok és falvak elsősorban szarvasmarha-tenyésztéssel kezdtek foglalkozni. ➋
A korban a délnémet és az észak-itáliai piacokon nagy volt a
kereslet az élő állatra, így a marhakereskedők (tőzsérek) folyamatosan értékesíteni tudták az árujukat. A távoli piacokra
az állatokat a felfogadott hajdúk terelték, akik ugyanolyan
köztes társadalmi helyzetbe kerültek, mint a végvári vitézek.
A hajdúk kivonták magukat a földesúri joghatóság alól,
a mocsarak által védettebb településekre húzódtak vissza;
biztos megélhetést még a katonai szolgálat jelentett számukra. A főleg protestáns hajdúkat a tizenöt éves háború
idején néha az Erdélyi Fejedelemség, de legtöbbször a Habsburgok alkalmazták zsoldosként. A csapatokat irányító hajdúkapitányok sokszor a harcok során vívtak ki maguknak
elismerést. A hajdúk harcmodorára a váratlan rajtaütés, a
portyázás volt jellemző: elsősorban gyalogosan küzdöttek,
az alakulatok gyors mozgatása szekerekkel történt.
Ismételj! Melyik felkelés kezdetén játszottak meghatározó szerepet a hajdúk?

Városok a török korban
A Magyar Királyság török támadástól védett városaiban
az élet kevésbé változott meg. A középkori városok megőrizték kiváltságaikat, és működött a céhes ipar. A terület ura, a
Habsburg király az országrészt Bécsből irányította. A másik fontos központ Pozsony volt, ahol a rendek országgyűlése is ülésezett. Legfőbb feladata az adók megszavazása és a
török elleni harchoz szükséges katonák biztosítása volt.
Keresd meg Pozsonyt a történelmi atlaszodban! Melyik folyó
partján fekszik? Miért vált a város fontos központtá?

Az oszmán-törökök előretörésével számos fontos város
(például Buda, Fehérvár, Esztergom) és igen sok mezőváros
került a fennhatóságuk alá. Buda számára ez az időszak hanyatlást hozott. ➌ Eközben voltak olyan mezővárosok, amelyek gazdaságilag megerősödtek, mint például Kecskemét.
Különleges helyzetben volt Debrecen is, amely elhelyezkedését tekintve a három országrész határvidékén feküdt, de
jogilag az Erdélyi Fejedelemség alá tartozott.
A hódoltság területén a városok képe is nagymértékben
átalakult. A keresztény templomok helyét átvették a mecse-
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tek. A mecsetekhez gyakran minaretek kapcsolódtak. Budán
a törökök számos ma is használt fürdőt építettek. Török hatásra terjedt el a kávézás szokása is.
Milyen eltérő helyzetbe kerültek a települések a török korban?

A mezővárosok a hódoltság és a Magyar Királyság területén is fejlődtek. Debrecen és Kecskemét nagymértékű marhakereskedelmet bonyolított le. A marhákat felfegyverzett
hajdúk hajtották a nyugati piacokra. Tokaj és környéke a
borkereskedelemnek köszönhette felvirágzását. A mezővárosok jelentősége abban állt, hogy a kereskedelem révén
összekapcsolták a szétszakadt országrészeket.

Egy mezőváros, Debrecen élete
Debrecen volt „Magyarország és Erdély világító lámpása”
– ahogy a korszakban megfogalmazták. Hiszen a mezőváros egyszerre virágzó kereskedelmi és művelődési központként működött. ➍ Már a 16. század közepén nyomdát alapítottak a városban, és ez lehetőséget biztosított Méliusz Juhász Péternek, hogy a könyvnyomtatás segítségével minél
szélesebb körben terjeszthesse a református hitet. Emellett a
„kálvinista Rómában”, azaz a magyarországi reformáció
központjában, a mezőváros híres református kollégiumában nagyon sok olyan lelkész tanult, akik sokat tettek a hódoltsági falvak lakói hitének megújításában. Debrecenben
jelentős országos vásárokat tartottak, a két hétig tartó „sokadalmakat” évente háromszor rendezték meg. Alapvetően
állatvásárok voltak ezek, mivel a város is kiterjedt kereskedelmet folytatott Béccsel és a délnémet területekkel. Debrecen gazdagságát, az ott élők viszonylagos anyagi gyarapodását jelezte az a tény, hogy a mezőváros háromfelé adózott:
egy évben fizetett az Erdélyi Fejedelemségnek, a közeli hódoltsági területen élő török főtiszteknek, illetve a Magyar
Királyság területén élő egykori földesuraiknak.
Miért vált jelentős várossá Debrecen a korban?

Pécs a török korban

➍ Hogyan éltek Debrecenben
a 16–17. században?
Debrecen falusias kinézetű, pusztai jellegű település volt a korban. Kőfal helyett
kisebb földsáncok, illetve tüskés gallyakból álló sövénykerítés „védte” az illetéktelen betolakodóktól. A városban alapvetően vályogból készült nádtetős épületekben laktak a családok. A részben homokos, részben agyagos talaj megnehezítette a városban közlekedők dolgát, száraz
időben porfelhő, esős időben vastag sárréteg borította a szekereket és a rajta ülőket. A legtöbb helyen a házak mentén fapallókat (két-három egymás mellé illesztett deszka) helyeztek ki a gyalogosan
közlekedőknek, igaz, ilyenkor az udvarokon lévő kutyák rohantak ki ugatva-morogva a járókelőkre. Természetesen Debrecenben sem volt csatornázás, a szennyvíz ugyanúgy az utak mentén vagy az árkokban folyt el. A mindennapi életet
megkeserítette, hogy a városban csak
egyetlen ártézi kút létezett, ezért a nők
számára a vízhordás egy állandó tevékenységnek számított a városon kívüli kisebb távolságra lévő kutakból.

Képzeld el, hogy egy debreceni gyermek vagy a korban! Meséld el néhány
mondatban, mivel foglalkoznak a szüleid, illetve hogyan néz ki a város,
amelyben laksz!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
Hogyan alakult át az élet a hódoltság területén?
Mi jellemezte a török berendezkedését Magyarországon?
Hogyan változott meg a szabad királyi városok és mezővárosok helyzete az időszakban?
Helyezd bele magad egy hódoltsági faluban élő jobbágy
szerepébe! Meséld el, hogyan éled a mindennapjaidat, illetve milyen lehetőségeid vannak a változtatásra!

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK
2 Hódoltság: budai pasa, adóztatás,
állandó harcok
2 Eltérő fejlődésű városok – virágzó
mezővárosok
2 Igen jelentős külkereskedelem:
szarvasmarha-kereskedelem
103

OH-TOR06TA_tori_06-2.indd 103

2022. 03. 10. 13:32:16

13. Élet a 18. századi Magyarországon
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Jelentősebb népmozgások
Magyarországon a 18. században
 Milyen következményekkel
járt a háborús pusztítás
Magyarországon? Azonosítsd
a szövegben szereplő területegységeket (Felvidék, Erdély,
Délvidék, Bánság) a térképen!
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Magyarország újranépesülése és újranépesítése
A török elleni háborúkat követően Magyarország belső területei elnéptelenedtek. A népesség csökkenéséhez nemcsak a háborús emberveszteség, hanem a pusztítások elől
történő menekülés, illetve a korszakban gyakori járványok
és a parlagon hagyott földek miatt hiányzó gabonatermelés
is hozzájárult. A helyzet javítását a Habsburg-uralkodók is
fontosnak tartották. Szervezett betelepítéssel németeket
hívtak be az országba. Az érkezőket számos helyen házzal,
szerszámokkal látták el, és néhány évig tartó adókedvezményekben is részesültek. Az ország benépesítése azért is fontos volt, hogy az uralkodó az újonnan letelepülő jobbágyoktól újabb adóbevételhez jusson.
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Hogyan ért véget a Rákóczi-szabadságharc?
Hogyan viszonyult Mária Terézia Magyarországhoz?
Milyen jellemzői voltak
a 18. századi fejlődésnek?
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Számos magyar település belvárosában sétálva, vagy főterén leülve élvezhetjük a harmonikus látványt,
szemet gyönyörködtető környezetet. Mindez a 18. század eredménye. Ekkor a nagyobb háborúk elkerülték
Magyarországot, és a békés évszázadban az ország ismét gyarapodni kezdett. A kiváló földterületekre sokan érkeztek külföldről is, az ország nemzetiségileg és vallásilag is sokszínűvé vált. A városok, főúri kastélyok és püspöki katedrálisok pedig egyaránt káprázatos barokk stílusban épültek.
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A nemzetiségek aránya Magyarországon a 18.
század végén (Horvátországgal együtt)  Miért
vált Magyarország soknemzetiségű országgá?
Mi a különbség a betelepítés és a
bevándorlás között?

Miért voltak egyes területek szinte lakatlanok a 18. század elején?

Az ország népesebb északi vármegyéiből a belső területek felé főleg magyar és kisebb részben szlovák jobbágyok
indultak útnak a jobb megélhetés, kedvezőbb jobbágytelek
reményében. Érkezésükkel az elnéptelenedett alföldi területek újra élettel teltek meg. Az ország keleti és déli határvidékéről is sokan költöztek Magyarország területére. A déli vé-
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gekre főként szerbek, míg az Alföld keleti tájaira és Erdélybe románok települtek be. A Habsburg Birodalom tartományai és a lengyel területek felől zsidók érkeztek Magyarországra. Helyzetüket több korlátozó rendelkezés nehezítette
(például nem telepedhettek le a szabad királyi városokban).
A cigányság létszáma is nőtt. A többségük vándorló életmódot folytatott, de sokan már falvakban, sőt városokban
telepedtek le. Elsősorban hagyományosnak mondott mesterségeikből éltek meg (kovács, fémmegmunkálás, fafaragás,
lókereskedelem, zenész). ➊
Magyarország népessége a betelepítések és a bevándorlás következtében növekedésnek indult, a nem magyar
nyelvűek aránya azonban számottevően megemelkedett.
Számuk a 18. század végére meghaladta a magyarokét.
Foglald össze, milyen népcsoportok érkeztek Magyarországra!

➊ A cigányság Magyarországon
Az Indiából származó cigányok/romák a
14. század utolsó harmadában érkeztek a
Magyar Királyság területére. A Balkán-félsziget felől érkező népcsoport vándorlása
több kisebb hullámban a 15. században
Nyugat-Európát is elérte. Magyarországon a cigányság számára hosszú időn át
biztosították a szabad mozgást és önrendelkezést, miközben a romák valamilyen
joghatóság alatt éltek (királyi, földesúri,
egyházi, városi). Vagyis mindez csak bizonyos feltételekkel valósult meg.

Azonosítsd az atlaszodban a cigányság
Európába való bevándorlásának fő irányát!

Népek és vallások együttélése
Magyarország a 18. században a betelepítések és betelepülés miatt végleg soknemzetiségű országgá vált. A nemzetiségek általában tömbökben, vagyis alapvetően összefüggő
térségekben éltek. A magyarság az ország nagyobb, központi területét foglalta el, a szlovákok északon (Felvidék), a
románok keleten (Erdélyben), a szerbek pedig délen (Délvidék) éltek nagy számban. Emellett azonban nagyon sok helyen alakult úgy, hogy az egyes nemzetiségek csak elszórtan (szórványban) éltek. Ilyen módon az udvar által betelepített németek (svábok) is főképpen szórványvidékeket alkottak. Az ország legkevertebb területe a Délvidék volt,
ugyanis itt volt a legnagyobb a pusztulás a török kor végén,
ide érkezett a legtöbb betelepülő. A Temesközben (Bánságban) egyszerre éltek keverten magyarok, németek, románok, szerbek, szlovákok, illetve még több kisebb nemzetiség
(például zsidók, örmények, cigányok) is.
Mi jellemezte a nemzetiségek magyarországi elhelyezkedését?

A különböző betelepülők nemcsak nemzeti hovatartozásukat tekintve, hanem vallásilag is nagyon sokszínűek voltak. A 16. századtól kezdve Magyarországon jelen volt már
a katolikus vallás mellett a református és az evangélikus is,
leginkább a magyarok, szlovákok és a már középkor óta itt
élő németek (szászok) körében. Ehhez társult a betelepülő
románok és szerbek keleti keresztény, azaz ortodox hite.
A Habsburg-dinasztia vallása, így Magyarország államvallása a katolikus volt (ezt erősítették a korszakban betelepített svábok is), de már korábban engedélyezték a református
és evangélikus vallás gyakorlatát is. Érdekes, hogy az orto-
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21%

49%

6%
8,6%
14%

Római katolikus

Görögkeleti, ortodox

Református

Izraelita

Evangélikus

Unitárius

Görögkatolikus

Vallási megoszlás a 18. század végén
 Ismételj! Mit tudsz az egyes vallásokról?
Mely népekhez köthető az ortodox,
görögkeleti vallás? A kördiagram két olyan
vallást is tartalmaz, amelyről még nem
tanultunk. Végezz kutatómunkát! Mikor
alakult ki, és milyen jellemzői vannak
a görögkatolikus, illetve az unitárius
vallásnak?
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doxok esetében csak a szerbek kapták meg a szabad
vallásgyakorlatot, míg a román ortodox vallás csak
megtűrtnek számított Erdélyben.
Annak ellenére, hogy a korszakban sok nemzetiség
alkotta Magyarország népességét, mégsem voltak döntőek az ellentétek. A nemzeti gondolat csak a 18. század végén, 19. század elején erősödött meg. Úgy is
fogalmazhatnánk, hogy a földesurak szempontjából
lényegtelen volt, hogy a jobbágyaik szerb, román vagy
magyar nyelven beszéltek. A nemzeti hovatartozásnál
sokkal fontosabb különbséget jelentett a társadalmi
rétegződés (arisztokrata, köznemes, polgár vagy jobbágy), illetve a vallási hovatartozás.
Miért volt vallásilag is sokszínű az ország?

Győr barokk főtere  Milyen elemek utalnak a barokk
stílusra?

Keresd meg az atlaszodban a szövegben említett városokat! Összegezd a füzetedben, milyen történelmi eseményeknél tanultál róluk!

A barokk városépítészet
A 18. században megindulhatott Magyarországon a
békés újjáépítés. A katolikus királyi család folytán az
uralkodó stílussá a barokk vált. Az országban utazva
a török kori pusztulás után újjáépített városainkban
szinte mindenütt ebben a stílusban épített főtereket,
templomokat találunk, példaként elég csak Győrt,
Vácot, Egert vagy Temesvárt említeni. Számos, a török
korban elpusztult egyházi székhelyet és székesegyházat is barokk stílusban építettek újjá (például Székesfehérvár, Kalocsa, Nagyvárad), nem beszélve az
újonnan épülő főúri kastélyokról (például Eszterháza, Gödöllő).
Ismételj! Milyen jellemzői vannak a barokknak? Mikor jelent meg ez a stílus?

Zirc ciszterci apátsága, a magyarországi barokk
egyházi művészet egyik csúcsa. A templom mellett
látható a kolostor is, hatalmas könyvtárával.

A barokk stílus Isten és az uralkodó hatalmát közvetítette. A városok szerkezetére a szimmetria és az
arányosság volt jellemző. Az utcahálózat szabályos
volt, az utcák általában egymásra merőlegesen futottak, esetenként széles sugárutakat alakítottak ki, a
központban pedig tágas négyszögletes főtereket találunk. A királyi és állami hatalom jelenlétére díszes,
lenyűgöző kormányzati épületek utalnak, míg Isten
(és az egyház) dicsőségét a barokk templomok hirdették. Az újonnan átépített városok általában modern
védműveket is kaptak, hogy ellenséges támadásnak is
ellenállhassanak – éppen ezért a kaszárnyák és a katonai jelenlét is hozzátartozott ehhez a településképhez.
Miért a 18. században történtek városaink átépítése?
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Temesvár
A 18. századi magyarországi mindennapok legtöbb jelensége igen jól vizsgálható Temesvár példáján. A város kialakulását legfőképpen két tényező indokolta. Egyfelől a Maros, a
Tisza és a Duna által határolt nagy kiterjedésű, termékeny
alföldi vidék, a Bánság (németesen Bánát) vagy Temesköz
központjában fekszik, másrészt pedig a város közelében
futó Béga és Temes folyók évszázadokon keresztül kiterjedt
mocsarakat hoztak létre a környéken, ami nagyon jól védhetővé tette Temesvárt.
Szent István korában még minden bizonnyal nem létezett a település,
első említései a 13. századig vezetnek vissza, ekkor vált az itt kialakult
Temes vármegye központjává. Jelentősége fokozatosan növekedett,
I. Károly idején királyi székhely egy ideig, Zsigmond király már országgyűlést is tartott itt, míg Hunyadi Jánosnak egyik legfontosabb tisztsége volt a temesi ispánság. A vár Eger híres ostromának évében esett el.
Losonczy István várkapitány is hősiesen védte Temesvárt, de végül fel
kellett adniuk (többek között azért, mert a nyári aszályban kiszáradtak
a várost védő mocsarak). A törökök számára is fontos település volt,
amit jól jelez, hogy Budával egyenrangú tartományi központtá tették.
Lakosai között ekkor is voltak keresztények, sőt örmények, szerbek és
zsidók is.
A vár jó védhetősége miatt Temesvár nem került vissza Magyarországhoz akkor, amikor a császári csapatok az ország többi részét felszabadították. Savoyai Jenő herceg csak két évtizeddel később, 1716-ban
foglalta el a várat és a várost, amely az ostrom során szinte teljesen
elpusztult. A házat, ahol a híres törökverő hadvezér megszállt, miután
bevette a várost, ma is emléktábla jelöli.

A temesvári erőd építési tervei  A barokk
városépítészet mely jellegzetességeit
fedezhetjük fel a terven? Mi lehetett a bástyák
szabályos, ötszög jellegű alakjának az oka?

Miért volt kedvező stratégiai helyzete Temesvárnak?
Számold ki, hány évig volt az Oszmán Birodalom fennhatósága alatt
a város!

A település visszafoglalása után kezdődhetett meg a város újjáépítése. A Habsburg-uralkodók nem tudhatták, hogy
a jövőben a török már nem fog komolyabb fenyegetést jelenteni, ezért Temesvár esetében is elsőrendű szempont volt a
modern, jól védhető erőd kialakítása. A kor legmodernebb
hadmérnöki elvei szerint építették meg az erődöt, melynek
egy bástyája még ma is látható. (A többi részét a város növekedése miatt lebontották.) Ennek megfelelően Temesvár a
20. századig fontos garnizonváros (katonai központ) volt,
több laktanyával, nagy mennyiségű hadianyaggal.
A városban számos nemzetiség élt együtt: németek, magyarok, románok, szerbek, zsidók, örmények, szlovákok.
A két legfőbb csoportot két külön városi tanács képviselte: a
katolikus és az ortodox. Utóbbiak a 18. század nagy részében nem lakhattak a várfalakon belül, így a városi tanácsnak
szolgáló épületük is a külvárosban kapott helyet. A város
egészen a 20. század elejéig fontos szerepet töltött be a tér-

Temesvár egyetlen megmaradt bástyája
miért bontották el a város nagy
költségen emelt erődítéseit? Próbáld meg
azonosítani az erőd építési tervében!
 Vajon

Keresd meg az atlaszodban Temesvárt,
és azonosítsd a szövegben említett folyókat!
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ségben, sőt 1900-ban 73 ezer lakosával az 5. legnagyobb lélekszámú város volt Magyarországon. A trianoni békeszerződés (1920) óta Temesvár Romániához tartozik.
Miért tipikus példa Temesvár a 18. századi Magyarország jellemzésére?

A temesvári (szerb) ortodox székesegyház,
a főtérről (Losonczy tér) nézve  Miért nem
egyértelmű a képen, hogy ortodox
székesegyház látható? Milyen furcsaság
fedezhető fel a templom elhelyezkedésében?

A város megmaradt török épületeit teljesen eltüntették, és barokk tervek szerint építették újjá, így alakult ki a szabályos, négyszögletes utcahálózatot mutató óváros. A főtéren (Losonczy tér) helyet kapott a vármegyeháza, valamint a katolikus püspöki székesegyház is. Temesvár
visszavétele után az ősi csanádi püspökség költözött a városba. A templom azontúl, hogy díszes barokk stílusú, azért is különleges, mert igen
alacsonyak, zömökek a tornyai. Ennek alapvető oka, hogy a főképpen
katonai feladatokkal bíró erődvárosban az ellenséges tüzérségi tűz kisebb károkat okozhatott az alacsony építményekben, mint az égbe
törő tornyokban. Jól kifejezi a korabeli valláspolitikát, hogy a főtéren
felépülhetett a barokk stílusú ortodox katedrális is, de annak homlokzata és kapuja nem nyílhatott a főtérre, hanem az egyik mellékutca
felé néz. Szintén a főtér érdekessége a számos más magyar városban
is fellelhető Szentháromság-szobor, vagy más néven pestisoszlop. Temesváron 1738–39-ben pestisjárvány dúlt, melynek elmúltáért hálából állították a szobrot.

Azonosítsd a képek alapján Temesvár főbb pontjait!

A temesvári katolikus székesegyház  Milyen
stílusban épült a katedrális? Milyen furcsa
építészeti jellegzetességet figyelhetünk meg
rajta? Vajon miért? Milyen „emlékmű” látható
a kép előterében? Milyen céllal emelhették?
(Segít a tankönyvi szöveg.)

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK
2 Szervezett betelepítés: németek
(svábok)
2 Belső vándorlás: főleg magyarok,
illetve szlovákok
2 Spontán bevándorlás (szerbek,
románok)
2 Soknemzetiségű ország, vegyesen
lakott régió
2 Meghatározó: a társadalmi
hovatartozás és a vallás

Látkép a mai Temesvárról

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
Hogyan alakult át Magyarország népessége a 18. században?
Mi állt mindennek hátterében?
Mutasd be Temesvár példáján a soknemzetiségű ország jellemzőit!
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Élet a kora újkori Magyarországon
 ÖSSZEFOGLALÁS

➊ Fogalmazd meg a füzetedben a válaszokat az alábbi
források és az ismereteid alapján!
a) Milyen történelmi helyzetet mutatnak be a források?
b) Milyen jellegű népmozgás jelenik meg a szövegekben?
A) „Szinán pasa feljövetele [1593] és Eger bevétele [1596]
előtt az Tisza–Duna között Titeltől fogvást egész Jánoshalmáig, Szegedig és Kiskunhalas tájáig is feltolakodott a
rác [szerb] nemzetség. A Dunántúlon Szinán pasa feljövetelének előtte Mohácson, Szekszárdon, Baranyán, Somogyon felül vagy igen kevés, vagy semmi rácság nem
lakott, hanem mind magyarság lakta.”
(Esterházy Miklós nádor, 17. század közepe)
B) „Jelen írásunkkal emlékezetül hagyjuk és tudomására
hozzuk mindazoknak, akiket illet, hogy az elmúlt és lefolyt években, pontosabban az Úr 1545-ik évében Szent
György vértanú ünnepén [április 23.] egyes szlávok […]
elénk jöttek és a következőket adták elő: ők a törököknek, a keresztény név ellenségeinek egymást érő dúlásai
miatt, amelyektől szakadatlanul szenvednek, és csaknem minden órában életveszély és kemény fogság leselkedik rájuk, nem maradhatnak és nem lakhatnak tovább Szlavóniában [a korban ez a Dráva–Száva közének
nyugati fele], hanem feleségükkel és gyermekeikkel
kénytelenek máshová, biztonságosabb helyre költözni.
Könyörögtek tehát nekünk, hogy fogadjuk be őket Németújvár várunkhoz tartozó birtokainkra, és jelöljünk ki
számukra alkalmas letelepedési helyet. Mi érett megfontolás után azzal a szándékkal is, hogy birtokainkról gondoskodjunk és azokat sok néppel díszítsük és gazdagítsuk, a nevezett szlávok részére Szent Miklós püspök és
hitvalló temploma mellett, itt az említett Németújvár várunk alatt egy elhagyott, egészében erdős és tüskés helyet jelöltünk ki szálláshelyül […]. ”
(Batthyány Ferenc egyezsége a birtokaira
települt horvátokkal, 1558)
C) „Vannak románok is, akik közül legtöbben a legutóbbi
háborúk után vándoroltak be ezekre a tájakra (e háborúk
magvait a jelenlegi évszázad kezdetén Rákóczi Ferenc
vetette el), valamint a leírhatatlan pestis után, amely az
1718. és 1719. esztendőben a székelyek földjén szerfelett letarolta az embereket; azelőtt ugyanis a székelyek
szapora népe saját földjét szinte egészen megtöltötte.
A románok közül vannak zsellérek is, vagy szabad költöz-

ködés jogával bíró földművesek, akiknek szabadságukban áll egyik urat elhagyva másikat keresni maguknak.”
(Benkő József: Transsilvania specialis, 1770 után)
D) „[…] a közjó érdekében is szorgalmasan és minden erővel azon fáradozom, hogy svábokkal [németekkel], akik a
jelenlegi helyzetük következtében otthonukat elhagyni
és betevő falatjukat más vidéken, különösen ebben az
erősen elnéptelenedett hazában keresni kénytelenek, az
üres helységeket népessé tegyem, és így az említett lakossághiányt legalább részben kiegyenlítsem, egyúttal
pedig a közterhek és kötelezettségek ellátásáról gondoskodjam, és ami a legfőbb dolog: a katolikus vallás is
inkább gyarapodhassék.”
(Gróf Károlyi Sándor folyamodványa
az Udvari Haditanácshoz, 1712)

➋ Milyen történelmi időszakban keletkezett az alábbi
két forrás, és milyen helyzeteket tárnak fel? A válaszaidat a füzetedben rögzítsd!
„Gyakran megtörténik mifelénk az, hogy a törvényes házastársakat a portyázó barbárok erőszakos keze elszakítja egymástól, úgy, hogy például a férfi megmenekül az
ellenség kezétől, de feleségét elrabolták, és [a férj] még
ha összes javait feláldozza is, akkor sem tudja meg soha
már, hogy merrefelé hurcolták el hitvestársát, s ki sem
tudja váltani őt a rabságból.”
(Huszár Gál óvári prédikátor leveléből, 1557)
„E róna oly sík, mintha ki volna kövezve, és ami fő, szerfölött termékeny, azonban nagyobbrészt puszta, elhagyott
és műveletlen. […] Nincs a világon szomorúbb, mint
Magyarországon utazni, kivált, ha meggondoljuk, hogy
hajdan a lehető legnagyobb virágzásnak örvendett, és
ma ily nagy területen embert is alig látni. […] A Magyarországon lakó kevés nép elég jól él, pénzük ugyan nincs,
azonban az erdők és mezők bőségesen szolgáltatják az
eleséget. […] Ruházatuk igen kezdetleges, csupa birkabőrből készül, még a sapka és a csizma is.”
(Lady Mary Montague, a konstantinápolyi
angol követ Magyarországon átutazó
feleségének leveléből, 1717)

➌ Készíts egy ehhez hasonló táblázatot a füzetedbe!
Töltsd ki a tankönyv 104. oldalán található térkép segítségével!

Jelentősebb népmozgások Magyarországon a 18. században
Nemzetiség

Honnan érkezett?

Melyik térségbe/országrészbe költözött?
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V. fejezet
Forradalmak kora
A waterlooi csata (William Sadler
19. századi festő alkotása)
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A 18. SZÁZAD VÉGÉN két forradalom is lezajlott, amely nagy hatással volt Európa történelmére. Az egyik
a Párizsban kirobbant forradalom, a másik az Angliából kiinduló ipari forradalom. Az előbbi megdöntötte a
király hatalmát, és megpróbálta valóra váltani a felvilágosodás által követelt általános emberi szabadságot
és egyenlőséget. Az utóbbi gyors és látványos technikai fejlődést eredményezett, és átalakította az élet minden területét.
Ebből a fejezetből megtudhatod,
 mi robbantotta ki a francia forradalmat.
 hogyan ívelt fel és hanyatlott le Napóleon szerencsecsillaga.
 melyek voltak az ipari forradalom korának technikai találmányai.
 hogyan alakultak ki a modern nagyvárosok.

Eközben megtanulhatod, miként lehet
korabeli karikatúrákból és az eseményekről készült képek részleteiből következtetéseket levonni.
következtetni a történelmi szereplők
véleményére és szándékaira az általuk
leírtak alapján.
az írásos és képes források megbízhatóságát megítélni.
kiválasztani az események távolabbi és
közelebbi okait, rövid és hosszú távú
következményeit.
egy térkép segítségével a csata eseményeinek alakulását megérteni.
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14. Ipari forradalom
Mobiltelefon, laptop, okosóra – és még sorolhatnánk korunk számos műszaki-technológiai találmányát.
Ugyanakkor ezek az eszközök 20-25 évvel ezelőtt az átlagemberek számára teljesen ismeretlenek voltak,
vagy még nem is léteztek. Az életünket, mindennapjainkat átalakító eszközök látványos megjelenése először az ipari forradalom időszakában kezdődött el. Az akkor élő ember valószínűleg kicsit hasonlóan élhette meg azoknak a találmányoknak az elterjedését, amelyek ma már teljesen megszokottak. De mi is ez az
ipari forradalom? Erről szólnak a következő oldalak.

Hogyan és miért bontakozott ki a
korai kapitalizmus Nyugat-Európában a 16. században?
Miért válhatott Anglia a tengeri kereskedelem központjává?
Mondj egy példát arra, amikor egy
technikai találmány jelentősen átalakította az emberek életmódját!

ipari forradalom: a „forradalom” kifejezést abban az értelemben kezdték el használni, hogy
rövid időn belül jelentős gazdasági-társadalmi
változásokat eredményezett. Eközben a hétköznapi életvitelt is markánsan átalakította.
Nagy-Britannia: Anglia és Skócia 1707-ben
egyesült, a két országnak közös lett például
a parlamentje. Innentől kezdve használták a
Nagy-Britannia elnevezést.

Az ipari forradalom kibontakozása
Anglia már korábban is a világkereskedelem központja
volt. A korai kapitalizmus időszakában beinduló változások további fejlődéshez vezettek. Bárki vehetett földet, az
emberek szabadon választhattak foglalkozást, és nyitva állt
előttük a vállalkozás lehetősége is.
A 18. századtól kezdődően az új technikai találmányoknak köszönhetően robbanásszerű fejlődés játszódott le az
iparban. Ezért nevezik ezt a korszakot az ipari forradalom*
korának.
James Watt 1769-ben elkészített új gőzgépe már alkalmas
volt arra, hogy egyszerre sok gépet meghajtson. Így a kézi
erőt vagy vízi energiát alkalmazó kisebb műhelyek helyett
gőzgépekkel dolgozó nagy gyárak épültek. A gyárak abban
különböztek a manufaktúráktól, hogy elsősorban tömegtermelést folytattak, és igyekeztek minél nagyobb mennyiséget gyártani, hogy abból minél nagyobb bevételhez jussanak. A gyárakban dolgozó munkások száma is megnőtt, és
a gépekkel folytatott termelés rövidesen tönkretette a manufaktúrákat. Ez a gyáripar a korábbinál sokszorta több árut
volt képes jó minőségben előállítani. A gazdaság ugrásszerűen fejlődött, és Nagy-Britannia* a világ legerősebb ipari
országa lett.
Milyen tényezők segítették elő az angol gazdaság fejlődését?
Milyen változások játszódtak le a termelésben?

James Watt gőzgépe, amely képes volt a
dugattyúrúd egyenes vonalú, váltakozó irányú
(fel-le) mozgását forgómozgássá átalakítani.
 Miért volt ennek jelentősége?

Nagy volt az érdeklődés már Watt első gőzgépe iránt is. Ugyanakkor a
vállalkozók a gyakorlatban is meg akartak győződni arról, hogy a lovak
helyett érdemesebb a drágább gépeket alkalmazni. Egy sörgyárban ki
is próbáltatták, hogy tényleg többet tud-e a gőzgép egy lónál. A „verseny” során a lóval hajtott szivattyú nyolcórai munkával 2 millió liter
vizet emelt ki. Kiszámították, hogy ez azt jelentette, hogy egy másodperc alatt 75 liter vizet emelt fel egy méter magasba. Ezt a teljesítményt
nevezték el egy lóerőnek. Watt korai gőzgépe ennek a teljesítménynek már a tízszeresére volt képes. Ez meggyőzte a kétkedőket. A Watt
és társa által alapított gyár az első öt évben nyolcvan kisnyomású gőzgépet adott el.
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Miben versenyzett egymással a ló és a gőzgép?
Hány lóerősek szoktak lenni a mai személyautók motorjai?
Írj egy levelet, amelyben Watt elmeséli a versenyt egy barátjának!
A 18. század közepén Richard Arkwright [okrájt] több kisebb találmány
után egy könnyen használható fonógép kialakításán fáradozott. 1769ben kapott szabadalmi oltalmat az elkészült, vízkerékkel hajtható szerkezetre. Éppen abban az évben, amikor Watt is megkapta tökéletesített gőzgépének tervére.
Arkwright 1771-ben megalapította első szerény fonógyárát Nottinghamben. 1782-ben már 200 ezer font vagyona és 5000 munkása volt.
A lapátkerekes hajtás miatt viszont csak a folyóparton épülhettek fonodák. A gőzgép azonban megoldotta ezt a problémát is. A fonodák
ontották a fonalat. Szükségessé vált a szövőgépek technikai fejlesztése
is, amely 1787-ben valósult meg.

Kézzel hajtott fonógép  Mi lehetett a célja
a fonógépek technikai fejlesztésének?

A találmányoknak köszönhetően először a textiliparban
bontakozott ki látványos fejlődés. A növekvő népesség, illetve a gyarmatok felé irányuló kereskedelem biztos piacot
teremtett. A gyapjú mellett fokozatosan a gyapot is megjelent alapanyagként, amelyet Indiában és az Amerikai Egyesült Államok déli részén termeltek. A 19. század elejére a
gépekkel dolgozó textilipari gyárak már képesek voltak a
pamut előállítására is.
Fogalmazd meg a szöveg és az ábra alapján, mely tényezők segítették elő az ipari forradalom kibontakozását Angliában!

Az ipari forradalom kibontakozása az angol textiliparban. Az olcsó
nyersanyagokból a termelékeny gépekkel nagy mennyiségben és nagy
haszonnal lehetett készárukat előállítani.
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tőke: haszon reményében hosszabb időre befektetett pénzösszeg.

➊ A bankok szerepe
a vállalkozásokban
Egy gyár felépítéséhez nagyon sok tőkére
volt szükség. Az is alapíthatott azonban
vállalkozást, akinek az induláskor még
nem volt elég pénze ehhez. A bankok a
majdani haszon reményében egyre több
pénzt kölcsönöztek a gyorsan szaporodó
vállalkozásoknak. Az ő hasznukat az biztosította, hogy kamatot számoltak föl, és így
a végén az eredetileg kölcsönadott öszszegnél jóval többet kaptak vissza a vállalkozótól. Ha pedig a vállalkozás sikertelen
volt, a bank lefoglalhatta és eladhatta az
adós ingatlanjait és vagyontárgyait.

Stephenson gőzmozdonya  Hogyan járult
hozzá a vasútépítés a gazdaság fejlődéséhez?
Sorolj fel minél több példát erre! Nézd meg
az atlasz térképén, hogy Londont mely
városokkal kötötte össze vasút! Melyek voltak
a közös jellemzői e városoknak?

Az angol mintákat átvéve a 19. század első felében Nyugat-Európa és az Amerikai Egyesült Államok egyes fejlett
vidékein is megkezdődött az ipari forradalom. Akinek pénze volt, tőkeként* fektethette be a vállalkozásokba. Ebben az
időszakban a gazdaságban a szabad verseny elve érvényesült, vagyis az állam nem avatkozott be semmilyen eszközzel a működésébe. A befektetőket a bankok kölcsönei is támogatták. ➊ Ekkortól vált jellemzővé a világon a folyamatos
gazdasági növekedés és az egyre gyorsuló ütemű technikai
fejlődés.
Mi a különbség a pénz és a tőke között?
Vitassátok meg, mitől válhatott egy vállalkozás sikeressé vagy
sikertelenné!

A közlekedés és a kommunikációs eszközök
fejlődése
A gőzgépet sikerrel alkalmazták a közlekedésben és az
áruszállításban is. Az ír Fulton [faltn] 1807-ben megalkotta
az első gőzhajót, Stephenson [sztívönzon] pedig 1814-ben
feltalálta a gőzmozdonyt.
A vasútépítés Nagy-Britanniában hatalmas lendületet
vett, és rövidesen egész Európában vasúthálózatok épültek. (Magyarországon például 1846-ban indult meg az első
vasúti közlekedés Pest és Vác között.) Mindennek óriási jelentősége volt, mert gyorsabbá vált a közlekedés, és nagy
tömegű árut lehetett szállítani szárazföldön.
Stocktonban [sztakton] 1825. szeptember 27-ének délelőttjén általános vidámság közepette megindult Stephenson mozdonya az első,
közel 40 kilométernyi megépített vasútvonalon. A mozdony hat,
szénnel és liszttel megrakott vagont húzott, ezek után következett
egy vagon, amelyben a vasút igazgatói és tulajdonosai foglaltak

Fulton gőzhajója
 A korabeli kép
alapján mutasd be,
hogyan működött
a gőzhajó! Vitassátok
meg, milyen előnyei
és hátrányai lehettek
a gőzgéppel működő
hajónak a vitorlás
hajókkal összehasonlítva!
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helyet személyzetükkel. Ezt húsz szenesvagon követte, amelyeket utasok számára alakítottak át (zsúfolva is voltak
velük), és végül hat, szénnel megrakott
vagon.
Az út mindkét oldalán hatalmas tömeg állt, sokan szaladtak a vonat után;
mások lóháton követték azt az út két oldalán. Stephenson elhatározta, hogy kipróbálja a mozdony gyorsaságát, és a
sebességet óránkénti huszonnégy kilométerre növelte. Amikor a vonat megérkezett, kiderült, hogy a vagonokban
négyszázötven utas volt, a vonat súlya
pedig kilencven tonnát tett ki.

A vasút mely jellemzői ejthették ámulatba az embereket?
Játsszátok el a következő jeleneteket!
– Egy családi asztalnál az apa próbálja meg elmesélni és elmagyarázni a feleségének és a gyerekeinek, mit látott 1825. szeptember 27-én Stocktonban!
– Manchester vezetői vitassák meg, támogassa-e a város egy vasútvonal megépülését Manchester és Liverpool között! Ellene és
mellette egyaránt legyenek hozzászólók!

Londoni vasútállomás a 19. század közepén
 Mi bizonyítja a vasúti közlekedés fejlődését?
Hogyan érkeztek az utasok az állomásra?
Miből épült az állomás épülete?

A vasútépítés nagy lökést adott a vas- és gépipar fejlődésének is, mindez megnövelte a nehézipar jelentőségét.
A vastermelés látványos felfutását elősegítette, hogy sorra
tárták fel a szén- és vasércbányákat. A vaskohászat egyre
jobb minőségű tömegterméket állított elő. (Például a vasúti sínek tömeges gyártása nélkül nem indulhatott volna be
a közlekedés forradalma.)
Rövidesen a hírközlést is tökéletesítették: az amerikai
Morse [morsz] kifejlesztette a távírót (és a morzeábécét),
így lehetővé vált a gyors üzenetküldés nagy távolságokra.
A 19. század második felében a telefon feltalálása lehetővé
tette az emberek közötti közvetlen kommunikációt is. Az
elektromosságot másképp is szolgálatba állították, Edison
feltalálta a szénszálas villanykörtét, majd rövidesen üzembe helyeztette a világ első villanytelepét New Yorkban. Edison zseniális feltalálóként tevékenykedett, többek között
mikrofon segítségével megnövelte a telefon hatótávolságát,
illetve kialakította a hangrögzítés- és lejátszás úttörőjének
tekinthető fonográfot.
Mutasd be, milyen összefüggések lehettek a vasútépítések megindulása, a vaskohászat fellendülése és a gépipar fejlődése között!
Nézd meg a történelmi atlaszban, hogy mely országokban építettek vasútvonalakat 1850-ig! Milyen szempontok játszhattak
főszerepet a vasútvonalak kijelölésekor? Konkrét példákkal támaszd alá a véleményedet!

Edison leghíresebb találmányával, a villanykörtével  Sorolj fel néhány lehetőséget, hogy
mivel világíthattak az izzólámpa elterjedése
előtt!
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A mezőgazdaság átalakulása
Nagy-Britanniában a föld is eladható és megvehető polgári tulajdon lett. Ezért a tőkés vállalkozások a mezőgazdaságban is lehetségessé váltak. Megjelentek a gépek: gőzeke,
vetőgép, aratógép. A nagyobb terméshozam elérése érdekében áttértek a vetésforgó alkalmazására.
A földeket ráadásul trágyázták is, a takarmánynövények
termesztése pedig lehetővé tette az istállózó állattartást. Így
a legelők is szántóterületekké válhattak. Nőtt a megtermelt
élelmiszer mennyisége, ez pedig lehetővé tette a kikötők és
iparvárosok gyorsan növekvő lakosságának az ellátását is.

Aratógép a 19. század első feléből

őszi

Miért kedvezett a fejlődésnek, hogy már nemcsak a nemesek,
hanem bárki rendelkezhetett földtulajdonnal?
Miért nőtt meg az élelmiszer-termelés?

takarmánynövények

A népességrobbanás

tavaszi

A vetésforgó. A pillangós virágú takarmánynövények javították a talaj minőségét.  Mi volt
a nagy előnye a vetésforgónak?

higiénia: görög szó, az egészség megőrzését
és a fertőzések megelőzését biztosító tisztaság fenntartása.
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A lakosság számának növekedése Angliában
1600 és 1850 között (millió fő)  Mikor indult
meg a népesség robbanásszerű növekedése
Angliában?

A 18. századtól kezdve előbb Nagy-Britannia, majd rövidesen egész Európa lakosainak száma ugrásszerűen megemelkedett. Köszönhető volt ez például a mezőgazdasági termelés növekedésének, a higiénia* javulásának és az orvostudomány fejlődésének.
A népesség folyamatos növekedése egyszerre volt feltétele és következménye is az ipari forradalomnak. A növekvő népesség ösztönzőleg hatott a gazdaságra, amelynek fejlődése révén fokozatosan javultak az életfeltételek, ez pedig
további népességnövekedést eredményezett.
Az újkorban már a himlő volt a legelterjedtebb járványos betegség.
Európa nyugati felében több millióan estek áldozatul ennek a betegségnek. A himlő kórokozóját nemcsak a beteg terjesztette, hanem a
környezetében lévő tárgyak, eszközök is, amelyekhez hozzányúlt. Egy
angol orvos, Edward Jenner [edvard dzsener] azt hallotta egy tehenészlánytól, hogy ő már nem kaphatja el a himlőt, mert átesett a tehénhimlőn. Ez a himlő enyhébb változata volt, amit fejés közben kaptak el az állatoktól. Az orvos arra gondolt, hogy ugyanezt a védettséget
mások is megkaphatnák. Kísérletképpen egy, a tudomány iránt vállalkozó kedvű fiúnak napokig adagolta a Blossom (virág) nevű tehén
himlőhólyagjaiból származó váladékot. Ily módon tehénhimlővel fertőzte meg a fiút, aki viszont sikeresen átesett a betegségen. Jenner
ezután fekete himlővel oltotta be a fiút, de a gyerek egészséges maradt. A megoldás annyira újszerű volt, hogy kezdetben a tudósokkal
nehéz volt elfogadtatni. Végül mégis sikerült, és a védőoltásokat egyre
több más betegség ellen is használták és használják azóta is. A tehén
latin neve ’vacca’, innen ered a vakcina elnevezés.

Miért nem volt veszélyes a himlő a tehenészlányokra?
Miért kellett bátorság Jenner kísérletének elvégzéséhez?
Hogyan védenek meg a védőoltások a súlyos betegségektől?
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Városiasodás
Az iparvidékek és a vasúti csomópontok városainak lakossága a többszörösére nőtt. Az új városok képe teljesen
eltért a középkoritól. A városfalakat lebontották, hogy a
város terjeszkedni tudjon. A gyárak, a vasútvonalak és az
elkülönült városnegyedek voltak az ipari városok jellemzői. A jómódúak az elegáns városrészekben, a bérmunkások munkásnegyedekben éltek.
A modern kori városiasodás új, megoldásra váró problémákat is eredményezett, például a szennyvízelvezetés, az
ivóvízellátás, a közlekedés és a kórházi ellátás feltételeinek megteremtését. Az ipari termelés következtében a természeti környezet szennyezése és pusztítása is veszélyes
méreteket öltött. Ekkor azonban ezzel a problémával még
nem nagyon törődtek. ➋
Hol jöttek létre a legnagyobb városok? Miért éppen ott?
Mik voltak az ipari forradalom városainak jellegzetességei?
Milyen okai voltak az angliai városok növekedésének? Készíts
összefüggésvázlatot a témáról!

1770

➋ Hugh Miller leírása
Manchesterről 1862-ben
„Mi sem tűnik jellemzőbbnek e nagy gyárvárosra, jóllehet ez cseppet sem hízelgő,
mint az Irwell folyó, amely átfolyik rajta.
[…] Ez a boldogtalan folyó – amely néhány mérfölddel feljebb még meglehetősen csinos folyam, melynek víztükre fölé
fák hajolnak be, és partjának peremét sűrűn belepi a zöld sásszegély – elveszti báját, mihelyt a gyárak és textilnyomóüzemek között kell elhaladnia. Megszámlálhatatlan mocskos dolgot kell elmosnia, és
cserzőüzemek meg fehérítőműhelyek is
vagonszámra öntik bele a mérget, melyet
el kell hordania. Gőzkazánok ürítik bele
bugyborékoló tartalmukat, alagcsövek és
szennycsatornák rothadó mocskukat, míg
végezetül hol égbe nyúló sivár falak, hol
meg vörös homokkőszakadékok között
hullámzik tova, ám ekkor már nem annyira folyónak, hanem folyékony, hömpölygő trágyalének tűnik.”

A modern városiasodás milyen kedvezőtlen hatású sajátosságát mutatja be
a korabeli szerző?

1850

20%
50%

50%

80%

vidéki lakosság

városi lakosság

A városi és a vidéki lakosság aránya Angliában
1770-ben és 1850-ben  Milyen változás
történt? Hogyan nevezzük a kördiagramokból
kiolvasható folyamatot?

19. századi angol
iparváros. Az új típusú
város három alapeleme
a gyár, a vasút
és a munkásnegyed volt.
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➌ Egy korabeli angol regényben
a következőképpen mondja el
sorsát egy faluról városba került
szövő:
„Munkára születtem, és szívesen dolgoztam. Szerettem a szövőszékem, az is szeretett engem. Azzal szereztem szülőfalumban egy kerttel körülvett házat. […]
Neki köszönhetem, hogy feleségem lett
az a lány, akit mindig szerettem, hogy békében gyülekeztek gyermekeim a tűzhelyem köré. Elégedett voltam, nem vágytam más sorsra. […]
És miért jutottam ide? Miért jutottam
ide, s velem együtt őfelségének hatszázezer becsületes, hűséges és szorgalmas
híve? […] Először komor, zárt városokba
kerültünk, s fokozatosan leszorultunk a
pincébe és odúkba, melyekből hiányzik
minden, ami a puszta léthez szükséges;
először az élet szerény kellékei fogytak el,
azután már a ruházat, s végül az élelem.
A kapitalista rabszolgát talált, mely helyettesíti az emberi munkát és találékonyságot; ma már legjobb esetben vigyázunk
a gépre, de még ez a foglalatosság is kicsúszik a kezünkből az asszony és a gyerek kezébe.”

Vitassátok meg, hogy e regényrészletet
lehet-e történelmi forrásként kezelni!
Hogyan alakult a kézi szövőszékekkel
dolgozó takácsok sorsa? Mi lehet a magyarázata ennek?
A növekedő angliai városokban egyszerre volt jelen a hivalkodó gazdagság
és az elképesztő nyomor. Miért?

Géprombolók egy korabeli ábrázoláson

A bérmunkások alkalmazása
Az ipari forradalom százezreket ragadott ki eredeti vidéki
környezetükből és életformájukból. A gépek megjelentek a
mezőgazdaságban is, ezért kevesebb emberre volt már itt
szükség. A megélhetési lehetőség nélkül maradt parasztok
a városokba és az ipari körzetekbe mentek, hogy munkát
találjanak. Csakúgy, mint a korábban szövésből élők. ➌
Ezt a nagy létszámú szabad munkaerőt a gyárak tulajdonosai alacsony fizetésért bérmunkásokként alkalmazták.
Minél többet és minél olcsóbban dolgoztatták őket, annál
nagyobb hasznot értek el. Az ipari forradalom kibontakozásának ez is egy nagyon fontos feltétele volt. Ugyanakkor ez
azt is jelentette, hogy a bérmunkások többsége nyomorban
élt, és a munkakörülményeik is embertelenek voltak.
Kikből lettek bérmunkások?
Miért voltak a munkások bérei alacsonyak és a munkakörülményeik rosszak?

A gyáripar előretörése tönkretette a manufaktúrákat. Az
ott dolgozók körében megnőtt a munkanélküliség, és kezdetben a helyzetük miatt elkeseredett emberek a gépekben
látták az ellenséget, ezért összetörték az új berendezéseket.
Ez volt a gépromboló mozgalom. Az állam azonban szigorú
eszközökkel lépett fel velük szemben.
Később a munkások érdekeik védelmében összefogtak.
Rájöttek, hogy közösen fellépve könnyebb engedményekre
kényszeríteni a munkaadókat. 1824-ben Nagy-Britanniában létrejöttek az első szakszervezetek, amelyek szakmánként tömörítették a munkásokat. Legfőbb fegyverük
az együttes munkabeszüntetés, a sztrájk volt. A tőkés
ilyenkor gyakran kénytelen volt tárgyalni és egyezkedni
a munkásokkal, nehogy elessen a haszontól, a bevételtől.

„Fekete vidék”  Mutasd be a korabeli festmény segítségével, milyenek
voltak az ipari forradalom idején épült gyárak és iparvidékek!
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Így a munkások jobb béreket és más engedményeket is
kiharcoltak maguknak. A munkanélkülivé váló tagokról
segélyekkel igyekeztek gondoskodni.
Mi lehet a magyarázata, hogy az elkeseredett munkások a gépeket törték össze?
Mit követelhettek a munkások egy-egy sztrájk alkalmával?
Nagyarányú volt a gyermek- és női munka, mert nekik kevesebb bért
fizettek, mint a férfiaknak. A bányákban négy-, öt- és hatéves gyermekeket is dolgoztattak. A bánya különböző részeit ajtók választották el
egymástól. Ezekre az ajtókra többnyire a legkisebb gyermekek vigyáztak, akik napi tizenkét órán keresztül sötétben, szűk és többnyire nedves folyosón ültek.
A szén és a vasérc szállítása viszont igen kemény munka volt, mert
az anyagot meglehetősen nagy, kerék nélküli teknőkben, a tárnák göröngyös talaján csúsztatva kellett hordani. Hol nedves agyagon vagy
vízen keresztül, hol meredek lejtőkön és járatokon, amelyek néha anynyira szűkek voltak, hogy ott csak négykézláb lehetett mászni. Erre a
megerőltető munkára nagyobb fiúkat és lányokat alkalmaztak.

Hogyan látod ezeknek a gyerekeknek a helyzetét? Milyen jogoktól
fosztották meg őket?

Ahogyan a történészek gondolkodnak
Az ipari forradalom vívmányai egyértelműen látványos fejlődést hoztak.
Javultak az életkörülmények, beindult
a modernizáció. Ugyanakkor a korszaknak számos árnyoldala is volt,
amelyek elsősorban a korabeli források – akár regények – tanulmányozása
során tárhatók fel.

Munkakörülmények a gyárakban
A gyárakat többemeletesekre építették, az emeleteket pedig alacsonyra
tervezték a jobb helykihasználás érdekében. A termek legnagyobb részét
a gépek foglalták el. A pamutgyárak
levegőjében állandóan szállt a gyapotpor, a szellőztetés érdekében viszont
nem tettek semmit. Az egészségtelen
munkakörülmények következtében a
munkások különböző betegségekben
szenvedtek, amelyek gyakran végzetesnek bizonyultak.

Foglald össze a tananyag főszövege és
a források alapján, hogyan árnyalhatják
az időszak képét a történészek! Miről
tanúskodnak ezek a források?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Gyermekek dolgoztatása a bányában  Miért háboríthatott fel sokakat
a gyermekmunkások alkalmazása a gyárakban és a bányákban?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
Mit értünk az ipari forradalom kifejezés alatt? Milyen okok
vezettek a kibontakozásához?
Hasonlítsd össze a manufaktúrák és a gyárak működését!
Milyen okai és milyen következményei voltak a népességrobbanásnak?
Melyek voltak a korszak legfontosabb találmányai, és ezek
hogyan alakították át az emberek életét?
Külföldi utazóként készíts egy érdekes beszámolót a 19. századi Nagy-Britanniában szerzett élményeidről!

2 Új technikai találmányok, gőzgép,
gépesített gyárak, az elektromosság hasznosítása
2 A közlekedés fejlődése: vasútépítés, gőzhajózás
2 Ipari forradalom: folyamatos
gazdasági növekedés és technikai
fejlődés
2 Jelentős városiasodás az időszakban
2 A munkásság létszámának
folyamatos növekedése
2 A 19. század eleji iparosodás
„árnyoldalai”: gyerekmunka,
kiszolgáltatottság, környezetszennyezés
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15. Társadalmi-politikai forradalom
A világtörténelemben – és napjainkban is – sajnos gyakran fordul elő, hogy egy-egy országban polgárháború robban ki, vagyis az adott közösség tagjai főleg politikai okokból egymás ellen fordítják fegyvereiket.
Az újkorban a forradalom kifejezés jelent meg az olyan politikai eseménysorozat leírására, amely rövid időn
belül jelentős társadalmi és politikai változásokat okozott. Az első ilyen, az európai történelmet is befolyásoló forradalom Franciaországban robbant ki.

Hogyan kormányozta Franciaországot XIV. Lajos?
Hol építette fel palotáját? (A kérdések megválaszolásához használd
a 42–43. oldalon található olvasmányt!)
Mi volt a felvilágosodás lényege?
Hogyan képzelték el a felvilágosodás képviselői a társadalmi és politikai változásokat?

Keresd meg az atlaszodban Versailles-t!
Melyik nagyváros közelében fekszik?

Bajban a király
A 18. században Franciaország Európa legjelentősebb és az
egyik legmódosabb állama volt. A háborús kiadások miatt
a kincstár mégis kiürült, és a király, XVI. Lajos a hadikiadásokra felvett hatalmas kölcsönöket sem tudta visszafizetni.
Pénzre volt szüksége, ezért arra kényszerült, hogy 1789-ben
összehívja Versailles-ba a rendi gyűlést. A rendi gyűlés törvényhozó testület volt, amely a királlyal együttműködve
hozta meg a döntéseit. Tagjai olyan képviselők voltak, akiket a papság (első rend), a nemesség (második rend) és a
polgárság (harmadik rend) soraiból választottak. A rendi
gyűlés valójában a királyi hatalmat korlátozta, ezért is szorították háttérbe ezt a testületet a 17. század elején.
A pénzügyi nehézségek mellett a rossz termés is tovább
nehezítette az ország helyzetét. A városokban és a falvakban sokan éheztek, és a legtöbben XVI. Lajost és az udvartartás magas kiadásait okolták mindezért. Az emberek
elégedetlensége és haragja egyre nőtt a korlátlan királyi hatalommal szemben. Gyűléseket tartottak, és röpiratokat adtak ki. A polgárság, azaz a harmadik rend pedig a nemesség és a papság kiváltságos helyzetének megszüntetését
követelte. ➊
Miért nőtt az elégedetlenség Franciaországban?

➊ Részlet egy 1789-es röpiratból
„A harmadik rend tagjai végzik azokat a tevékenységeket, amelyek
fenntartják a társadalmat, s amelyek nagy fáradsággal járnak. […]
A harmadik rend az az életerős és izmos ember, akinek az egyik karja
láncra van verve. Ha félreállítanánk a kiváltságos rendet, a nemzet ettől nem veszítene, hanem egyenesen nyerne. Mi tehát a harmadik
rend? Egy megbéklyózott és elnyomott Minden.”

Francia politikai karikatúra az 1790-es évekből.
A felirat szövege: „Remélhetően ez hamarosan
véget ér.”  Kik láthatók a képen? Mire utal
a szöveg?

Milyen céllal készülhetett ez a röpirat?
Milyen módon kelt rokonszenvet a harmadik rendhez tartozók
iránt?
Miben látja a nemzet felemelkedésének feltételét?
Kik körében válhatott népszerűvé e röpirat? Miért?
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A francia forradalom kitörése
A megnyitott rendi országgyűlésen a harmadik rend képviselői jelentős politikai változásokat sürgettek, mindenekelőtt a királyi hatalom korlátozását. XVI. Lajos nem tudta
kezelni a helyzetet, beleegyezett az ülés folytatásába, de
közben katonai alakulatokat vont össze Versailles körül.
A hírre a párizsi nép körében is egyre többen felfegyverkeztek, és 1789. július 14-én kirobbant a forradalom. Ennek legmeghatározóbb eseménye a királyi börtönerőd, a Bastille
[basztij] ostroma volt.

A forradalom jelképévé a piros-fehér-kék
kokárda, szalagrózsa vált, amely trikolórrá,
háromszínű zászlóvá alakult. A fehér szín a
királyi családot, a piros és kék Párizst jelképezte.
 Mi mikor teszünk fel kokárdát? Mi a két
esemény közötti összefüggés?

A Bastille ostroma  Készíts egy tudósítást
az ostromról a kép alapján! Igyekezz minél
több, a képen látható részletre kitérni!

Ahogyan a történészek gondolkodnak
1789. július 14-én reggel a párizsi nép puskákkal és ágyúkkal felfegyverkezve a Bastille börtönerődje felé vonult. „A Bastille-t akarjuk!” –
zúgta kintről a tömeg. A börtönben mindössze hét rabot tartottak
fogva, viszont a biztonságos falak mögött nagy mennyiségű puskaport tároltak. Az erőd védőit a tömeg megadásra szólította fel, ezt
azonban a börtön parancsnoka megtagadta. Tárgyalások kezdődtek,
de a nép betört a belső várudvarba, amire a börtön parancsnoka tűzparancsot adott ki. Az ostrom akkor fordult komolyra, amikor a nemzeti gárda átállt a tömeg oldalára. A túlerőt látva az erődbörtön védői
megadták magukat. A börtönparancsnokot megölték, a fejét pedig
lándzsára tűzték. Párizsban kitört a forradalom.

A párizsi események hírére vidéken is lázadások törtek
ki. A parasztok földesuraik ellen fordultak. ➋ A városok
élére a harmadik rend képviselői kerültek, akik polgárokból
álló nemzetőrségeket állítottak fel. A királyt arra kényszerítették, hogy Versailles-ból Párizsba költözzön.
➋ Egy angol utazó beszámolója a francia állapotokról
1789-ben
„Az egész ország a legnagyobb izgatottság állapotában van. Sok kastélyt felgyújtottak, másokat kifosztottak. A nemesekre vadásznak, akár
a vadakra. A feudális dokumentumaikat [feljegyzések arról, ki mivel
tartozik nekik] elégetik. Vagyonukat elpusztítják.”

Az okok keresésekor olyan eseményekkel és körülményekkel is foglalkozni kell, amelyek jóval az esemény
előtt játszódtak le vagy alakultak ki.

A francia királyi hatalom elleni
harag és elutasítás okai
• A rossz termés következtében a kenyér ára sokak számára megfizethetetlenné vált.
• A felvilágosodás tanai hatottak az
emberek gondolkodására.
• A felemelkedő polgárság meg akarta szüntetni a nemesek születési előjogait.
• Az emberek igazságtalannak érezték a harmadik rend helyzetét.
• A nép jogokat akart szerezni magának az ország kormányzásában.
• XVI. Lajos döntésképtelensége miatt elvesztette tekintélyét.
• A király újabb adókat akart kivetni.

Melyek voltak azok az okok, amelyek
már hosszabb ideje fennálltak?
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Minden ember szabad és egyenlő

Július 14-e Franciaország nemzeti ünnepe.
A forradalomra emlékezve minden városban
látványos ünnepségeket, tűzijátékokat és
bálokat szerveznek.  Milyen politikai és
társadalmi változásokat indított el a Bastille
ostroma? Szerinted miért tartják ezt
napjainkban is megemlékezésre méltónak
Franciaországban?

A rendi gyűlésből alkotmányozó nemzetgyűléssé átalakuló
testület rövidesen eltörölte a kiváltságokat, a nemesi adómentességet, a papi tizedet, és megszüntették a jobbágyterheket. Franciaországban megszűnt a feudális rendszer. Az
államadósság csökkentésére az egyházi földbirtokokat nemzeti tulajdonba vették, majd kiárusították.
Az alkotmányozó nemzetgyűlés elfogadta az Emberi és
polgári jogok nyilatkozatát. A nyilatkozatban alapvetően a
forradalom kezdetén megfogalmazott jelmondat – „szabadság, egyenlőség és testvériség” – érvényre juttatására törekedtek. Ezek alapján kimondta, hogy minden ember szabad és egyenlő, és azt is, hogy az állam vezetőinek hatalma
a néptől származik. Ez a nyilatkozat összegezte a polgári
szabadságjogok nagy részét.
1789-et követően a forradalom által beindított változások újabb és újabb politikai fordulathoz vezettek. Ebben
egyrészt az is szerepet játszott, hogy a nemzetgyűlés képviselői más-más politikai jövőt képzeltek el Franciaországnak. XVI. Lajos is ellenezte a nemzetgyűlés egyes döntéseit,
és nem akart azzal együttműködni. Ezért 1791-ben titokban a családjával együtt megpróbálta elhagyni Párizst.
1791-ben egy nyári éjszakán a királyi család álruhában hintóba szállt,
és szökést kísérelt meg. A terv szerint XVI. Lajos inasnak adta volna ki
magát, a királyné pedig szolgálónőnek. A család balszerencséjére az
utazás során egy postamester a határ közelében a pénzeken lévő
portrék alapján felismerte a királyt. Az uralkodócsaládot fogolyként kísérték vissza Párizsba, ahol házi őrizetbe kerültek.

Miért nem sikerült a király szökése?
Meséld el postamesterként a történetet!

➌ Robespierre [robeszpier]
XVI. Lajosról, 1792
„Lajos lázadónak bélyegezte a francia népet, s hogy megbüntesse, behívta zsarnoktársai hadseregét. A nép és a nép győzelme bebizonyította, hogy egyedül ő a
bűnös. Következésképpen Lajost nem kell
elítélni: az ítélet már kimondatott felette.
Vagy ő van elítélve, vagy a köztársaság.
Lajosnak meg kell halnia, hogy a haza élhessen. […] A népek nem úgy ítélkeznek,
mint a törvényhozók, egyáltalán nem
hoznak ítéleteket, hanem lesújtanak, mint
a villámcsapás, nem elítélik a királyokat,
hanem a semmibe taszítják őket vissza.”

Miért kellett meghalnia XVI. Lajosnak
Robespierre szerint?

A király szökési kísérletét sokan árulásnak tartották, és
ezért a királyság teljes megszüntetését akarták. Közben az
európai nagyhatalmak egy része szembefordult Franciaországgal. Azt követelték, hogy állítsák vissza a francia király
jogait. 1792 tavaszán kitört a háború Franciaország és a
Habsburg Birodalom, illetve Poroszország között.
XVI. Lajos azt remélte, ha Franciaország vereséget szenved, visszakapja korábbi hatalmát. Az idegen csapatok
megtorlásától rettegő párizsiakat ez végleg felbőszítette.
Megrohanták és véres küzdelem árán elfoglalták a királyi
palotát. A királyt börtönbe vetették, és 1792 szeptemberében
kikiáltották a köztársaságot. Ezzel egy időben egy csatában
sikerült megállítani a betörő porosz és osztrák sereget. 1793
januárjában XVI. Lajost mint egyszerű francia állampolgárt
hazaárulásért halálra ítélték, és lefejezték. ➌
Miért vesztette el XVI. Lajos a nép bizalmát?
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A forradalmi terror
A kiszélesedő háborúban 1793-ra a
francia hadsereget sorozatos vereségek érték. Felszínre törtek a korábbi
királyellenes politikai mozgalmak
közötti ellentétek. Az országon belül
is egész városok és tartományok lázadtak fel a köztársaság ellen. A kenyér ára az egekbe szökött, a parasztság alig bírta ellátni élelmiszerrel a
hadsereget. Ebben a légkörben megindult az egymás közötti politikai bűnbakkeresés. Mindez olyan jellegű
szembenálláshoz vezetett, amely
polgárháborút teremtett. A kiadott jelszó a „forradalom
megvédése” lett, miközben sorra születtek olyan intézkedések és történtek olyan események, amelyek az 1789-es Emberi és polgári jogok nyilatkozatának szellemiségét teljesen
megcsúfolták.
1793 nyarán a jakobinus mozgalom* egyik irányzata ragadta magához a hatalmat a párizsi fegyveres népre támaszkodva. A magát forradalmi kormányzatnak nevező hatalomnak az egyik fő vezetője Robespierre [robeszpier] volt.
1793. május 31-én a felfegyverzett párizsi csőcselék harminckét nemzetgyűlési küldött kizárását követelte. Egy küldött azt javasolta, mindannyian vonuljanak ki, és próbálják meg rábírni a tömeget, hogy távozzék. De a tömeg pártján álló nemzetőrség rájuk szegezett ágyúkkal
kényszerítette vissza őket. A küldöttek egy másik kijáraton megpróbáltak elmenekülni, de útjukat állták. Azt parancsolták nekik: térjenek viszsza, és rendeljék el a tömeg által bűnösöknek tartott küldöttek kizárását. Engedtek az erőszaknak, elrendelték a Robespierre által vezetett
irányzattal szemben álló küldöttek őrizetbe vételét, akiket rövidesen
kivégeztek.

Kik és hogyan támogatták a forradalmi kormányzat hatalomra jutását?

A forradalmi kormányzat a köztársaság védelmére hivatkozva felfüggesztette az alkotmányos szabadságjogokat,
és diktatúrát vezetett be. ➍ A forradalom ellenségeinek vagyonát elkobozták, és szétosztották a szegények között. Maximalizálták a létszükségleti cikkek árát, és kötelezték a
gazdagokat arra, hogy kölcsönt adjanak az államnak. Kíméletlenül levertek minden belső lázadást, és kivégeztek mindenkit, akit a forradalom ellenségének tartottak. Elrendelték az általános hadkötelezettséget, és szigorú intézkedésekkel helyreállították a hadsereg fegyelmét. Az újjászervezett csapatok győzelmet arattak a Franciaországra támadó

XVI. Lajos lefejezése  A király kivégzése megdöbbentette az embereket. Szerinted miért?

Robespierre, a jakobinusok vezére

➍ Robespierre az ellenségről
„Franciaországban csak két párt van: a
nép és a nép ellenségei. Aki nem a nép
mellett van, az a nép ellen van!” (1793)
„A társadalmi védelem csak a hű polgárokat illeti meg. […] A köztársaság számára a
királypártiak, az összeesküvők csupán idegenek, jobban mondva ellenségek.” (1794)

Milyen politikai üzenete volt ezeknek a
mondatoknak?
Ki határozta meg, hogy ki a „nép ellensége” vagy a „hű polgár”?
jakobinus mozgalom: a forradalom megvédését és a társadalmi egyenlőség megteremtését követelő politikai csoport a francia forradalom idején. Nevüket onnan kapták, hogy
gyűléseiket a volt Szent Jakab-kolostor épületében tartották.
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A forradalmi Franciaország, 1793
 Honnan érték külső támadások
Franciaországot?
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A jakobinus diktatúrával
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Föl

spanyol támadás

radikális: olyan személy, aki gyors és gyökeres változásokat sürget a politikában vagy a
társadalmi átalakulásban.
terror: kivégzések tömeges végrehajtása és
erőszak alkalmazása rémület és rettegés kiváltása céljából.

➎ A diktatúra áldozatainak száma
A diktatúra idején mintegy tizenhétezer
embert végeztek ki. A király rokonait, köztük a királynét, Mária Terézia lányát, Mária
Antóniát (Marie Antoinette), és a főnemesek egész családjait. A kivégzettek között
ott voltak a forradalom korábbi politikusai
is. Az áldozatok többsége azonban egyszerű polgár és paraszt volt. A halálra ítéltek csoportjait nyilvános kivégzőhelyre
vitték, ahol nyaktilóval fejezték le őket.
A forradalom ellen fellázadt területek és
városok lakosságát sok esetben legyilkolták. Vendée tartományban legkevesebb
százezer civilt mészároltak le.

Kik és miért támogatták a jakobinusokat?
Milyen intézkedéseket hoztak a szegények elégedetlenségének lecsillapítására?
Mit tettek az ország védelme érdekében?
Milyen jogtalanságokat követtek el?

Marseille
dköz
i-tenger

Toulon
angol
támadás

idegen seregek felett is. A köztársaság megmenekült, de a
forradalom eredeti eszmeisége megsemmisült.
A radikális* jakobinusok fenntartották a terrort* azután
is, hogy sikerült megvédeniük az országot a külső támadásoktól. Vezérük, Robespierre már azokat is kivégeztette,
akikről csak feltételezte, hogy szembeszegülhetnek az akaratával. Sőt, még korábbi társait sem kímélte. ➎
A legnépszerűbb jakobinus vezető, Danton a forradalmi terror hatására visszavonult a politikától, de amikor a jakobinusok egész sorát küldték a guillotine [gijotin] alá, megpróbálta jobb belátásra bírni Robespierre-t. A beszélgetésük közben elszabadultak az indulatok, és Danton
azzal vádolta a jakobinus vezért, hogy a saját ellenségeit összekeveri a
köztársaság ellenségeivel. Néhány nappal később Dantont is vád alá
helyezték, és halálra ítélték. Amikor a szekér a vesztőhely felé vezető
úton Robespierre ablaka elé ért, Danton így kiáltott fel: „Követni fogsz
ezen az úton!” A hóhérnak csak annyit mondott: „Elég egy szíj is, a másikat tedd el Robespierre részére!”

Miért fordult egymás ellen a két jakobinus vezető?
Mit jósolt meg Danton?

Az értelmetlen és mindenkit fenyegető terrort látva a jakobinusok ellenfelei összefogtak. 1794 júliusában elfogták és
kivégezték a jakobinusok vezetőit, köztük Robespierre-t.
Ezzel a jakobinus diktatúra 13 hónapig tartó rémuralma véget ért. A forradalmi időkben megnőtt a hadsereg szerepe
Franciaországban. A közvélemény sikerre vágyakozott, és a
jakobinus diktatúra bukása után a francia haderő területi terjeszkedésbe kezdett.
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Napóleon hatalomra jutása és kormányzása
Bonaparte Napóleon Korzika szigetén született, kisnemesi
családban. Katonai iskolát végzett Franciaországban. A forradalmi időkben az ilyen alacsonyabb sorból származó, de
tehetséges fiatal katonatisztek előtt is megnyílt az út a felemelkedéshez. Napóleont már fiatalon tábornokká léptették elő. Rábízták az Itáliában harcoló sereg vezetését, és ő
egy sikeres hadjárattal óriási hírnevet szerzett magának.
A főtisztek sértőnek találták, hogy egy éretlen ifjút vezényeltek fölébük. „Néhány sortűzre lesz szükség” – írta Napóleon nem sokkal megérkezése után. S aztán hozzálátott a könyörtelen rendcsináláshoz, nem
kímélve a tiszteket sem, amivel persze mindjárt közelebb került a közkatonák szívéhez. Amikor egy alkalommal összetűzésbe került az egyik
tábornokkal, Bonaparte a következő szavakkal zárta le a vitát: „Tábornok úr, ön egy fejjel magasabb nálam, de ha továbbra is ilyen arcátlan
válaszokat enged meg magának, hamar meg fogom szüntetni ezt a
különbséget!”

Milyen tulajdonságokról árulkodik az, ahogy Napóleon átvette a
parancsnokságot?

Miután egy másik hadjáratáról, Egyiptomból hazatért,
népszerűségét kihasználva megszerezte a hatalmat. Egyeduralmat alakított ki: ő nevezte ki a minisztereket, a tábornokokat, a köztisztviselőket, a bírákat. Újabb katonai győzelmeivel békére kényszerítette az ellenséges nagyhatalmakat, az országon belül pedig rendet és nyugalmat teremtett. Győzelmei a francia nagyhatalmiság eszméjét táplálták, a közvélemény kezdetben lelkesen támogatta a francia
dicsőség megteremtőjét. Napóleon ezért megtehette még
azt is, hogy 1804-ben Párizsban császárrá koronázza magát.
Miért támogatták szerinted sokan Napóleon hatalomra jutását?
Mi a hasonlóság Julius Caesar és Napóleon között?

A napóleoni háborúk
Napóleon császárrá koronázását követően kiújult az Angliával és szövetségeseivel vívott háború. A francia flotta
1805-ben Trafalgarnál vereséget szenvedett a Nelson admirális vezette angol hajóhadtól. A szárazföldön Austerlitznél viszont a franciák arattak győzelmet az orosz és az
osztrák seregek felett.
A francia hadsereg erénye a mozgékonyság és a hatékony tüzérség volt. A sikerekhez hozzájárult Napóleon
rendkívüli hadvezéri tehetsége, gyors helyzetfelismerő képessége is. ➏

A fiatal Napóleont ábrázoló korabeli festmény
 Milyen okai lehettek annak, hogy a
forradalmi francia hadseregben egy fiatal,
nem főnemesi származású tisztből tábornok
is lehetett? Milyen célokat szolgálhatott ez
a festmény?

➏ A francia hadsereg
Létrejött a nagy ütőerővel rendelkező tömeghadsereg, amelynek létszámát a sorozási rendszeren alapuló általános hadkötelezettség biztosította. Az ötéves
katonai szolgálat adta lehetőségeknek
köszönhetően átalakult a kiképzés is.
E haderő inkább támadó jellegű volt, mint
védekező. Napóleon nem engedte ki a
katonai irányítást a kezéből, vezető tisztjei
közvetlenül tőle kaptak parancsot. A katonákat lelkesítette a nemzeti eszme, és a
császárukért is rajongtak. Népszerűségét
annak is köszönhette, hogy gyakran megjelent a katonái körében, és személyes
bátorságát is sokszor bizonyította a csatákban. Napóleon kemény fegyelmet tartott hadseregében, de származástól függetlenül támogatta a bátor és tehetséges
katonák magas rangú tisztekké válását.

Gyűjtsd össze, miért volt Napóleon
hadserege sikeres!
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Győzelmeinek köszönhetően Napóleon Európa nagy részének az ura lett. A Habsburg Birodalom és Poroszország
vereséget szenvedett, Oroszországgal átmenetileg békét kötött. Az elfoglalt országok élére Napóleon több esetben rokonait vagy tábornokait állította.
Azonosítsd az atlaszod segítségével, hol zajlottak a legnagyobb
csaták!

Az oroszországi hadjárat

Francia gyalogosok 1808-ban  Melyek
a különbségek az akkori és a mai katonák
felszerelése és egyenruhái között? Mik
lehetnek a különbségek okai?

Napóleonnak egyedül már csak Nagy-Britanniát kellett volna térdre kényszeríteni. Ennek érdekében megtiltotta Európa országainak, hogy Angliával kereskedjenek. Az oroszok vonakodtak végrehajtani ezt, ezért Napóleon 1812-ben
Oroszország meghódítására indult hatalmas, hatszázezres
seregével. Az orosz sereg a felperzselt föld taktikájával próbálta lelassítani a támadó haderőt, és folyamatosan hátrált.
Napóleon hadereje az orosz főváros, Moszkva közelében
Borogyinónál véres csatában győzelmet aratott, majd bevonult a kiürített és felégetett városba. Nem tudta azonban
biztosítani hadserege ellátását, kénytelen volt elrendelni a
visszavonulást. A kegyetlen tél és az oroszok állandó támadásai felőrölték a napóleoni sereget, amelynek csak töredéke vergődött haza.
Miért támadta meg Napóleon Oroszországot?
Mi okozta a hadjárat kudarcát?

Napóleon bukása

A francia sereg visszavonulása Moszkvából
 Miért mondták azt, hogy Napóleont
Oroszországban „Tél tábornok” győzte le?

Bourbonok: francia uralkodócsalád. A Napkirály, XIV. Lajos, majd XVI. Lajos és a Napóleon
bukása után trónra került XVIII. Lajos is ehhez a
családhoz tartozott.

Az oroszországi vereség hatására Európa országai NagyBritannia és Oroszország támogatásával fellázadtak a császár ellen. 1813-ban Lipcse mellett, az ún. „népek csatájában” döntő győzelmet arattak felette. 1814-ben Párizs is elesett, Napóleon lemondott a trónról, és Elba szigetére száműzték. Franciaország elveszítette minden hódítását, és trónjára visszatértek a Bourbonok*. A király XVIII. Lajos lett.
Napóleon 1815-ben megszökött Elba szigetéről. Szinte
ellenállás nélkül vonult be Párizsba, ahol nagy lelkesedéssel fogadták. A nagyhatalmak azonban újra összefogtak
Napóleon ellen, és 1815 júniusában, Waterloo mellett végleges győzelmet arattak felette. Napóleont a távoli Szent
Ilona szigetére száműzték, ahol 1821-ben meghalt. Franciaországban egy ideig megint a Bourbonok uralkodtak.
Milyen következményekkel járt Franciaországra nézve Napóleon
bukása?
Keresd meg Waterloot az atlaszodban! Melyik mai országban található?
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A Szent Szövetség megalapítása
A francia forradalom és a napóleoni háborúk megrázkódtatásai után az európai nagyhatalmak rendet és nyugalmat
akartak teremteni. Összefogtak annak érdekében, hogy megakadályozzák az újabb forradalmak kitörését. A Napóleont
legyőző uralkodók nemzetközi kongresszust tartottak
Bécsben. A cél a forradalom előtti állapotok visszaállítása
volt. Az uralkodók helyre akarták állítani az isteni kiválasztottságon alapuló hatalmi rendet. Mivel a forradalom végeláthatatlan polgárháborúkhoz, vérengzéshez, diktatúrához
vezetett, így kézenfekvő volt a legitim (jogszerű) berendezkedés eszméjéhez visszatérni. Azért, hogy ezentúl semmi ne
veszélyeztethesse uralmukat, már csírájában el akarták fojtani a forradalmi és nemzeti mozgalmakat.
A régi rendhez leginkább ragaszkodó orosz cár, osztrák
császár és porosz király megalakította a Szent Szövetséget. Kötelezték magukat arra, hogy minden eszközzel fellépnek a forradalmi eszmék terjesztőivel szemben. Ezenkívül ígéretet tettek arra, hogy fegyveres erővel is segítik
egymást, ha valamelyikük országában felkelés törne ki. ➐

➐ Az orosz cár véleménye
a forradalmakról
A Szent Szövetség gondolatát I. Sándor
orosz cár vetette fel. Az orosz uralkodó a
forradalmakat az ördög művének tekintette, mivel azok az isteni gondviselés által
trónra került királyok hatalmára törtek.
Ezért a francia forradalom és Napóleon
legyőzését a gonosz erők feletti győzelemként ünnepelte. A tartós béke zálogának pedig azt tartotta, ha minden európai
uralkodó szent szövetséget alkotva összefog a forradalmi mozgalmakkal szemben.

Mi a magyarázata a szövetség elnevezésének?

Milyen céllal jött létre a Szent Szövetség?
Hogyan viszonyultak a francia forradalom eszméihez?
A bécsi kongresszusról készült korabeli festmény
 Kik lehetnek a középső alakok? Kik veszik
körbe őket? Miről tárgyalnak éppen?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
Sorold fel, milyen okok miatt tört ki a forradalom!
Milyen események zajlottak Párizsban és vidéken?
Mi változott a forradalom eredményeként?
Miért végezték ki XVI. Lajost? Milyen következményei lettek?
Miért került válságos helyzetbe a Francia Köztársaság?
Sorold fel a jakobinusok legfontosabb intézkedéseit!
Minek köszönhette Bonaparte Napóleon a népszerűségét?
Milyen jelentősebb katonai sikereket ért el, és milyen okok
álltak ennek hátterében?
Milyen okok vezettek Napóleon bukásához?

2 1789. július 14.: a Bastille ostroma,
majd felkelések vidéken is
2 A kiváltságosok lemondtak
előjogaikról
2 Emberi és polgári jogok nyilatkozata
2 A király kivégzése, a köztársaság
kikiáltása
2 Külső és belső veszély elhárítására
bevezetett diktatúra és terror
2 Napóleon:
• katonai sikerek, egyeduralom
• császárság és európai terjeszkedés
• bukása: sikertelen orosz hadjárat,
lipcsei csata, waterlooi csata
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A Szent Szövetség korszaka
 OLVASMÁNY
A francia forradalom nem csak híveket szerzett
magának. A sok erőszak és pusztítás, amely a forradalom alatt és után lezajlott Franciaországban
és Európában, sokakat elriasztott a forradalmi
eszméktől. Ezért inkább azt a következtetést vonták le az eseményekből, hogy bármi áron meg kell
akadályozni, hogy mindez újra megtörténjék.
A Szent Szövetség több mint harminc évig
meghatározta Európa rendjét. Úgy akarták megőrizni a rendet, hogy az embereket teljesen kizárták a döntésekből. Azt akarták, hogy a polgárok
ne is politizáljanak. A veszélyesnek tartott eszmék és gondolatok nyilvános terjesztését a cenzúra – a különböző hírközlő eszközök politikai
célból történő ellenőrzése – segítségével akadályozták meg. A könyvekben és újságokban nem
jelenhettek meg olyan írások, amelyek az uralkodók „Istentől kapott” hatalmát, a kiváltságokon
alapuló rendet és a Szent Szövetséget kritizálták.
Hatalmas titkosrendőri szervezet és besúgóhálózat is őrködött a rend fenntartásán.

„[…] az utóbbi időben Ifjú Németország vagy Ifjú Irodalom néven irodalmi iskola jött létre, melynek fáradozásai
leplezetlenül arra irányulnak, hogy […] a legarcátlanabbul támadják szépirodalmi írásokban a keresztény vallást,
becsméreljék a fennálló társadalmi viszonyokat, […] ezért
[…] égetően sürgős és szükséges megálljt parancsolni
ezeknek a veszedelmes, minden törvényes rend alappilléreit aláásó törekvéseknek. […] az Ifjú Németország, illetőleg az Ifjú Irodalom néven ismert irodalmi iskola […]
írásainak kiadóit, kinyomtatóit, terjesztőit az ország büntető- és rendőri eljárási törvényeinek teljes szigorával
sújtja […], s a törvény által biztosított összes lehetőséget
felhasználja írásaiknak a könyvkereskedelem útján, kölcsönkönyvtárak segítségével vagy bármilyen más módon terjesztésének a megakadályozására.”
(Részlet a Német Szövetség egyik 1835-ös
határozatából)

Kiket és miért büntethettek meg e határozat alapján?
Mi volt e határozat célja?

Milyen eszközökkel akadályozták a fennálló rendszerre veszélyes eszmék terjedését?

150.-151. oldal: Összefoglalás

2 Pusztító járványok az ókorban és
a középkorban.
ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
2 Védekezés: menekülés és a
betegek elkülönítése.
Mi volt az oka annak, hogy a középkori járványok rengeteg
2 Az orvostudomány fejlődése:
áldozatot követeltek?
védőoltás, fertőtlenítés, érzésteleKeress összefüggéseket az ipari forradalom és az egészségnítés.
ügyi helyzet javulása között!
2 A járványok megelőzése: csatorMutasd be, hogyan fejlődött az egészségügy a 19. század foKorabeli német karikatúra  Melyik szabadság megsértését gúnyolta ki a rajz készítője? Mi lehetett a célja
názás, vezetékes ivóvíz, egészséglyamán!
a karikatúra elkészítésének?
ügyi szabályok.
Ki volt Edward Jenner és Semmelweis Ignác?
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Forradalmak kora
 ÖSSZEFOGLALÁS

➊ Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Emlékezetből készítsetek egy 10 fős listát azokról a személyekről, akikről ebben
a fejezetben tanultunk! Az a csoport győz, amelynek a
legtöbb olyan név van a listáján, amely a többi csoportén nem szerepelt! Válasszátok ki a megfelelő személyeket a lenti idővonalon megjelölt évszámokhoz!
➋ Válasszatok ki egyet az alábbi helyszínek közül! Készüljetek fel, hogy valaki közületek elmesélje az ott
történteket úgy, mintha maga is részt vett volna az
eseményekben! Ti döntitek el, hogy egy híres ember
vagy egy egyszerű személy szerepével azonosultok.
Az elbeszélésetekből ki kell derüljön az is, hogy kik
vagytok.
Helyszínek: Bastille, Versailles/Párizs, Trafalgar, Borogyino, Waterloo, Bécs, Stockton
➌ Válasszátok ki az egyik eseménysort (a–e)! Készítsetek
ok-okozati összefüggésvázlatot az ott található eseményekből és fogalmakból! Lehetőleg használjátok
az összes elemet, és ki is egészíthetitek ezeket! Valaki
közületek szóban is mutassa be a vázlatban nyilakkal
jelölt összefüggéseket!
Válasszátok ki azt is, hogy melyik személy kapcsolódik
az általatok feldolgozott témához!
Személyek: Robespierre, Napóleon, XVI. Lajos, James
Watt
a) győztes csaták, népszerűség, a hatalom megszerzése, az ország ügyeinek rendbetétele,
császárság, erős hadsereg, hódítások
b) költséges háborúk, rossz termés, éhezés, a
kincstár kiürülése, elégedetlenség, a rendi országgyűlés összehívása, a harmadik rend sérelmei, szembeszegülés a király akaratával,
forradalom, a kiváltságok eltörlése
c) külső támadások, belső felkelések, katonai kudarcok, válságos helyzet, elégedetlenség, diktatúra, terror, félelem, a hadsereg megerősí-

1750

1769

1789

d)

e)

tése, a felkelések leverése, katonai sikerek, a
diktatúra megszüntetése
francia forradalom, mindenki szabad és egyenlő, erőszak és pusztulás, a nemzeti érzés megerősödése, a szabadság iránti vágy erősödése,
félelem, liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus
kereslet a textilipari termékek iránt, új fonó- és
szövőgépek, a gőzgép tökéletesítése, gyárak
kialakulása, a mezőgazdaság gépesítése, népességrobbanás, ipari nagyvárosok kialakulása, vasútépítés

➍ Dolgozzatok párokban! Képzeljétek el, hogy az alábbi
szavakat egy keresztrejtvénybe kell beírni! Készítsétek
el a szavakhoz a rövid meghatározásokat!
jakobinus, kokárda, Bastille, Bourbonok, gőzgép, városiasodás, gyár, tőke
➎ Dolgozzatok párokban! Keressetek olyan képi forrásokat, amelyek az alábbi hatások valamelyikét akarták
kelteni!
lelkesíteni, tiszteletet kelteni, hírt adni, nevetségessé tenni, valamit elmagyarázni, elgondolkodtatni, együttérzést kiváltani
➏ Dolgozzatok párokban! Milyen következményekkel
jártak a következő személyek döntései? Soroljatok fel
több (rövid és hosszú távú) következményt, és állítsátok ezeket fontossági sorrendbe!
XVI. Lajos összehívja a francia rendi gyűlést, a forradalmi kormányzat diktatúrája, Napóleon hadjáratot vezet
Oroszország ellen, James Watt tevékenysége
➐ Melyik leckéhez illik a 130–131. oldalon lévő képregény? Fogalmazd meg röviden, mi a jelentősége a
képregényben feldolgozott eseménynek! Mondd el
saját szavaiddal a képregényből megismert eseményt!

1800

1815

1825

1850
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1

Projektfeladat
Napóleon – történelmi társasjáték elkészítése
Cél: Érdekes társasjáték készítése egy történelmi témáról.
Mire keressük a választ a közös munka során?
Hogyan lehet érdekes társasjátékot készíteni egy történelmi témáról?

Mit tanulunk meg a projekt során?
Ismereteket gyűjteni a témánkról könyvtárban, interneten, múzeumokban.
Többféle megoldási lehetőség közül választani.
Közösen megtervezni és megvalósítani egy feladatot.

Mit fogunk csinálni?
4-5 fős csoportokat alakítunk.
Információkat keresünk. Megpróbálunk Napóleonról
min
minél több olyan információt és képet összegyűjteni,
amelyet érdemes lesz felhasználni a társasjáték díszítéséhez
ame
és feladataihoz.
fe
Például:
Péld
• Melyek
voltak életének legfontosabb eseményei és
Me
helyszínei (adatok és képek)?
he
• Kik voltak a nagy ellenfelei?
• Melyek
voltak a győztes és a vesztes csatái?
Me
• Melyek
voltak életének fordulópontjai?
Me
• Milyen
érdekes történetek maradtak fenn róla?
Mi
Keresünk társasjátékokat, amelyek ötleteket
és mintákat adhatnak a sajátunk elkészítéséhez.
Kiválasztjuk, hogy milyen típusú társasjátékot

készítünk Napóleonról.
Kitaláljuk a játékszabályokat.

Megszervezzük a munkát. Megválasztjuk az egyes

tevékenységek felelőseit: vezető, anyaggyűjtő, grafikai
tervező, kreatív ötletek összegyűjtője;
a játékszabályok, kérdések, feladatok írója;
a játéktábla, játékkártyák, játékfigurák készítője stb. A csoport munkájáról munkanaplót
vezetünk.
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k a társasjáték képes és szöveges
Megtervezzük
alkotóelemeit.
Elkészítjük a Napóleonról szóló társasjátékot.
Kipróbáljuk a gyakorlatban is a társasjátékot (játszunk
vele).
Tervezzük meg a projektünket! A tervezést segítő
táblázatot készítsétek el a füzetetekbe (vegyétek mintául
az első projektfeladat táblázatát), és töltsétek ki,
egészítsétek ki közösen! (A felelősök a csoporttagok
munkájának összehangolásáért felelnek.)

L

CÉ
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VI. fejezet
A magyar nemzeti ébredés
és polgárosodás kora
A Lánchíd alapkőletétele (Barabás Miklós alkotása, 1842)
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A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN a reformgondolkodású magyar nemesség számára világossá vált, hogy
a hagyományos feudális rendszer egyre tarthatatlanabb. A korszak legjobbjai fáradoztak azért, hogy Magyarországot a polgári fejlődés útjára állítsák. Közülük is kiemelkedik Széchenyi István, Wesselényi Miklós és
Kossuth Lajos. Hazaszeretetük, tetteik példát mutatnak a ma embere számára is.
A reformkor politikai küzdelmei, valamint az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc eseményei nyomán a magyarság egységes nemzetté vált. Az elért eredményeket békés úton nem lehetett megvédeni,
Magyarország önvédelmi harcra kényszerült, de a vereség ellenére is sikerült lerakni egy új, polgári Magyarország alapjait.
Ebből a fejezetből megtudhatod,
 kit nevezünk a legnagyobb magyarnak.
 melyek voltak a reformkor legfontosabb követelései.
 hol aratta a magyar honvédsereg a legfényesebb győzelmeit a szabadságharc során.

Eközben azt is megtanulod, miként lehet
jó kérdéseket feltenni egy-egy történelmi helyzet jobb
megértéséhez.
következtetni a történelmi szereplők tetteinek személyes
okaira.
jellemzést készíteni a történelmi személyiségekről.
felhasználni egy-egy személy tetteinek vagy életútjának
bemutatásához a tőle származó idézeteket.
megvitatni egymással a történelmi személyiségekről
kialakított véleményünket.
megérteni, hogy milyen problémákkal kellett szembenézniük a korabeli embereknek.
összehasonlítani egymással a problémák megoldására tett
különböző javaslatokat.
eljátszani egy-egy történelmi eseményt vagy helyzetet.
következtetéseket levonni különböző statisztikai
adatokból.
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16. A reformkor

BS

BU

Magyarország a 19. század első felében

Lengyelország felosztása: a középkorban és
a kora újkorban még nagy kiterjedésű országot a 18. században a megerősödő Poroszország, Oroszország és a Habsburg Birodalom
katonai és politikai lépések után egymás között felosztották.

1831-ben robbant ki a kolerafelkelés néven elhíresült jobbágyfelkelés. A kolera,
amely baktérium által okozott, kiszáradással járó betegség, több mint 250 ezer ember halálához vezetett. A feldühödött jobbágyok az északkeleti vármegyékben
rátámadtak a nemesekre. Ez a jobbágyfelkelés rádöbbentette a nemesek egy részét arra, hogy könnyíteni kell a jobbágyok helyzetén.

Tanulmányozd a térképen, hol robbant
ki a kolerafelkelés!

Kassa

Pozsony

Bécs

Monok

Széphalom

§

Szatmárcseke

Vác
za
1846
Tis
Pest
Nagycenk Balaton- Buda
Szolnok Debrecen
füred
184
7
Keszthely
M
A
A G YA R K I R Á LY S Á G
L
Söjtör
Szeged

Kolozsvár

ZA

Fiume

➊ Az utolsó parasztfelkelés
Magyarországon

BI

RG

Duna

R.

Koleralázadás (1831)
Határőrvidék

HA

Hogyan értek véget a Napóleonnal vívott háborúk a
Habsburg Birodalom számára?
Miért jött létre a Szent Szövetség?
Milyen jelentős változásokat
hozott az újkor Nyugat-Európában?

ZEMP
LÉN

A magyar történelemnek kevés olyan meghatározó korszaka volt, mint az alig két évtizedig tartó reformkor.
Szinte minden településünkön találunk Kossuth Lajosról vagy Széchenyi Istvánról elnevezett közterületeket, intézményeket. Szintén nem véletlen, hogy a forgalomban lévő hat papírpénzcímletünkből kettőn is e
korszak személyiségei láthatók: Széchenyi István és Deák Ferenc. Korábbi bankjegyen Kossuth Lajos is szerepelt. Mindemellett nemzeti kultúránk alapvető elemei, mint például a Himnusz és a Szózat is ebben az
időszakban születtek.

Száv
a

Dráv
a

OSZMÁN BIR
ODAL

§
OM

Nagyszeben
Gőzhajójárat
Vasútvonal
Országgyűlés
Nemzeti Színház
Épülő Lánchíd

Mit jelent a reformkor?
Az újkori viharos nyugat-európai változásokat (például
gyors gazdasági fejlődés, városiasodás, polgárosodás) elindító folyamatok Közép- és Kelet-Európában később vagy
még egyáltalán nem indultak meg. Nem véletlen, hogy ezeken a területeken több vezető politikus, arisztokrata felismerte, hogy modernizáló reformokra van szükség, ha
azt szeretnék, hogy itt is meginduljon a gyors fejlődés. A reform kifejezés megújulást, a régi alapokon való átalakulást
jelent.
Magyarországon emellett más szempontok is egyre több
nemest ösztönöztek arra, hogy reformokat tervezzenek
vagy támogassák a javaslatokat. Sokaknak egyértelműnek
tűnt, hogy a jobbágyság intézménye felett eljárt az idő, illetve az újkori parasztfelkelések is riasztóan hatottak. ➊ Lengyelország 18. századi felosztása* pedig intő jelként szolgált,
hogy egy gyenge, megosztott nemzet könnyen a nagy birodalmakkal, különösen Oroszországgal szemben, kiszolgáltatottá válhat.
Miért jelent meg a reformgondolat Magyarországon?
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Nem mindenki értett azonban egyet a reformok szükségességével. Voltak olyan nemesek, akik a kiváltságaik elvesztésétől tartottak. A Habsburg-uralkodó és udvari tanácsadói – legfőképpen mindenható államkancellárja, Metternich herceg – a reformokban egy, a franciaországihoz hasonló forradalom kirobbanásának veszélyét látták. ➋ Ez
pedig, úgy gondolták, akár a királyság megdöntéséig is vezethet, ezért elzárkóztak a változásoktól.
A reformkor időszakában (1830–1848) a magyar nemesség vezető politikusai kidolgozták reformjavaslataikat és
az országgyűléseken próbálták elfogadtatni azokat. Az országgyűlés törvényhozó testületként működött, de a törvényeket csak akkor hajtották végre, ha a király is elfogadta.
A reformok végül az 1848-as forradalom eredményeként
valósultak meg.

➋ Metternich a reformokról
„A legnagyobb szerencsétlenség, ami
csak egy országra szakadhat, a forradalom, mert az természete szerint mindent
romokba dönt. A legnagyobb hiba, amit
egy uralkodó csak elkövethet, a reformok
bevezetése, miként azt a szabadelvűek
követelték; mert hiszen »ezek az emberek
csak azt a rést lövik, amelyen keresztül a
radikálisok az erődítménybe hatolnak«.”

Miért tartotta Metternich veszélyesnek
még a reformokat is?
Mihez hasonlította a helyzetet?

Hogyan viszonyult a Habsburg-udvar a reformokhoz?

szentesíti

Király

Széchenyi István gróf gazdag főúri családból származott.
Apja, Széchényi Ferenc a Nemzeti Múzeum és Széchényikönyvtár alapítója volt. Széchenyi a császári fővárosban,
Bécsben született, majd itt, illetve Nagycenken nevelkedett,
és fiatalon katonának állt. Harcolt a napóleoni háborúkban,
majd a békeévek alatt a katonaságból kiábrándulva gazdag
arisztokrataként beutazta Európát. Egy utazására elkísérte
az erdélyi főnemes, Wesselényi Miklós is. A nyugati országok – különösen Anglia – fejlettsége nagy hatással volt rá.
Hazatérése után életcélja lett, hogy a magyarországi viszonyokat megváltoztassa, és elősegítse a fejlődést. 1830-ban
adta közre Hitel című munkáját, amelyben a reformok alapvető gondolatait és céljait fogalmazta meg. ➌ Tulajdonképpen ezzel ő indította el a reformkort.

felirat

A jobbágykérdés és Széchenyi István programja

elutasítja

(összehívja, berekeszti vagy feloszlatja)

elfogadja

Felsőtábla
(nádor)
katolikus főpapok, főurak személyesen

Alsótábla
megyék 2-2 követe (nemesek),
szabad királyi városok követei
törvényjavaslat (elutasított)
törvényjavaslat (elfogadott)

A rendi országgyűlés felépítése  Kik voltak
jelen az országgyűlésen?

Ismételj! Miben mutatkozott meg ekkor Anglia fejlettsége?

➌ Részlet a Hitelből
„Gazdáink egy része századát előzi meg, s úgy cselekszik, mintha már
1901-ben élne; más része pedig úgy gazdálkodik, mint II. András idejében volt szokás. Egynek mezei olyanok, mintha erővel hozták volna
oda Belgiumból, másiknak síkjai pedig oly ábrázatlanok, hogy azokon
tevével vagy dromedárral összetalálkozni nem volna meglepő. S ezen
előmenetelek vagy hátramaradások nem mindig a körülállásoktul, de
többnyire a birtokosok gondolkodásmódjátul függenek.”

Milyen ellentmondásokra hívta fel a figyelmet Széchenyi? Mi állt
szerinte ezek hátterében?
Gróf Széchenyi István (1791–1860)
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ősiség törvénye
(nemesi birtok nem
elidegeníthető – védi a
nemesi birtokot)

ha az adós nem fizet,
a bank nem tudja elvenni tőle

nem alkalmas hitelfedezetnek

a bank nem ad hitelt
(nemesnek hátrányos)

Az ősiség és a hitelezés összefüggése

jobbágyi munka
nem hatékony

nemesi kiváltságok
nem tarthatók

fel kell szabadítani
a jobbágyokat

le kell mondani
a kiváltságokról

a megélhetéshez
a jobbágytelket is
át kell adni

nemesi adózás –
közteherviselés

örökváltság –
nemesek állami kárpótlása
A jobbágyfelszabadítás és közteherviselés
összefüggései

Széchenyi István arra hívta fel a figyelmet, hogy a középkor óta létező
nemesi kiváltságok és jobbágyi terhek a korszakban valójában már a
nemességnek nem előnyt, hanem inkább hátrányt jelentenek. Leghíresebb példája a hitel ügye volt. Létezett egy középkori jogszabály
(ősiség), mely a nemesek védelmében megtiltotta, hogy egy nemestől elvegyék, vagy akár saját akaratából eladja a birtokát. Ugyanakkor
sok nemesnek, ha fejleszteni akarta birtokait, hitelt kellett volna felvennie. A bankok azonban – ahogy ma is – fedezetet kértek arra az
esetre, ha az adós nem fizetné vissza a tartozását. E célra a földbirtokos
magától értetődően a földjét tudta felajánlani, de a bank ezt nem fogadhatta el, hiszen ezt az említett középkori törvény megtiltotta. Így
tehát sok nemes, hiába volt rá szüksége, nem juthatott hitelhez. Ebből
vonta le Széchenyi azt a következtetést, hogy az eredetileg a nemességet védő szabály, az ősiség, immár gátolja a fejlődést.

Miért nem tudott Széchenyi hitelt felvenni?

Széchenyi István a hitellel kapcsolatos problémákhoz hasonlóan azt is felismerte, hogy a kötelességből robotoló jobbágyok munkája sem olyan hatékony, mintha egy bérmunkásra bíznák ugyanazt a feladatot. Végső soron megfogalmazta fő következtetését: az ország fejlődése érdekében a
nemesi kiváltságokat és a jobbágyi terheket el kell törölni, helyébe pedig létre kell hozni a polgári társadalmat.
A kívánt változás legfőbb elemei végső soron a jobbágyfelszabadítás irányába mutattak, miközben erről Széchenyi
így nem beszélt. Az ő mérsékelt, lépésről lépésre haladó programjában megjelent az a gondolat, hogy a jobbágy is birtokolhasson földtulajdont. Javaslatát Wesselényi Miklós bővítette ki: elképzelése szerint a jobbágyok kötelezettségeit
(például robot, adók) és a földesúrral szembeni kötöttségüket el kell törölni, amitől kezdve szabad földművelő parasztokká válhatnak. Megélhetésük érdekében át kell adni
nekik a korábban általuk használt, de a nemesek tulajdonát képező jobbágytelkeket is. Ez természetesen a birtokosoknak (földesuraknak) veszteséget jelent, őket ezért kárpótolni kell – ezt nevezzük örökváltságnak (azaz a jobbágy
kötöttségeiből való kiváltását). Első megoldásként azt vetette fel, hogy a jobbágy váltsa meg saját magát, ám ezt csak a
legmódosabb jobbágy gazdák tudták megtenni. A reformgondolat híveinek az 1840-es években egyértelművé vált,
hogy az államnak kell kárpótolnia a nemeseket.
Milyen elképzelések születtek a jobbágykérdés megoldására?

Az örökváltság javaslata minden csoportnak kedvezőnek
tűnt, hiszen a jobbágy földjével együtt felszabadulhatott
volna, a nemes pedig a kárpótlásként megkapott összeggel
modernizálhatta volna meglévő birtokát. Az örökváltságtól elválaszthatatlan volt a közteherviselés kérdése is. Ennek értelmében a reform eredményeként a parasztok mellett
a nemeseknek is adózniuk kell (ezzel elveszítve kiváltsá-
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gukat). Így megvalósul a polgári egyenjogúság, illetve az
állam is kellő bevételekhez jut, hogy ki tudja fizetni a nemesség kártalanítását.
Mindezt összefoglalva a reformkor fő célkitűzéseit legtömörebben a Himnusz szerzője, egyúttal országgyűlési követ,
Kölcsey Ferenc fogalmazta meg: „Jelszavaink valának: haza és
haladás.”
Melyek a társadalmi átalakulás legfontosabb programpontjai?

Széchenyi István alkotásai
A gróf elméleti és politikai tevékenysége mellett számtalan
gyakorlati fejlesztést indított el. Az ipari forradalom modern, Angliában is látott vívmányait igyekezett Magyarországon meghonosítani. Leginkább a közlekedés fejlesztése
volt a szívügye: neki köszönhetjük a balatoni és a dunai gőzhajózás megindulását, illetve fellendítését. Mindezek hátterét az óbudai hajógyár és a téli kikötő létesítése biztosította.
A Dunai Gőzhajózási Társaság tagjaként tervei között szerepelt a Duna
hajózhatóvá tétele és a folyami közlekedés megteremtése egészen a
Fekete-tengerig. A Duna alsó folyása a Vaskapu-szorosban nagyon zuhatagos volt, ezért ott nem lehetett a Fekete-tengerre kijutni. Széchenyi nagy terve a Vaskapu-szoros szabályozása volt, de ezt a kor technikai lehetőségei akkor még nem tették lehetővé. Ezért egy hajóvontató
utat építtetett a folyó sziklafalában. (A magas vízállás mellett biztosan
hajózható Vaskapu-csatorna csak a 19. század végén készült el.) Széchenyi emellett sokat tett a Tisza folyó szabályozásáért is. Ez fontos volt
a hajózás folyamatos biztosítása, az árvizek elleni védekezés, valamint
az új termőterületek kialakítása szempontjából is. Erről átfogó tervet
készíttetett, és a reformkor végén meg is kezdték a folyam szabályozását: egyes kanyarulatokat átvágtak, ezzel gyorsítva a víz lefolyását.

Miért tarthatta fontosnak Széchenyi István a közlekedés fejlesztését?

Kölcsey Ferenc felszólal az országgyűlésen,
1835 (rekonstrukciós rajz)  Miért vált az itt
elhangzott „haza és haladás” kifejezés
a reformkor jelszavává?

Az első lóverseny Pesten (rekonstrukciós rajz)
 Melyik társadalmi réteg számára nyújtott
kezdetben szórakozást a lóverseny?

A hajóhíd pesti hídfője a Vigadónál, 1837-ben.
A hajóhidat télen el kellett bontani, ha jeges volt
a Duna.
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Rudolf Alt osztrák festő múlt századi látképe a
Lánchídról  Hány év telt el az alapkő letétele
és a híd átadása között?

Széchenyi a folyami kereskedelem fellendítése és a folyószabályozás mellett a
vasút elkötelezett hívének is számított. Így
őt is ott találjuk az 1846-ban Pest és Vác között meginduló vasúti közlekedés legfontosabb támogatói között. Széchenyi máig legismertebb műve azonban a Dunán átívelő
Lánchíd. Angliai útja során tanulmányozta a
legkorszerűbb hídépítési eljárásokat. A Lánchíd építési munkálatait 1842-ben kezdték
meg Adam Clark irányításával.
A gróf fontosnak tartotta, hogy Bécs és a
királyi udvar mellett az ország szívében,
Pest-Budán is létrejöjjenek olyan helyek, alkalmak, ahol a magyar főnemesség találkozhatott és megvitathatta a problémákat. Angol mintára e célból alapította meg a nemzeti kaszinót, valamint a lóversenyt.
Mindkét kezdeményezés gyorsan népszerűvé vált, és valóban Pestre vonzott számos főnemest, hozzájárulva a város
politikai-kulturális fellendüléséhez.
Buda és Pest között a középkor óta fontos átkelőhely volt, amelyen
révészek bonyolították le a forgalmat, a 18. századtól pedig már hajóhíd is ringott a Dunán. Ugyanakkor árhullámok vagy jégzajlás esetén
egyik sem működhetett. Széchenyi 1820 telén, amikor édesapja temetésére sietett, egy hetet várt a pesti oldalon, mire át tudott kelni
Budára. Ezek után döntötte el, hogy szükség van egy állandó hídra.
A híd Széchenyi fáradhatatlan szervező munkájának köszönhetően
1849-re készült el. A korszakban 380 méteres hosszával és szerkezetének lánccal való felfüggesztésével európai szinten is technikai csodaszámba ment.

A Pest–Vác vasútvonal megnyitása 1846-ban

Keress további adatokat a Lánchíd építésével kapcsolatban! Mi történt 1848 nyarán?

A magyar nyelv és a nemzeti kultúra ügye
➍ Széchenyi István felszólalása
az országgyűlésen, 1825
„Nekem itt szavam nincs. Nem vagyok
tagja a követek házának. De birtokos vagyok, és ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse
elő honosainknak magyar neveltetését,
jószágomnak egyévi jövedelmét föláldozom reá.”

Mit és miért ajánlott fel Széchenyi István?
A túloldali kép tanúsága szerint milyen
hatást váltottak ki Széchenyi szavai?

Nem csak a gazdaság és a politikai élet területén történtek
változások: a nemzeti kultúra ébredése is erre az időszakra
tehető. Mivel a korszak kezdetén az államnyelv még latin
volt, fontos kérdés lett a magyar nyelv ügye. Széchenyi István ebben is kezdeményező szerepet vállalt: az 1825-ös országgyűlésen birtokainak egyévi jövedelmét ajánlotta fel
egy olyan intézet létesítésére, amelynek célja a magyar nyelv
művelése és erősítése. ➍ Felajánlásához többen is csatlakoztak, ennek eredményeként megalakult a Magyar Tudós
Társaság, a későbbi Magyar Tudományos Akadémia. A magyar nyelvért folyó küzdelem a korszak végére célt ért: 1844től törvényt hoztak arról, hogy az ország államnyelve a magyar. Ez azonban felszínre hozta az ellentéteket az ország
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Ahogyan a történészek gondolkodnak
A történelmi események magyarázata
sok esetben az emberek személyes indítékainak feltárásán alapul. Arra keresünk választ, mi késztette őket cselekvésre.

Széchenyi István, a reformok
sürgetője

Széchenyi István felszólalása 1825 novemberében az országgyűlésen

területén élő nem magyar népekkel, akik az ország lakosságának több mint felét alkották.
Pest-Budán az irodalmi élet is megélénkült. Itt élt és alkotott a Szózat szerzője, Vörösmarty Mihály. Itt jelentek meg
és váltak először népszerűvé a fiatal Petőfi Sándor, Arany
János és Jókai Mór művei is. A 19. század elején hazánkat is
elérte az időszak meghatározó művészeti irányzata és stílusa, a romantika. Petőfi és Arany a nép nyelvét is beemelte az
irodalomba, ezzel még szélesebb rétegeket tudtak megszólítani. A korszak költői és írói sokat tettek a nemzeti érzés
megerősödéséért. A János vitéz és a Toldi országos sikert aratott. 1837-re közadakozásból felépült a Pesti Magyar Színház, amely 1840-től viselte a Nemzeti Színház nevet, és
otthont adott a magyar nyelvű színjátszásnak.
Kik voltak az irodalmi élet legfontosabb alkotói a reformkorban?
A zenében is divatossá vált a nemzeti stílus. A magyar verbunkoszene
és a Rákóczi-induló jól illett a reformkor politikai hangulatához. Erkel
Ferenc operái – például a Hunyadi László – pedig a nemzeti történelem alakjait elevenítették meg a korabeli színpadokon. A kor világhírű
zongoraművésze volt Liszt Ferenc. Bár külföldön élt, mindenütt lelkesen hirdette magyar nemzethez tartozását.

Az építészetben a klasszicista stílus vált uralkodóvá. Ennek keretében letisztult, ókori eredetű építészeti megoldásokat (például oszlopsor, domborművek, kupola, boltívek)
alkalmaztak. A sok új lakóház és középület ebben a stílusban épült. Nem csoda, hogy Pest egységes klasszicista városképe a külföldieket is elkápráztatta. ➎ A kor kiemelkedő
építésze volt Pollack Mihály, akinek nagyszerű alkotása a
Nemzeti Múzeum. A reformkori Pest arculatának kialakításában meghatározó szerepet játszott Hild József. Az esztergomi bazilika és az egri székesegyház is az ő tervei alapján
készült.

A magyar közvélemény felrázását először Széchenyi István vállalta magára.
Számos ok vezetett ahhoz, hogy felismerte: Magyarország válaszúthoz érkezett.

Tanulmányozd Széchenyi István életútját!
Keress minél több okot, amely megmagyarázza, miért vált Széchenyi igazi hazafivá és Magyarország megújításának
legfőbb szószólójává!

➎ Andersen, a dán meseíró 1840
körül így látta Pest-Budát:
„Micsoda kilátás! De hogyan is lehetne
szavakkal lefesteni? […] A pesti épületsor:
a part mentén mintha palota állna palota
mellett, milyen élet és mozgalmasság.
Magyar gavallérok, kereskedők, görögök
és zsidók, katonák és parasztok csak úgy
tolonganak. Éppen Szent Medárd-napi
vásár van. A túlsó parton a magas, pázsitzöld hegy lábánál kisebb, tarka házak sorakoznak, egy-két házsor már a hegy lejtőjén húzódik fölfelé. Ez Buda, Magyarország
fővárosa: a vár, a magyar Akropolisz, fehér
falaival a zöldellő kertek fölé emelkedik.
Hajóhíd köti össze a két várost. Milyen tolongás, milyen lárma… Már nyomát sem
látni a nagy árvíznek, minden ház újra felépült, sőt újabb és szebb lett minden. Budának színháza is van. Pestnek kettő is
(nem is szólva városligeti nyári színházról).”

Állapítsd meg, a város melyik oldalán
tartózkodott ekkor az író!
Ismételj! Melyik korhoz kapcsolódik az
Akropolisz kifejezés? Miért használta
ezt a fogalmat Andersen?
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A Magyar Nemzeti Múzeum a reformkorban  Mikor
és kinek az adományából alapították?

Az esztergomi bazilika  Vizsgáljuk meg a két épületet!
Milyen építészeti megoldások közösek?

A reformpárti erők kialakulása

Kossuth Lajos (1802–1894). A Zemplén
megyei Monokon született Kossuth jogi
tanulmányait Sárospatakon végezte,
majd ügyvédként Pesten és Sátoraljaújhelyen dolgozott. 1830-ban a reformellenzék tagjaként kapcsolódott be
a megyei politikai életbe. 1831-ben
kolerabiztosként a járvány további
terjedésének megakadályozásában
és a jobbágyok lecsillapításában vállalt
szerepet.  Milyen következményei
voltak a kolerajárványnak?

A korszakban az összehívott országgyűléseken egyre több olyan
meghatározó politikus lépett fel, akik nagy szerepet játszottak a
19. századi magyar történelem formálásában. Így vált ismert politikussá Deák Ferenc, de a korabeli reformpárti erők vezéralakja
idővel Kossuth Lajos lett.
Kossuth Zemplén vármegyéből származott. Birtoktalan protestáns kisnemesként nem vagyona, hanem jogi tanulmányai
miatt kerülhetett az országos politika közelébe. Elsőként azzal vétette magát észre, hogy a cenzúra,* azaz a kiadott újságok és könyvek vizsgálata éber figyelmét megkerülve magánlevél formájában
küldte szét a megyéknek, városoknak a beszámolóit az országgyűlés üléseiről. Ettől kezdve egy-egy reformellenes felszólalásról
az egész ország tudomást szerzett, tehát a nyilvánosság erejét is a
reformok mögé állította. Gyorsan felkeltette az udvar figyelmét,
így Metternich kancellár parancsára bebörtönözték. Innentől országosan ismertté vált mint a hatalmi erőszak áldozata.
A Habsburg Birodalom vezetői igyekeztek minél változatosabb
eszközökkel fellépni a magyar reformtáborral szemben. A cenzúrán kívül: felségárulási vagy hűtlenségi perekkel börtönbe zártak politikusokat – így rövid időre Wesselényi Miklóst is. Ezenkívül igyekeztek ellentéteket is szítani a magyar nemesség között,
és ezzel lassítani a reformfolyamatokat.
Hogyan próbálta a bécsi kormányzat megtörni a reformtábor lendületét?

cenzúra: a korban az újságok és a könyvek csak a cenzúrabizottság engedélyével jelenhettek meg.

József nádor, az ország legmagasabb rendi méltóságát fél évszázadig betöltő
Habsburg főhercegként, szinte minden előremutató kezdeményezés lelkes és
bőkezű támogatója volt. A nádor a korszak kezdetén uralkodó I. Ferenc öccse
volt, ám Magyarországra költözött, és jól beilleszkedett a magyar rendi közéletbe. Széchenyi István legtöbb kezdeményezését felkarolta, így nem meglepő,
hogy máig az egyik legnépszerűbb Habsburg Magyarországon: szobra a
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19. század óta áll a pesti belvárosban. Utódai már Magyarországon születtek, és ide is kötődtek, így őket nevezzük a dinasztia magyar ágának.

Miért ellentmondásos József nádor tevékenysége a bécsi kormányzat tetteihez képest?

Metternich kancellár később engedélyezte Kossuth szerkesztői kinevezését a Pesti Hírlap élére, mivel bízott a cenzúra ellenőrző szerepében. Ennek ellenére Kossuth igen
népszerű lapot hozott létre, még több hazai olvasó érdeklődését felkeltve.
Kossuthban ekkorra tisztázódtak programjának fő pontjai.
A Széchenyi által lefektetett alapokon haladt: a jobbágyfelszabadítást (kötelező örökváltsággal), a közteherviselést, valamint a magyar ipar fejlesztését követelte. ➏ Mindezt pedig
nem az uralkodónak, hanem a magyar országgyűlésnek felelős kormány vezetése mellett, egy, a birodalmon belül független Magyarországon képzelte el. Széchenyi István Kossuth
tevékenységét aggodalommal figyelte. Félt ugyanis, hogy az
érzelmekre ható politikai stílusa a francia forradalomhoz hasonló eseményekhez vezet. Vitájuk ellenére Kossuth felismerte Széchenyi nagyságát, és elismeréssel nyilatkozott róla. ➐

József nádor  Milyen jellegű öltözetben
ábrázolták? Vajon miért?

Miért tartotta Széchenyi veszélyesnek Kossuth tevékenységét?

➏ Védegylet
➐ A két államférfi véleménye egymásról
„A képzelet és gerjedelmek fegyverével dolgozik és nem hideg számokkal, vagyis mint a közéletben a bevett szójárás szerint mondani
szokták: a szívhez szól ahelyett, hogy az észhez szólna…”
(Széchenyi István Kossuthról)
„Ujjait a kor ütőerére tevé, és megértette lüktetéseit. És ezért, egyenesen
ezért tartom én őt a legnagyobb magyarnak, mert (bár megcáfolna valaki) nem ismerek senkit históriánkban, kiről el ne mondhatnók, hogy
százados hatásra számított lépései sem korán, sem későn nem érkeztek.”
(Kossuth Lajos Széchenyiről)

Milyen véleményt fogalmazott meg a másikról a két államférfi?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK
2 Széchenyi István fellépése ➞ Magyar Tudós Társaság
2 1830 a Hitel megjelentetése: jobbágykérdés, közteherviselés
2 Széchenyi gyakorlati tettei: Lánchíd, folyami kereskedelem
fellendítése
2 Reformkor: „haza és haladás”
2 A reformkor nagyjai: Széchenyi István, Kossuth Lajos,
Wesselényi Miklós, Deák Ferenc
2 A nemzeti kultúra megerősödése, 1844: az államnyelv
a magyar lesz

Többek között Kossuth irányítása mellett
1844-ben létrejött a Védegylet. Tagjai megfogadták, hogy hat évig nem vásárolnak
külföldről olyan árut, amelyet itthon is gyártanak. A Védegyletnek nemesek és polgárok egyaránt tagjai lehettek.

Miért volt szükség a Védegylet létrehozására?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK
ÉS FELADATOK
Milyen javaslatokat tett Széchenyi
István a magyar gazdaság fellendítése érdekében?
Melyek voltak a legfontosabb tettei?
Hogyan képzelték el a reformerők a
társadalom átalakítását?
Milyen konkrét javaslatokat fogalmaztak meg, és mi valósult meg
ezekből?
Hogyan reagált a reformtábor megerősödésére a bécsi udvar?
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Az árvízi hajós
 OLVASMÁNY

W

esselényi Miklós 1796-ban született főnemesi családban az erdélyi Zsibón. Édesapja, a „zsibói bölény” ugyancsak ellenzéki nézeteket vallott, és büszke volt fiára, aki gyors
felfogású, eleven észjárású gyermek volt, és örökölte apja erős testalkatát is. Wesselényi kiválóan
lovagolt, és kitartó úszó volt. Édesapját tizenhárom éves korában vesztette el.
A napóleoni háborúk idején, egy katonai szemlén a tizenhárom éves Miklós helyettesítette halálosan beteg
édesapját. A szemlén megjelent József nádor is. Sorban
vezették el különböző vidékek kapitányai csapataikat a
nádor előtt. Elvonult hatszáz főnyi csapata élén a tizenhárom éves Miklós is, a nádor és a főtisztek álmélkodására. Akik ekkor látták a gyermek Wesselényit, szép jövendőt jósoltak neki a katonai pályán. Wesselényinek
azonban semmi kedve nem volt a katonáskodáshoz.

Öt évvel később a tizennyolc éves Wesselényi
útra kelt a nevelőjével, hogy megnézze Bécset.
Visszatérőben meglátogatták a kor kiemelkedő
férfijait, Keszthelyen a Georgikon alapítóját, Festetics Györgyöt, Niklán Berzsenyi Dánielt, Sümegen Kisfaludy Sándort, Széphalmon Kazinczy
Ferencet.
Szoros barátságot kötött Széchenyi Istvánnal,
és 1821–1822-ben együtt tettek meg egy nyugateurópai tanulmányutat. Miután Szatmárban birtokhoz jutott, az 1830-as pozsonyi országgyűlésen már a felsőtábla tagjaként a reformmozgalom
elismert vezetőjévé vált. A birtokát képező falvakban elengedte a robotot, és elsőként szabadította fel jobbágyait. Taníttatásukat a saját költségén vállalta.
Milyen nézeteket vallott Wesselényi a jobbágykérdésről?

Miután a szatmári megyegyűlésen élesen bírálta a kormányt, felségsértés vádjával perbe
fogták. Perében a védelmet Kölcsey és Deák Ferenc látták el. Mivel főnemesként szabadlábon
védekezhetett, az 1838-as nagy árvíz, amely
Pest négy és fél ezer háza közül több mint kétezret döntött romba, Pesten találta Wesselényit.

Az árvízi hajós domborműve. Wesselényi Miklós a jeges vízben
gázolva próbált meg ladikot keríteni a mentéshez.  Milyen
emberi tulajdonságokra utal ez a tette?

A pesti árvíz, 1838

A mentési munkálatokban tevékeny részt vállalt,
sokak életét mentette meg, ezért kapta az árvízi
hajós nevet.
Mialatt országszerte ünnepelték Wesselényit,
a hűtlenségi per folytatódott ellene. Végül háromévi fogságra ítélték, de súlyosbodó szembaja
miatt rövidesen szabadlábra került, 1840-ben pedig kegyelmet kapott. Élete utolsó évtizedét a
szembajával való eredménytelen küzdelme töltötte ki. 1844-ben megvakult, és vaksága korlátozta a politikában való részvételben.
Wesselényi Miklós 1850-ben halt meg.
Képzeld el, hogy Wesselényi környezetében élsz!
Mesélj a báró tulajdonságairól!
Foglald össze Wesselényi életének legfontosabb
eseményeit!
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Deák Ferenc politikai pályája
 OLVASMÁNY

D

eák Ferenc 1803 októberében született a Zala
megyei Söjtörön, középbirtokos családban.
Mivel szüleit korán elveszítette, nevelésében
idősebb testvérei játszottak fontos szerepet. Kivételes emlékezőképességgel rendelkezett, iskoláit kiváló eredménnyel végezte. Társai annak
ellenére is kedvelték, hogy a játékaikban ritkán
vett részt. Deák később a következő, máig megfontolandó véleményét fogalmazta meg a tanulással kapcsolatban: „Nem az a valódi tudomány,
amit jól megtanultok, hanem az, amit jól meggondoltok; aki az iskolában komolyan és alaposan gondolkodni megtanul, az végezte jól az iskolát.”
Deák jogi tanulmányokat végzett, majd Zala
vármegye alügyésze lett. Belelátott az elavult
nemesi társadalom belső konfliktusaiba, megismerte a jobbágyok nyomorát és kiszolgáltatottságát. Megfogalmazta, hogy a törvény előtti egyenlőtlenséget fel kell számolni. 1833-ban bátyja,
Antal ajánlotta maga helyett Zala megye követének, ekkortól kapcsolódott be az országgyűlés
vitáiba. Jogi tudásával, becsületességével, fáradhatatlanságával és életismeretével hamar kitűnt
követtársai közül. A viták során határozott volt,
bátor, de rendkívül megfontolt. Kortársai szerint
vitakészségétől távol állt minden sértés vagy
erőszakosság.

Fogalmazd meg a saját szavaiddal, mit tartott Deák
eredményes tanulásnak!

A reformokat sürgető ellenzék neves alakjaival,
Wesselényi Miklóssal, Kölcsey Ferenccel, Klauzál Gáborral hamar barátságot kötött. Kölcseyvel
való barátságát az is mutatja, hogy a Himnuszt
megzenésítő Erkel Ferenc Kölcsey nemzeti imáját Deáknak ajánlotta. Széchenyivel kölcsönös
tisztelet jellemezte kapcsolatukat. Deák humora,
kiegyensúlyozott kedélye, barátságos modora
maga köré vonzotta a társaságot. Szorgalma és
hatalmas munkabírása nagy tudással párosult.
Az 1832–36-os országgyűlésen elsősorban a jobbágykérdés megoldása érdekében emelte fel szavát, emellett a szabadságjogok kiterjesztését, a
vallás-, sajtó- és szólásszabadságot sürgette. Azt

Deák Ferenc (1803–1876)  Deák Ferencet a „haza bölcse”
elnevezéssel illetik. Mi lehet ennek az oka?

vallotta: „Csak ott igazán boldog és virágzó a haza,
ahol a földet szabad kezek művelik. Ott erős a nemzet,
ahol a tulajdont és függetlenséget szabad kezek védik.”
Az 1839–1840-es diétán már az ellenzék vezére
volt, és nagy része volt abban, hogy a bécsi udvar
szabadon engedte a politikai perek elítéltjeit. Az
egyre erőszakosabb politikai csatározásokat látva
Deák néhány évre visszavonult a politikai élettől,
de barátságát a reformkor kiemelkedő alakjaival
fenntartotta. 1848-ban igazságügy-miniszteri pozíciót vállalt a Batthyány-kormányban. A szabadságharc veresége után ő volt az egyetlen politikus, akit a bécsi udvar tárgyalóképesnek talált.
A kompromisszumok nagymestereként Deák Ferenc döntő szerepet játszott abban, hogy 1867-ben
létrejött az osztrák–magyar kiegyezés.
Gyűjtsd össze, kik tartoztak Deák Ferenc baráti köréhez!
Az olvasmány alapján sorold fel, milyen tulajdonságok jellemezték Deákot!
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17. A forradalom
Az 1848-as forradalom évfordulója ma is nagy nemzeti ünnepünk. Március 15-én minden évben munkaszüneti nap van, és kokárdát tűzünk ki. Az előző napon pedig az iskolai ünnepségen veszünk részt.
A 21. századból visszanézve tudnunk kell, hogy bár régen történtek ezek az események, fontos szerepük
volt a modern Magyarország megszületésében. Tehát annak a világnak a kialakulásában, amelyben ma is
élünk. A magyar forradalom történetével azért is érdemes megismerkedni, mert ennek során számos példamutató személyes helytállással is találkozhatunk.

Mely mozzanataira, eseményeire
emlékszel a március 15-ei iskolai
ünnepélyeknek?
Mit tanultatok Petőfi Sándorról irodalomórán?
Mi a különbség a reform és a forradalom között?

„Népek tavasza”
1848 tavaszán szinte egész Európa megmozdult. Februárban Párizsban kitört a forradalom, amelynek híre futótűzként terjedt, és forradalmi hullámot indított el. 1848. március 13-án Bécsben is kitört a forradalom. A gyűlölt Metternich kancellárt leváltották, ezzel a régi rendszer megbukott.
Európa különböző városaiban szinte egyszerre kitörő forradalmak más-más célokért küzdöttek. Több helyen az elégedetlenség hátterében megtaláljuk a korszak új eszméit, melyek a nemzeti függetlenséget, a polgári egyenjogúságot
(kiváltságok eltörlését, közteherviselést) és az abszolutista kormányzás megszüntetését tűzték ki célul. Abban azonban, hogy éppen 1848-ban robbant
ki a forradalom, nagy szerepet játszott a megelőző
évek rossz termése és az abból következő magas
élelmiszerárak. Az éhínségtől tartó emberek aggodalma és elégedetlensége egyre inkább a fennálló
hatalom ellen fordult.




Az 1848-as párizsi forradalom ábrázolása
egy később készült festményen  Hogyan
védekeztek a forradalmárok a katonasággal
szemben? Hasonlítsd össze a párizsi
forradalom képen látható jeleneteit a pestbudai forradalommal kapcsolatos
eseményekkel! Mi a fő különbség?

A történelmi atlasz térképe alapján sorold fel, hogy Európa mely országaiban törtek ki forradalmak és nemzeti
mozgalmak! Hol nem voltak forradalmi megmozdulások?
Szerepjáték. Játsszátok el, ahogy Petőfi és társai sorra érkeznek a Pilvax kávéházba a bécsi forradalom hírével!
Vitassátok meg, milyen következményei lehetnek mindennek, és mit kellene most nekik tenniük!

Az általános hatások Magyarországon is megjelentek. Itt
azonban fontos különbség volt, hogy a reformkor jól felkészült, tapasztalt politikusai maguk mögé tudták állítani az
elégedetlen tömegeket. Ráadásul készen állt már az elmúlt
tizennyolc évben megvitatott és összecsiszolt reformprogram is, így a különböző változásokat követelő irányzatok
együttesen tudtak fellépni. A reformok érdekében szervezkedő ellenzék vezéregyénisége ekkor már egyértelműen
Kossuth Lajos volt.
Hogyan vált Kossuth Lajos a reformtábor vezetőjévé?

146

OH-TOR06TA_tori_06-2.indd 146

2022. 03. 10. 13:32:53

Kossuth Lajos szerepe
Kossuth Lajos az udvarral szembeni határozott és erőteljes
fellépés híve volt, így számára kedvező helyzetet teremtett
a forradalmi hullám. A párizsi forradalom hírére azt javasolta az éppen ülésező magyar országgyűlésnek, hogy a reformprogramnak azon részeit terjesszék az uralkodó, V. Ferdinánd elé, amelyekről már megegyezés született a korábbi
országgyűlési tárgyalások során. ➊ Törekvése az volt, hogy
a király fogadja el a követeléseket, és ezáltal törvényes úton
érjék el céljaikat. Békés időben egy ilyen erélyes lépés miatt
feloszlatták volna az országgyűlést, de a forradalmi hullám
közepette ezt az udvar nem merte és nem is tudta volna
megtenni. Az országgyűlés végül elfogadta a javaslatot, és
díszes küldöttség vitte azt hajón Pozsonyból Bécsbe (március 15-én).

➊ Kossuth Lajos felirati
beszédéből, 1848. március 3.
„Elhatároztuk, hogy a közös teherviselés
alapján a nép közterheibe, mikkel a megyei közigazgatást eddig egyedül fedezi,
osztozni fogunk, s az ország új szükségeinek pótlásáról is hasonló alapon gondoskodunk.
Elhatároztuk, hogy az úrbéri viszonyokbóli kibontakozást kármentesítéssel öszszekötve eszközöljük, s ezáltal a nép és
nemesség közti érdekeket kiegyenlítve
hazánk boldogságának gyarapításával
Felséged trónját megszilárdítjuk.”

Melyik két fontos reformprogram jelent meg ebben a részletben?

Ismételj! Melyek voltak a legfőbb reformkori követelések?

A korabeli leírások alapján készült kép a magyar
küldöttség Bécsbe érkezéséről 1848. március
15-én. Bécs forradalmi lázban égett, a magyarokat viharos lelkesedés fogadta. A képen jobbra
fölfegyverzett polgárőrt látunk, s nagy pirosfehér-piros zászlót (nem a császári feketesárgát). A zászlón „Bécsi Egyetem” felirat.
Az egyetem a forradalom egyik központja volt.

Bécsben Kossuthot és társait hatalmas éljenző tömeg fogadta, de az udvari méltóságok megpróbálták húzni az időt.
El akarták kerülni az átalakulást eredményező javaslatok elfogadását, annak ellenére is, hogy a fiatal Habsburg főherceg, István nádor is – híven méltóságához – a magyar rendek mellé állt. (István nádor az előző évben elhunyt József
nádor után töltötte be ezt a tisztséget.) A király mellett működő államértekezlet végül elfogadta a javaslatokat, és a nádor elérte, hogy gróf Batthyány Lajost nevezzék ki miniszterelnökké.* Ezzel megkezdődhetett a törvények pontos
kidolgozása, az átalakulás előkészítése.

miniszterelnök: a végrehajtó hatalom, azaz a
kormány vezetője, aki minisztertársaival együtt
irányítja az országot. A felelős magyar kormány
felállítása lehetőséget biztosított az önálló magyar politika kibontakoztatására a Habsburg
Birodalmon belül.

Milyen fontos politikai eredményt ért el a Kossuth-féle küldöttség?
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➋ Petőfi Sándor: Nemzeti dal
(részlet)
„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”

Mire figyelmeztette Petőfi versében
honfitársait?

A március 15-i események és a 12 pont
Pest-Buda kb. 180 000 lakosával ekkor már egyértelműen az
ország legnagyobb városa volt. A polgári életforma kialakulását számos kávéház és színház jelezte, és pezsgő kulturális
élet jellemezte.
A korabeli írók, költők és további értelmiségiek szervezete (Fiatal Magyarország) évek óta határozott politikai véleményt fogalmazott meg. Gyökeres polgári átalakulást
sürgettek, és teljes szívből támogatták a reformeszméket.
A nemesi és nem nemesi származású értelmiségiek, a leendő márciusi ifjak – például Petőfi Sándor, Jókai Mór – valahogy támogatni akarták az országgyűlésen küzdő politikusokat. Először egy nagyszabású aláírásgyűjtést terveztek.
Amikor azonban március 14-én este megjött a bécsi gőzhajó
a forradalom és Metternich bukásának hírével, úgy döntöttek, hogy másnap, 1848. március 15-én utcai tüntetéssel adnak nyomatékot a reformköveteléseknek. Időközben igen
tömören, 12 pontban foglalták össze követeléseiket, Petőfi
Sándor pedig megírta a híres Nemzeti dalt. ➋
Kik voltak a márciusi ifjak?

A 12 pont  Mely reformkori követeléseket
találjuk meg a 12 pontban? Melyik pontban
foglalt követelés teljesülése révén lehetett
kinyomtatni ezt a dokumentumot?

A 12 pont és a Nemzeti dal első kinyomtatott példányainak kiosztása
(korabeli rajz)

Ilyen kokárdát viseltek sokan a pesti tüntetésen
 Hol hordtak először nemzeti színű
kokárdákat?

Március 15-én reggel a Pilvax kávéházból kilépve még
csak néhányan voltak, de rövidesen csatlakozott hozzájuk
az egyetemi ifjúság. Néhány óra múlva pedig már közel
húszezres tömeg hömpölygött Pest utcáin. Előbb Landerer
nyomdájához vonultak, ahol lefoglaltak egy nyomdagépet,
és a cenzor engedélye nélkül kinyomtatták a 12 pontot és
a Nemzeti dalt. Amint a szabad sajtó első példányait kézről
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kézre adták az emberek, a város felbolydult. Miután a forradalmárok megebédeltek, délután három órára nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum előtti térre, ahol a szakadó eső ellenére legalább tízezres tömeg jelent meg. A lelkes
és a cselekvésre kész tömeg a pesti városházára sietett, és
rábírta a városi tanácsot arra, hogy csatlakozzon a követeléseikhez.
Az erejükre ébredt tüntetők ekkor elhatározták, hogy a
hajóhídon átmennek Budára Táncsics Mihály börtönből való
kiszabadítására. (Táncsicsot az előző évben börtönözték be
az igen erőteljes hangvételű írásai miatt, amelyben azonnali,
kárpótlás nélküli jobbágyfelszabadítást követelt.) A budai
várban a katonák tüzelésre kész ágyúkkal várták a tüntetőket, de nem mert senki tűzparancsot adni nekik. Így a tömeg a zuhogó esőben akadálytalanul vonult át a hajóhídon
Budára. Ahogy Petőfi naplójában később megírta: „A nagyméltóságú helytartótanács sápadt vala, és reszketni méltóztatott”, és elfogadott minden követelést.
Bár a pesti városi tanács és a helytartótanács is elfogadta
a követeléseket, de ez alapvetően még nem volt elegendő a
reformok ügyének győzelméhez. A lényegi döntés lehetősége Bécsben volt, ahol rövidesen elfogadták a javaslatokat.
Készíts rövid, vázlatos leírást az eseményekről!
Foglald össze, hogyan hatott a bécsi forradalom híre Magyarországra!

Az áprilisi törvények
Miután az országgyűlési küldöttség visszatért Pozsonyba,
lázas törvényalkotó munka vette kezdetét. A magyar rendek által megalkotott új, alapvető jelentőségű törvényeket
az uralkodó 1848. április 11-én hagyta jóvá, és aláírásával is
szentesítette. Ennek megfelelően, bár Magyarországon és
Bécsben is forradalmiak voltak a körülmények, mégis az átalakulás nem a forradalmakra jellemző erőszakos és zavaros
módon valósult meg, hanem törvényes keretek között. Ezért
nevezhetjük „törvényes forradalomnak”.
Az április törvények értelmében megtörtént a jobbágyfelszabadítás is, megvalósítva a kötelező örökváltságot
(a megváltás kifizetésére az állam vállalt garanciát). ➌ Megszűnt az egyházi tized és a robot, a jobbágytelkek pedig a
jobbágyok tulajdonába kerültek. A saját földtulajdon megszüntette a korábbi helyzetet, és az emberekben öntudatot és
büszkeséget ébresztett. A jobbágyfelszabadítás a parasztság
nagy részét a forradalom mellé állította. Az áprilisi törvények érvényesítették a közteherviselés elvét: ettől kezdve a
nemeseknek is adózniuk kellett. Eltörölték az ősiség törvényét is, így a nemesi birtokok is adhatóvá és vehetővé váltak.

Ahogyan a történészek gondolkodnak
A múltban történtek okainak vizsgálata során foglalkozni kell az eseményeket átélők érzelmeivel is.

Egy forradalmi vers hatása
„Ezután közkivánatra Petőfi szavalá el
ismét költeményét, mellynek elragadó
hatása nemhogy csökkent ez által, sőt
mindinkább növekedni látszék. Az egész
Hatvani-utcza tele volt emberekkel, kik
a versszakok eskü-refrainjét [refrénjét]
egekig ható robajjal utánzengék.”
(Birányi Ákos, az egyik „márciusi
ifjú” visszaemlékezéséből)

Próbáljátok ki, milyen hatással lehetett
a Nemzeti dal a pesti polgárokra!
Legyen közületek egy szavaló, aki az
egész verset elmondja! Az osztály pedig mindig csak a refrént kiáltsa a szavalóval együtt!
Beszéljétek meg utána, milyen érzést
keltett ez a szavalóban, és milyen hatással volt a „forradalmi tömegre”!

➌ Mi került a jobbágy
tulajdonába?
Egy-egy jobbágytelek két részből állt: egy
belső és egy külső telekből. A belső telken
volt a jobbágy háza, a ház udvara, a zöldségeskertek és a gazdasági épületek. Ez
korábban is a jobbágy tulajdonában volt.
A külső telek a település határában megművelt szántót és rétet jelentette. Ez a földesúr tulajdonában állt, a jobbágyok csak
használatra kapták. A földesúri birtoknak
voltak olyan részei is, amelyeket a falu jobbágyai közösen használhattak (erdők, legelők, tavak). A jobbágyfelszabadítás után
a külső telkek is átkerültek a felszabadított
jobbágyok tulajdonába, akik így saját földtulajdonnal rendelkező parasztokká váltak.
Sajnos a jobbágyok több mint fele csak
belső telekkel vagy még azzal sem rendelkezett. Így nekik a jobbágyfelszabadítás
után sem lett saját földjük.

A jobbágyság mely csoportjai voltak
elégedettek és melyek elégedetlenek
a jobbágyfelszabadítással? Fogalmazd
meg ennek okait is!
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➍ Részletek az áprilisi törvényekből,
1848. április 11.
„VII. tc. Magyarország és Erdély egyesítéséről
A magyar koronához tartozó Erdélynek Magyarországgal egy kormányzás alatti teljes
egyesülését, nemzetegység és jogazonosság
tökéletes jogalapon követelvén, a két testvérhon érdekeinek a közelebb tartandó országgyűléseni képviseltetését pedig a jelen kor eseményei sürgetőleg igényelvén, ezeknek sikeresítésére határoztatik:
5. § Magyarhon Erdély mindazon külön törvényeit és szabadságait, melyek amellett, hogy
a teljes egyesülést nem akadályozzák, a nemzeti szabadságnak és jogegyenlőségnek kedvezők, elfogadni s fenntartani kész. […]
XVIII. tc. Sajtótörvény
Az előző vizsgálat eltöröltetvén örökre, s a
sajtószabadság visszaállíttatván, ennek biztosítékául ideiglenes rendeltetnek:
1. § Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti.
30. § Ha a lap naponkint jelenik meg, biztosítékul 10 000 forint, ha ritkábban jelenik meg,
5000 forint tétetik le készpénzben vagy fekvő
birtokra kettős biztosítékkal betáblázott kötelezvényben […]. ”

A 12 pont mely pontjai valósultak meg ezekben a törvényekben?
Milyen korlátjai voltak a sajtószabadságnak?

➎ A nemzeti őrseregről
(Részlet az áprilisi törvényekből)
„A személyes és vagyonbiztonság, a közcsend
és belbéke biztosítása, az ország polgárainak
őrködésére bízatik;
1. § Mindazon honlakosok, kik városokban
vagy rendezett tanáccsal ellátott községekben,
200 pengő forint értékű házat vagy földet, egyéb
községekben féltelket vagy ezzel hasonló kiterjedésű birtokot kizáró tulajdonnal bírnak, vagy
ha ily birtokot nem is bírnak, de 100 pengő forint évenkénti tiszta jövedelmök van, húszéves
koruktól ötvenéves korukig – ha gazdai hatalom
alatt nincsenek – a nemzetőrségbe beírandók,
és fegyverrel szolgálatot tenni tartoznak.”

Milyen céllal hozták létre a nemzetőrséget?
Mely társadalmi réteg adhatta a nemzetőrök
többségét?

Megszüntették a cenzúrát is, így érvényesülhetett a
sajtószabadság. Mindenki szabadon közzétehette gondolatait, de a leírtakért felelősséget kellett vállalnia.
Az áprilisi törvények megteremtették az alapot ahhoz,
hogy Magyarország a polgári átalakulása során békésen
fejlődhessen a továbbiakban. ➍ Ahogy Kossuth Lajos fogalmazott: „Nem minden ez, mi az egész nemzet jövendőjét
magában foglalná, hanem alapja jövő kifejlődésünknek.”
Hasonlítsd össze az áprilisi törvények eredményeit a márciusi ifjak 12 pontjával! Mely követelések valósultak meg?

Az új törvények teljesen átalakították Magyarország
államberendezkedését. Az ország megkapta a Habsburg Birodalmon belüli legszélesebb önállóságot –
szinte csak az uralkodó személye volt közös a birodalom többi részével (a had-, pénz- és külügyek nem voltak teljesen pontosan rendezve). Rég várt módon Erdélyt is hozzácsatolták Magyarországhoz, azaz teljesült
a 12 pontban olvasható „Unió” követelés (eddig a török
kor óta Bécs külön irányította). A pozsonyi rendi országgyűlést felváltotta a Pesten működő népképviseleti országgyűlés. Míg korábban csak a kiváltságos rendek jelenhettek meg a törvényhozó testületben, innentől
kezdve már a meghatározott vagyonnal rendelkező, huszadik életévüket betöltött férfiak is választhattak képviselőket származásra való tekintet nélkül. Vagyis így a
módosabb parasztok is szavazhattak, vagy akár képviselőként is bekerülhettek a testületbe. Az országgyűlés
hozta a törvényeket, és ellenőrizte a kormány tevékenységét. A végrehajtó hatalmat pedig a Bécstől független
magyar kormány gyakorolta Magyarországon.
Értelmezd ezeket a fogalmakat: törvényhozó és végrehajtó
hatalom!
Hogyan nyert Magyarország nagyobb önállóságot a Habsburg Birodalmon belül?

A Batthyány-kormány
Az első magyar kormány gróf Batthyány Lajos miniszterelnök vezetésével alakult meg. A korszak elképzelése szerint illő volt, hogy a kormányt egy főnemes vezesse, ezért választották a vezető politikusok a fiatal,
reformpárti grófot. Batthyány óriási munkabírással
dolgozott ezekben a hónapokban. Leginkább neki volt
köszönhető, hogy felállt a nemzetőrség (rendvédelmi
alakulat a „közcsend és belbéke” fenntartására), és
megkezdődött a honvédség szervezése. ➎
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A kormányban természetesen megtaláljuk a törvényes forradalom ünnepelt
vezéralakját, Kossuth Lajost is – ő kapta
a pénzügyminiszteri feladatot. Nevéhez
fűződik a magyar állam működésének és
a későbbi honvédségnek a pénzügyi
megalapozása, többek között a róla elnevezett Kossuth-bankók (papírpénz) kiadásával.
A reformkorban szintén nagy hírnevet
szerzett már magának Deák Ferenc, aki
nagy tudású jogászként az igazságügyi
miniszter lett. Bár Kossuthtal sok ügyben vitázott, a törvényes forradalom elveit elfogadó Széchenyi István magától
értetődő módon az új kormány közlekedésügyi minisztere lett. A kormányban
egy konzervatív* főnemes, Esterházy Pál
herceg is helyet kapott, a hadügyeket pedig egy hivatásos katonatiszt (a Magyar
Tudós Társaság tagja), Mészáros Lázár
ezredes, majd tábornok irányította.
Az új magyar kormányt a nyáron, immár Pesten összeülő első, népképviseleti
alapon választott országgyűlés megerősítette. A kormánytagok egytől egyig kiváló teljesítményt nyújtottak, hatalmas
eredményeket elérve, hiszen egy teljesen
új államszervezetet kellett létrehozniuk.

A Batthyány-kormány tagjai. Legfelül, középen látjuk Batthyány Lajos
miniszterelnököt. A kép közepén, zöld felsőruhában Kossuth Lajos, balra
alatta Széchenyi István, legalul Deák Ferenc látható. A kép jobb szélén
Mészáros Lázár, míg balra felette Esterházy Pál szerepel

konzervatív: olyan személy, aki a hagyományok, a múlt és jelen értékeinek megőrzését tartja fontosnak az átalakulással szemben.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Mi volt az összefüggés a bécsi és a pesti forradalmi események között?
Milyen céllal indult Bécsbe a pozsonyi országgyűlés küldöttsége?
Mutasd be a pesti forradalom eseményeit képregény formájában!
Miért hozott jelentős változást a Batthyány-kormány megalakulása?
Hogyan alakították át az áprilisi törvények a társadalmi berendezkedést?
Milyen változásokat hoztak az áprilisi törvények az országgyűlés működésében?
Vitassátok meg, miért támogatták még a nemesek közül is
sokan a jobbágyság eltörlését és közteherviselés bevezetését!

2 1848: párizsi forradalom, „népek
tavasza”
2 Bécsi forradalom ➞ pozsonyi
országgyűlési határozatok
2 Pesti forradalom: Petőfi, márciusi
ifjak, 12 pont
2 Batthyány-kormány megalakulása,
nagyobb önállóság
2 Áprilisi törvények: jobbágyság
megszüntetése, közteherviselés,
népképviselet, választójog
kiszélesítése, sajtószabadság, unió
Erdéllyel
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18. Képek a szabadságharc történetéből
Az 1848–1849-es szabadságharc a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb eseménye. A semmiből felállított magyar honvédhaderő képes volt a Habsburg császári hadsereget mint Európa egyik nagyhatalmának haderejét feltartóztatni és önerőből megteremteni a függetlenség feltételeit. A szabadságharc hősi
eseményeit és hangulatát számos irodalmi mű és ének (Kossuth-nóta, Klapka-induló) ma is hirdeti – énekeljük is el őket!

Hogyan változott meg Magyarország helyzete a Habsburg Birodalmon belül 1848 tavaszán?
Milyen fontos, a társadalmat átalakító törvény született meg 1848 áprilisában?
Hogyan hathatott ez a korabeli közvéleményre?

➊ Részlet Kossuth Lajos szegedi
beszédéből, 1848. október 4.
„Én esküszöm a mindenható Istenre, ki
védi az igazságot és a hitszegő árulót
megbünteti, esküszöm, hogy hazánk szabadságából egy hajszálnyit utolsó csepp
véremig elraboltatni nem engedek; esküszöm, hogy hazánkat védeni fogom, mig
karomat felemelhetem. A magyarok Istene ugy segéljen és áldjon meg engemet!
[…] Szegediek! Testvériség köt össze bennünket. Nincs nemes és nemtelen többé;
egy hazának fiai, polgárai, testvérek vagyunk mindnyájan. Tehát testvérileg öszszetartva ragadjunk fegyvert az árulók ellen, legyünk készen hazánk oltalmára.”
Hogyan buzdította a hallgatóságát
Kossuth?

Az önvédelmi háború
A tavaszi törvényes átalakulásra a Habsburg-kormányzat
csak a kényszer hatására bólintott rá. Minthogy a nyár folyamán a birodalom itáliai területein sikerült megszilárdítaniuk a helyzetet, elérkezettnek látták az időt, hogy Magyarországtól is visszavonják a tavasszal adott jogköröket – főleg
a sorsdöntő hadügyi és pénzügyi önállóság terén. Az udvar
ez irányú követelései miatt az addig törvényes alapon működő kormány helyzete tarthatatlanná vált. A Batthyánykormány lemondott (Széchenyi István ideg-összeroppanást
kapott).
Hogyan próbálta a Habsburg-kormányzat csökkenteni az ország
önállóságát?

Az udvar felbiztatta Jellasics horvát bánt arra, hogy
horvát hadserege élén fegyveres támadást indítson a magyar kormány ellen. Többek között Kossuth Lajos kezdte
el a védekezés szervezését, és toborzó körútja során a falvak, mezővárosok paraszti népét is mozgósította. ➊ A magyar értelmezés szerint a harcot az udvar által indított támadás robbantotta ki, így voltaképpen önvédelemről volt

Honvédek 1848–49-ben. A korabeli grafikán
egy gyalogos-, egy tüzér- és két különböző
huszáralakulatnál szolgáló katona látható. 
Keress az interneten további képeket az
időszakból! Keress rá ezekre a szavakra: ’48-as
hagyományőrzők’! Milyen fegyverzettel
rendelkeztek a katonák?
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szó (ezt fejezi ki a hadsereg helyett alkalmazott honvédség
kifejezés is).
Jellasicsot és népfelkelőit 1848. szeptember végén Pákozdnál sikerült feltartóztatni. A győzelem jelentősége óriási
volt, a magyar vezetés időt nyert a védelem megszervezéséhez, az ingadozókat pedig meggyőzte, hogy érdemes kitartani.
Miért önvédelmi háborúként kezdődött a küzdelem?
Keresd meg Pákozdot az atlaszodban! Milyen irányba tört előre
Jellasics?

A Magyarországon élő nemzetiségek
Az áprilisi törvények természetesen ugyanúgy vonatkoztak
a magyarországi nemzetiségi lakosokra, mint a magyarokra.
Azaz a jobbágyfelszabadítás a nem magyar ajkú parasztság helyzetét is javította, sőt a nemzetőrség szervezése során fegyveres szolgálatot is elláthattak. Vagyis a magyar
állam nem tett különbséget a honpolgárai között. Ugyanakkor a nagyobb nemzetiségek is szerették volna nemzeti
önállóságukat megerősíteni. Nyelvhasználati jogot és területi autonómiát* akartak. A Batthyány-kormány nem teljesítette ezeket a követeléseket. Ennek a későbbiekben tragikus következménye lett, mert a bécsi udvar a magyarok
ellen tudta fordítani a nemzetiségek egy részét. Előbb a
Délvidéken tört ki a szerbek felkelése, majd ősszel fegyveres harcok kezdődtek Erdélyben a román felkelők és a magyar csapatok között. A kibontakozó harcok során az erdélyi magyar csapatok főparancsnoka a lengyel származású
Bem József lett.

Benczúr Gyula rajza a külföldről hazatérő
Lenkey-huszárokról  Nézz utána, milyen
veszélyeket és áldozatokat vállalva jutottak
haza!

területi autonómia: önkormányzati jog az
adott nemzetiség által többségben lakott területeken.

szerb
és horvát
5,5%

ruszin
3,7%

egyéb (például
zsidók, cigányok,
örmények) 1,3%

Miért alakult ki ellentét a kormány és a nemzetiségek között?

Ugyanakkor a hazai németek, a ruszinok és szlovákok
nagy része nem fordult szembe a magyar kormánnyal. A szabadságharcban több ezer zsidó honvéd is harcolt, akiknek
helytállásáról elismeréssel beszéltek a honvédség főtisztjei.
A hazai cigány férfiak egy része is csatlakozott a haderőhöz, illetve a csapatokat számos cigány zenész kísérte.
1849 nyarán az országgyűlés megszavazta az Európában
egyedülálló nemzetiségi törvényt, amely széles körű nyelvhasználati jogot biztosított számukra. Emellett az országgyűlés kimondta a hazai zsidóság polgári egyenjogúsítását
is. Mindezek végrehajtására azonban már nem volt lehetőség.
Hogyan próbálta a magyar kormány megoldani a nemzetiségi
kérdést 1849-ben?

német
10,7%
magyar
46,1%

szlovák
13,9%
román
18,8%

A nemzetiségek aránya Magyarországon
a 19. század közepén (Horvátország nélkül)
 Melyik volt a legnépesebb nemzetiség
a magyar után? Miért jelentett nagy veszélyt
a nemzetiségek szembefordulása a magyar
kormánnyal?
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Görgei Artúr, a hadvezér
A szeptember végi – október eleji harcokban tűnt fel rátermettségével, tehetségével egy fiatal, éppen csak 30 éves honvédtiszt, Görgei Artúr.

Görgei Artúr (1818–1916). Görgei a forradalom
iránti rokonszenve miatt – mint Jókai, Nyári és
sokan mások – a nemesi származásra utaló
„y”-t „i”-re cserélte. Az „i” betűs írásmód mellett
egész életében megmaradt, végrendeletét is így
írta alá

➋ A honvédség kialakulása
A magyar haderő alapját kezdetben a
tavasszal-nyáron felállított nemzetőrség
jelentette. A nemzetőrség nagy részét
azonban nem lehetett vármegyéjükön kívül bevetni. Ezért kezdték meg az önálló
honvédalakulatok szervezését is. A szabadságharc kezdetén még tapasztalatlan
alakulatok a harcok során harcedzett és
sikeres haderővé váltak. Hozzájuk csatlakoztak a császári haderő Magyarországra
hazatért, magyar nemzetiségű alakulatai
is. A honvédség szó is beszédes, hiszen
kifejezi, hogy nem egy támadó hadműveletet folytató hadseregről van szó, hanem
a megszerzett függetlenséget védelmező
haderőről. Az 1848-as hagyományok előtt
tisztelegve ma is a Honvédelmi – és nem
Hadügy- – Minisztérium felel a magyar
haderőért.

A Felvidéken született Görgei előtt katonai karrier állt, egészen a huszár főhadnagyi tisztig vitte, ám néhány évvel a forradalom előtt kilépett a hadseregből. A következő időszakban a prágai egyetemen vegyészetet tanult, és komoly tudományos dolgozatokat is írt. 1848-ban
találta meg az új magyar kormány felhívása, amelyben a kilépett hivatásos katonatiszteket kérték fel csatlakozásra. Görgei a hívásnak eleget
tett, így a honvédhaderő tisztjeként szolgált a továbbiakban. Kossuth
figyelmét szeptember végi határozott fellépésével keltette fel: elfogott, majd hazaárulásért kivégeztetett egy grófot, aki Jellasiccsal a magyar kormány ellen összejátszott. Ezek után nagyon gyorsan felívelt
karrierje, októberben már tábornokká léptették elő.

Miért volt szüksége a Batthyány-kormánynak egykori katonatisztekre?

1848 végén uralkodóváltás történt, Bécsben lemondatták
V. Ferdinándot, és helyére Ferenc József lépett. Ezután megindult a császári főerők támadása. Görgeit nevezték ki a
Győr környékén állomásozó „feldunai” hadtest parancsnokává. Az erőviszonyokat mérlegelve a visszavonulás mellett döntött – helyesen. ➋ Ennek következtében végül fel kellett adni Pest-Budát, és az országgyűlés Kossuth vezetésével
Debrecenbe költözött. A Pest-Budára bevonuló császári főparancsnok letartóztatta Batthyány Lajost. 1849 elején Görgei célja innentől az volt, hogy a császári főerőket elvonja
Debrecen megtámadásától. Ezekben a hetekben a honvédseregek a lengyel származású Bem József tábornok irányításával jelentős sikereket értek el az erdélyi hadszíntéren.
A tábornok által vezetett magyar csapatok március közepére
szinte egész Erdélyt felszabadították.

Átkelés a Sturec-hágón (Keiss Károly olajfestménye)  Tanulmányozd a képen, hogy
milyen nehézségeket kellett egy katonának
elviselnie a felvidéki hadjárat során!
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Milyen számunkra kedvezőtlen események történtek 1848–49
fordulóján?
Görgei hadteste élén észak felé vonult, és a Kárpátok téli láncai között
vezette végig katonáit. A „felvidéki hadjárat” (1849. január–február)
óriási teljesítmény volt. Úttalan hegyvidéki utakon kellett több ezer
katonával végighaladni. Szűkebb ösvényeken kantárszáron vezették a
lovakat, esetenként az ágyúkat szét kellett szerelni, hogy elférjenek
– előfordult olyan is, hogy egy ágyú az őt vontató lovakkal együtt zuhant a szakadékba. Másik esetben egy régi omladozó bányaalagutat
tettek használhatóvá az utászok, és így tudtak elkerülni egy jeges
hegygerincet. Az alagutat maguk után berobbantották, hogy a császáriak már ne tudjanak átkelni rajta. A hadjárattal Görgei elérte a célját: a Tisza mentén sikerült megszervezni és összpontosítani újabb
honvéderőket. Ehhez a haderőhöz csatlakozott Görgei is a felvidéki
hadjáratban megedződött katonáival.
Amíg a császári erők értékes heteket vesztegettek el, a magyar hadvezetés briliáns haditervet dolgozott ki az ellenség bekerítésére és felmorzsolására.

Tanulmányozd a történelmi atlaszodban a hadmozdulatokat! Miért
volt jó döntés, hogy Görgei nem Debrecen felé hátrált Pest-Buda
feladása után?

A tavaszi hadjárat
Honvédtiszti egyenruha  Figyeld meg
a tankönyvben található festményeken
a korabeli katonák egyenruháit!

Ferenc József a katonai támadás során politikailag is kinyilvánította szándékát. Eszerint Magyarországot tartományi
szintre süllyesztette volna, vagyis végleg fel akarta számolni a magyar önállóságot. Erre válaszul indult meg a magyar
szabadságharc legdicsőségesebb és legsikeresebb időszaka,
a tavaszi hadjárat. Az ősszel semmiből felállított, télen újjászervezett és megfelelően kiképzett honvédhaderő legyőzte
Európa egyik nagyhatalmának főseregét. Ezzel Magyarország önerejére támaszkodva kivívta függetlenségét.
Az eredeti terv szerint be akarták keríteni a császári csapatokat. Az 1849 áprilisában meginduló hadjáratban egymás után több csatában is legyőzte a magyar honvédhad-
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A tavaszi hadjárat eseményei  Honnan indult
el a magyar támadás? Hol zajlottak a legnagyobb ütközetek? Mire kényszerült
a császári sereg a magyar honvédseregtől
elszenvedett sorozatos vereségei miatt?
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Első szakasz:
Április 2. Hatvan
Április 4. Tápióbicske
Április 6. Isaszeg
Második szakasz:
Április 10. Vác
Április 19. Nagysalló
Április 26. Komárom
Május 21. Buda

Nagykőrös
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➌ A győztes honvédség
A Habsburg-haderő vezérkarát meglepte,
hogy egy bátran küzdő és jól képzett magyar hadsereggel találták magukat szembe. A tavaszi hadjárat kezdetén a honvédsereg ereje 105-110 ezer fő volt. A sereg
600 tábori és 550 ostromlöveggel rendelkezett. A tüzérségnél nagy számban harcoltak fiatal diákok, akik gyorsan elsajátították a röppályák kiszámításának módját.
Annyira hatékonyan dolgozott a tüzérség,
hogy az ellenség azt hitte, a magyar seregben külföldi zsoldosok szolgálnak. Ez
nem így volt, bár a honvédsereg egy kisebb részét külföldi forradalmárokból álló
légiók is alkották: két lengyel, egy olasz és
egy német légió.

Vitassátok meg, hogy a hátországnak
mi mindent kellett tennie annak érdekében, hogy a hadsereg erős és ütőképes legyen!

sereg a császári erőket. A legnagyobb csata az isaszegi volt,
de a császári csapatoknak a bekerítésből mindig sikerült kicsúszniuk. A magyar hadtestek Komáromig nyomultak előre, ahol feltörték az erődöt körülvevő ostromzárat, felmentve ezzel az ország egyik legerősebb erődjét. A magyar győzelmek hatására a megvert császári hadak az ország nyugati határvidékére vonultak vissza. ➌
A sikerek megkoronázása Buda visszafoglalása volt.
Tanulmányozd a térképen a hadmozdulatokat! Honnan indult
meg a hadjárat?
A császári csapatok a városból kivonultak, csak a várat tartották meg.
Óriási volt az öröm, amikor az első honvédkatona belovagolt Pestre: az
ünneplő tömegben egy paraszti származású katona kezét egy grófnő
csókolta meg. A győztes honvédcsapatokat a budai vár ostromára
csoportosították át Görgei Artúr vezetése alatt. A várat védő Hentzi
[henci] tábornok értelmetlen pusztításként a békés pesti Duna-partot
lövette, sőt kísérletet tett a Lánchíd felrobbantására is. Miután a felmentett Komáromból megérkeztek a faltörő ágyúk, sikerült a vár falait
kellőképpen lerombolni. A döntő roham 1849. május 21-én indult meg.
Hajnalban a Sváb-hegyről kilőtt vörös rakéta adta meg a jelet az általános rohamra. Öldöklő kézitusa során győzték le a honvédek a várvédőket. Hajnal volt, amikor Inkey őrnagy elsőnek hágott fel a bástyafalra. Nemsokára egészen a magyarok kezében volt a vár. A 47. zászlóalj
kapitánya, Hertelendy Kálmán lőtte le Hentzit, a nemzeti zászlót Püspöky Grácián honvéd tűzte ki, amiért jutalmul ezer forintot kapott. Az
ostrom után néhány nappal a kormány és az országgyűlés is megérkezett Debrecenből.

Miért volt fontos a magyar közvélemény számára Buda visszavívása?
Buda ostroma Than
Mór ábrázolásában
 Miben hasonlított és miben
különbözött ez az
ostrom az 1686-os
ostromtól?
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A Függetlenségi nyilatkozat
A tavaszi hadjárat első sikereinek tudatában 1849. április
14-én a debreceni református Nagytemplomban tartott nyilvános ülésen az országgyűlés Kossuth javaslatára kimondta
a Habsburg-ház trónfosztását és Magyarország függetlenségét. ➍ E lépésektől azt is remélték, hogy az európai országok elismerik Magyarországot önálló államként.
Kossuth Lajost ideiglenesen kormányzó-elnökké választották, aki államfőként az országgyűlésnek tartozott felelősséggel. Megalakították a második felelős kormányt, Szemere Bertalan miniszterelnök vezetésével. A függetlenség kikiáltása kizárta a békés megegyezés lehetőségét a bécsi
udvarral. Az ország számára megnyílt az esély az új berendezkedés megszilárdítására – ha Európa legalább semleges
marad. Nem a magyar kormányon múlt, hogy ez nem így
alakult.
Mi volt az egyik fontos célja a Függetlenségi nyilatkozat elfogadásának?
Miért volt szükség ideiglenesen egy kormányzó-elnök megválasztására?

➍ Részlet a Függetlenségi
nyilatkozatból
„Mi, a magyar álladalmat törvényesen
képviselő nemzetgyűlés, midőn jelen ünnepélyes nyilatkozatunk által Magyarországot elidegeníthetetlen természetes
jogaiba visszahelyezve minden hozzá tartozó részekkel és tartományokkal egyetemben az önálló független európai státusok sorába iktatjuk, s a hitszegő Habsburg-Lotharingeni házat Isten és világ
előtt trónvesztettnek nyilatkoztatjuk: erkölcsi kötelességünknek ismerjük ezen
elhatározásunk indokait nyilvánítani, miszerint tudva legyen az egész mívelt világ
előtt, hogy e lépésre a halálig üldözött
magyar nemzetet nem túlzott elbizakodás s nem forradalmi viszketeg, hanem a
türelem végső kimerültsége s az önfenntartás kénytelensége vezeté.”

Milyen két fontos döntésről adott hírt a
szöveg? Mivel indokolta a döntéseket?

A vereség és fegyverletétel
A Habsburg Birodalom új császára, a fiatal Ferenc József és
környezete a magyarokkal semmilyen engedményeken
alapuló megegyezést nem volt hajlandó elfogadni. Már a
Függetlenségi nyilatkozat megszületése előtt eldöntötték,
hogy az orosz cárhoz fordulnak segítségért a magyarok leverése érdekében. Az európai nagyhatalmak elfogadták a
helyzetet. ➎ A nyár folyamán 200 000 fős orosz hadsereg
érkezett a magyar szabadságharc leverésére. Ez olyan túlerőt jelentett a Habsburg-haderővel együtt, amellyel szemben nem volt esélye a sikeres ellenállásnak, a magyar honvédhaderő mégis megpróbálta a lehetetlent.

➎ Az angol miniszterelnök
véleménye
„Ausztria az európai hatalmi egyensúly
legfontosabb eleme. Európa politikai szabadsága és függetlensége Ausztriának
európai nagyhatalomként való változatlan fönntartásán nyugszik.”

Miért tartotta az angol politikus veszélyesnek a magyar szabadságharcot?

Mi döntötte el a magyar szabadságharc sorsát?

➏ Petőfi Sándor halála

A terv az volt, hogy a különböző hadszíntereken küzdő
csapatokat összevonják, és aztán külön-külön győzik le a
benyomuló császári és orosz sereget. Az összpontosítás
azonban nem járt sikerrel. A magyar erők nagy része a túlerővel szemben is bátran felvállalt harcokban fokozatosan
felmorzsolódott. Így járt Bem erdélyi hadserege is, amely a
sokszoros túlerő ellenére másfél hónapon át megakadályozta, hogy az oroszok kijussanak az Alföldre. ➏
A szabadságharc utolsó nagy csatáját Temesvárnál vívták a császári főerőkkel augusztus 9-én. A honvédsereg

A költő Bem tábornok seregében szolgált,
amikor Segesvár mellett egy háromszoros
túlerőben lévő orosz sereg vereséget
mért a honvédekre. A menekülő alakulatokra az oroszok rátámadtak, és ebben a
zűrzavaros helyzetben vesztette életét
Petőfi Sándor.

Olvassátok el Petőfi Egy gondolat bánt
engemet… című versét! Hogyan jövendölte meg halálának a körülményeit?
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Ahogyan a történészek gondolkodnak
Vannak olyan széles körben elterjedt
történelmi tévhitek, amelyeket még a
történészek is csak nehezen tudnak eloszlatni.

Áruló volt-e Görgei?
A szabadságharc után elterjedt, hogy
Görgei Artúr áruló volt, és a fegyverletétellel ő okozta a bukást. Ezt a gyanút
erősítette, hogy a cár közbenjárására
kegyelmet kapott a császártól. Kossuth
is árulással vádolta Görgeit. Talán azért
is, hogy a nemzet úgy érezhesse, lett
volna esélye a végső győzelemre, ha el
nem árulják. Azóta a történészek a tények és bizonyítékok ismeretében már
régen felmentették Görgeit az árulás
vádja alól. Sokaknak azonban még ma
is ez jut az eszébe a nevét hallva.

döntő vereséget szenvedett. Két nappal később Kossuth lemondott, a hatalmat Görgeinek adta át, majd szűkebb kíséretével elhagyta az országot.
A Kossuthtól teljhatalmat kapó Görgei 1849. augusztus
13-án Világosnál (Szőlősnél) feltétel nélkül letette a fegyvert az oroszok előtt. Szimbolikus jelentősége volt, hogy
nem az ugyancsak a közelben tartózkodó osztrákok előtt
tette ezt. Ezzel kívánta jelezni, hogy a magyar hadsereget
nem az osztrák császár hadereje győzte le.

Vitassátok meg, milyen okai lehetnek a
történelmi tévhiteknek! Tudtok-e erre
egyéb példákat is mondani?

A világosi fegyverletétel (Szkicsák-Klinovszky
István festménye, 1850 körül)  Mi jelzi
a fegyverletételt? Hogyan mutatja be a
kép festője a katonákat? Keress példákat
a különböző érzelmekre!

➐ A megtorlás célja
Haynau tábornoki kinevezésekor a következőket mondta: „Egész Európának példát fogok mutatni, hogyan kell bánni a
lázadókkal, és hogyan kell a rendet, nyugalmat és békességet egy évszázadra biztosítani. Én vagyok az az ember, aki rendet
fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel
lövetek agyon százakat is, mert szilárd
meggyőződésem, hogy ez az egyetlen
mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak.”

Milyen szemléletmód jellemezte Haynaut?

Világos után a szétszórt magyar erők Görgei felhívására
sorra megadták magukat. A Klapka György által a szabadságharc leverését követően még két hónapig védett komáromi erőd október 2-i feladása az ellenállás végleges lezárását jelentette. A magyar szabadságharc véget ért, kezdetét
vette a megtorlás.
Hogyan következett be a katonai összeomlás 1849 nyarán?

A megtorlás – Haynau rémuralma
A kíméletlen megtorlás végrehajtója Haynau táborszernagy, a császári csapatok parancsnoka volt. 1849. október
6-án, Aradon kivégeztetett tizenhárom magas rangú katonai vezetőt (aradi vértanúk), Pesten pedig Batthyány Lajos
volt miniszterelnököt. A kivégzettek száma ítélet alapján
százhuszonhárom volt, de szökevényként lényegesen több
embert öltek meg. ➐ Ezrek kerültek börtönbe is. A közkatonákat, altiszteket több évre besorozták a császári seregbe,
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Az aradi vértanúk. A tizenhárom főtiszt közül négyet golyó általi halállal végeztek ki,
a többieket felakasztották. A kivégzések az aradi vár mellett, a Maros folyó partján
történtek. A mocsaras talajban nehéz volt felállítani az akasztófákat, amelyek emiatt
elég alacsonyak voltak, a magasabb tábornokok lába leért a földre. A kivégzések
egyik szomorú pillanata volt, amikor Török Ignác kiskutyája odaszaladt az akasztófához, és estig várta, hogy lejöjjön onnan a gazdája. A hóhér – a korabeli szokásnak
megfelelően megkapta a kivégzettek felsőruháját, így később is sok alkalommal
hordta Damjanich János kabátját.  Olvasd el a következő oldalon lévő
olvasmányt! Milyen érdekességet figyelhetsz meg néhányuk származásával
kapcsolatban?

EEmlékérme
léké
az aradi
di titizenháromról
há
ól
(1890)  Fogalmazd meg, hogyan
élnek tovább nemzeti emlékezetünkben az aradi vértanúk! Idézd
fel a legutóbbi iskolai megemlékezést!

és a birodalom távoli tartományaiba vezényelték őket. Sokan kényszerültek bujdosni vagy külföldre menekülni,
őket távollétükben jelképesen akasztották fel.
Miben különbözött az 1848–49-es szabadságharc utáni időszak
a Rákóczi-szabadságharcétól?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK
2 Első támadás: Jellasics támadása – Pákozd
2 Második támadás: császári túlerő, visszavonulás a Tisza
vonala mögé. Görgei felvidéki és Bem erdélyi sikerei
2 Sikeres áprilisi ellentámadás, tavaszi hadjárat
2 A császári csapatok kiszorítása, Buda visszafoglalása
2 Függetlenségi nyilatkozat. Habsburg segítségkérés az orosz
cártól
2 Az ellenség nyomasztó túlereje, bátor küzdelem, de katonai
vereség
2 Kossuth lemond, fegyverletétel Világosnál
2 Haynau: megtorlás

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK
ÉS FELADATOK
Milyen intézkedéseket hoztak Magyarország megvédése érdekében?
Mutasd be a térkép segítségével a
magyar szabadságharc főbb hadieseményeit!
Hogyan függött össze egymással a
tavaszi hadjárat sikere és a Függetlenségi nyilatkozat kiadása?
Melyek voltak a szabadságharc utolsó fontos eseményei?
Miért szenvedett vereséget a magyar szabadságharc?
Mi volt a célja a szabadságharcot
követő megtorlásnak?
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A hős
hő aradi tizenhárom


 OLVASMÁNY

■ AULICH Lajos 1793-ban született Pozsonyban,
német polgári családban. 1812-ben lépett be a
császári és királyi hadseregbe, és részt vett a napóleoni háborúban is. 1848-ban átlépett a honvédségbe, és esküt tett a magyar alkotmányra.
A kápolnai csata előtt lett tábornok, az isaszegi
győzelem csapatai közbelépésének volt köszönhető. Világosnál esett fogságba. A kivégzése
előtti éjszakán Horatius verseit olvasgatta.
■ DAMJANICH János honvéd tábornok 1804ben született szerb katonacsaládban. Kiváló
parancsnok volt, akiért rajongtak a katonái.
Veres sipkás zászlóalját a szabadságharc egyik
legkitűnőbb alakulatának tartották. Gyorsan
haladt felfelé a katonai ranglétrán, 1848 decemberében lett tábornok. Harcolt Szolnoknál,
Isaszegnél, Vácnál és Nagysallónál is. Júliusban az aradi vár főfelügyelőjévé nevezték ki.
A szabadságharc leverésekor a várat az oroszoknak adta át, akik kiszolgáltatták őt az
osztrákoknak.
■ DESSEWFFY Arisztid 1802-ben született magyar nemesi családban. A szabadságharc kitörésekor a sárosi nemzetőrség őrnagya volt,
később átlépett a honvédséghez. Tábornoki kinevezését 1849. június 1-jén kapta. A szabadságharc veresége után csapataival együtt Törökországba akart menekülni, de egy osztrák
altábornagy rábeszélésére megadta magát.
A fegyvert augusztus 19-én, a császári hadsereg előtt tette le.
Dessewﬀy Arisztidet kötél általi halálra ítélték, de „kegyelemből” golyó általi halált halt.
■ KISS Ernő 1799-ben, birtokos magyar-örmény
nemesi családban született. Elsők között kezdte meg a küzdelmet a délvidéki szerb felkelők
ellen. 1848 októberében lett tábornok.
Aradon esett fogságba, és mivel a császári
sereg ellen fegyveresen nem harcolt, golyó általi halálra ítélték.

■ KNEZIĆ Károly 1808-ban született horvát katonacsaládban. 1848-ban, amikor átlépett a honvédseregbe, századosi rendfokozatban szolgált.
Harcolt a szerb felkelők ellen, őrnagyi, majd
alezredesi rangot kapott. A szolnoki csata után
lett ezredes, 1849 májusában tábornok. Világosnál tette le a fegyvert. A vésztörvényszék
kötél általi halálra ítélte.
■ LÁHNER György 1795-ben a Turóc megyei
Necpálon született, német polgári családban.
1848-ban őrnagyi rangban szolgált. A szabadságharc elején a szerb felkelők ellen harcolt,
szeptembertől a Hadügyminisztériumban dolgozott, ahol a honvédhadsereg felfegyverzése
és ellátása volt a feladata. 1849 februárjától
szolgált tábornokként. A bíróság kötél általi
halálra ítélte.
■ LÁZÁR Vilmos 1817-ben született, vagyontalan magyar-örmény nemesi családban. 1848ban, amikor szolgálatra jelentkezett, főhadnagyi rangot kapott. Kiváló képességű parancsnok volt, gyorsan emelkedett a katonai ranglétrán. 1849 februárjától őrnagyi rangot viselt,
júliustól alezredes lett. Részt vett a vesztes temesvári csatában is. Ezredessé Bem nevezte ki
a csata után.
Kötél általi halálra ítélték, de tekintettel arra,
hogy a császári hadseregnek adta meg magát,
és csak a szabadságharc utolsó napjaiban lett
ezredes, Haynau az ítéletet főbelövetésre változtatta.
■ LEININGEN-WESTERBURG Károly gróf
1819-ben, elszegényedett német főnemesi családban született. 1835-ben lépett a császári és
királyi hadseregbe. 1848 őszén vezérkari százados lett. A szolnoki csata idején már alezredes, áprilisban pedig ezredes lett. Végigharcolta a tavaszi hadjáratot, 1849 júniusában kapott
tábornoki kinevezést. Világosnál tette le a
fegyvert, kötél általi halálra ítélték.
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Thorma János: Aradi vértanúk

■ NAGYSÁNDOR József 1803-ban született
vagyontalan magyar nemesi családban. 1819től 1847-ig szolgált a császári és királyi hadseregben mint huszártiszt, és kapitányi rangban
vonult nyugdíjba. 1848-ban jelentkezett a nemzetőrségbe, ahol őrnagyi rangot kapott. Harcolt a szolnoki, a váci és a nagysallói csatában,
Budavár ostromakor az elsők között tört be a
várba.
Világosnál esett fogságba, a bíróság kötél általi halálra ítélte.
■ POELTENBERG Ernő 1808-ban született, lovagi rangra emelt, gazdag osztrák jogászcsaládban.
Osztrák létére is azonosult a szabadságharc
céljaival. Magyarul nem tudott, de az érzéseit
így fogalmazta meg: „Csak a nyelvem német, szívem magyar, mert a szabadságért dobog!”
Végigküzdötte a téli és a tavaszi hadjáratot
ezredesi, később tábornoki rangban. A bíróság
kötél általi halálra ítélte.
■ SCHWEIDEL József 1796-ban született a Bács
megyei Zomborban, német polgári családban.
Katonai szolgálata kezdetén Napóleon seregei
ellen is harcolt. 1848. december közepétől betegállományban volt, de a Függetlenségi nyilatkozat után szolgálatra jelentkezett, és Buda

visszafoglalása után a főváros városparancsnoka lett. Görgeivel együtt tette le a fegyvert, a
bíróság golyó általi halálra ítélte.
■ TÖRÖK Ignác 1795-ben született kisbirtokos
magyar nemesi családban, Bécsben végzett
hadmérnöki akadémiát. 1816-tól szolgált a császári és királyi hadseregben, majd 1839-től a
magyar nemesi testőrségnek oktatott erődítéselméletet. 1848 szeptemberétől alezredesként
Komáromban volt várerődítési igazgató. 1848
októberében a vár őrségével együtt csatlakozott a honvédsereghez. Világosnál került fogságba, kötél általi halálra ítélték.
■ VÉCSEY Károly gróf 1803-ban született kisbirtokos magyar főnemesi családban. 1848 tavaszán őrnagyként szolgált, októbertől ezredes,
december közepétől már tábornok. A szolnoki
csata egyik győztes hadvezére volt.
A bíróság kötél általi halálra ítélte. Külön
büntetés volt számára, hogy utolsóként halt
meg, így végig kellett néznie bajtársai szenvedését.
Ki volt a legidősebb és ki volt a legfiatalabb az aradi
vértanúk közül?
Csoportosítsd a szabadságharc vértanúit aszerint,
hogy milyen nemzetiségűek voltak!
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Projektfeladat
Az 1848–1849-es szabadságharc hősei.
Emlékhely megtervezése
Cél: Emlékállítás rendezése az 1848–1849-es
-e
es
szabadságharc helyi eseményeinek
és szereplőinek.
Mire keressük a választ a közös munka
során?
Hogyan tudunk méltó emlékhelyet kialakítani
az 1848–1849-es szabadságharc valamelyik helyi
eseményének vagy szereplőjének?

Mit tanulunk meg a projekt során?
Ismereteket gyűjteni a témánkról könyvtárban, interneten,,
múzeumokban.
Megtervezni és megvalósítani egy közös feladatot.
yek különböző
Összehasonlítani a történelmi emlékhelyek
formáit.

Mit fogunk csinálni?
4-5 fős csoportokat alakítunk.
Információkat keresünk. Megpróbálunk minél
többet megtudni a szabadságharc helyi
vonatkozásairól.
Például:
• Milyen események zajlottak le a lakóhelyünkön vagy
valamelyik ahhoz közeli helyen az 1848–1849-es
szabadságharc alatt?
• Voltak-e olyan hősök, akik lakóhelyünkön éltek vagy
onnan származtak?
• Volt-e a honvédseregnek olyan egysége, amelyben
a lakóhelyünkről származó katonák harcoltak?
• Milyen épületek, tárgyak őrzik a szabadságharc
emlékét lakóhelyünkön?
• Milyen formái lehetnek a történelmi emlékhelynek?
Kiválasztjuk, hogy csoportunk melyik helyi esemény
vagy személy emlékhelyét fogja megtervezni.
Kiválasztjuk a megfelelő helyszínt (területet) az
emlékhelyhez.
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Megszervezzük a munkát. Megválasztjuk
az egyes tevékenységek felelőseit: vezető,
anyaggyűjtő, grafikai tervező, kreatív ötletek
összegyűjtője, feliratok, szövegek írója, makett
elkészítője stb. A csoport munkájáról
munkanaplót vezetünk.
Megtervezzük az emlékhelyet, az ott álló szobrot,
domborművet, képet, parkot stb., megírjuk az
emlékhely feliratait, szövegeit, makettet vagy
rajzot készítünk az egészről.
Elkészítjük azt a rajzot vagy makettet,
amely bemutatja az általunk megtervezett
emlékhelyet.
Tervezzük meg a projektünket! A tervezést
segítő táblázatot készítsétek el a füzetetekbe
(vegyétek mintául az első projektfeladat
táblázatát), és töltsétek ki, egészítsétek ki közösen!
(A felelősök a csoporttagok munkájának
összehangolásáért felelnek.)
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19. A kiegyezés
A reformkor tizennyolc békés éve után a forradalom és szabadságharc küzdelmekkel teli, de jó néhányszor
sikerrel kecsegtető tizennyolc hónapja következett. A reformkori nemzedék számára ezért is jelenthetett
katasztrofális törést a világosi fegyverletétel. Úgy tűnt, közel húsz év munkája veszett el, és kevesen hitték
azt, hogy bármi is átmenthető a korábbi időszakból. Az ókori szállóige szerint: „Jaj, a legyőzötteknek!” – és
sokan ezt így is érezték. Csakhogy a Habsburg Birodalom császárának, Ferenc Józsefnek is be kellett látnia
közel két évtized alatt, hogy birodalma Magyarország nélkül törékeny lenne az átalakuló európai hatalmi
rendszerben. És persze ahhoz is idő kellett, hogy a fájó sebek begyógyuljanak, és sokan felismerjék, hogy
Magyarország is sebezhető lenne a Habsburgok nélkül.

KERÜLET

KERÜLET

H O R VÁT O

RS

OS

KASS

AI K
E

B VAJDASÁG
Dráva
SZER
ÉS
SZLAVÓN
EMESI BÁNS Temesvár
T
I
A
ÁG
Száva

ZM

ÁN

BIR

ODA

RÜ

LE

Á
T

R

S

RÜLET
I KE
AD

NAG
YVÁ
R

za
Tis
Pest
PEST-BUDAI

ZÁ

Zágráb

Kassa

Sopron
SOPRONI

G

O

S

Z

POZSONYI
Pozsony KERÜLET

LOM

G

A Magyar Királyság területi beosztása
az 1850-es években  Miért számolták
fel a vármegyerendszert?

Duna

T

Á

R

C S Á
S Z

K

Á

Milyen fontos társadalmi ügyekről
rendelkeztek az 1848-as áprilisi törvények?
Melyek voltak a szabadságharc legemlékezetesebb eseményei?
Miről emlékezünk meg október
6-án?

E R D É LY
Gyulafehérvár

Tartományhatár
Kerülethatár
Székhely
Katonai határőrvidék

Az önkényuralom

A fővárosi zsidóság legnagyobb temploma
(zsinagógája) 1859-ben készült el. A szabadságharcban mintegy 4-5000 zsidó vallású katona
vett részt, és a zsidóság anyagilag is támogatta
a küzdelmet. A világosi fegyverletétel után ezért
Haynau súlyos hadisarcot vetett ki a magyarországi zsidóságra.  Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, hogy hol található
a képen látható épület!

Az 1848–49-es magyar szabadságharcot leverő és véresen
megtorló Ferenc József császár a magyar alkotmányosságot
teljesen félretéve önkényuralmat vezetett be. Magyarországot a birodalom egyszerű tartományaként kezelve önállóságát is megszüntette. Ugyanakkor a forradalom néhány
eredményét, így a jobbágyfelszabadítást helybenhagyta,
valamint több modern intézkedést is bevezetett (például a
vasútépítés folytatódott).
A szabadságharcot követő véres megtorlás Haynau leváltásával befejeződött Magyarországon. Ugyanakkor még
évekig katonai irányítás alatt állt az ország, míg Erdélyt,
Horvátországot és a délvidéki területek egy jelentős részét
Bécs közvetlen irányítása alá helyezték. A megmaradt területeket öt kerületre osztották. A börtönbe vetett foglyok és
a császári hadseregbe büntetésből besorozott magyar honvédek hosszú ideig nem térhettek haza.
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Az önkényuralom idején Ferenc József rendeletekkel kormányzott. A császári hatóságok
kém- és besúgóhálózatuk segítségével szemmel tartották az embereket, és letartóztattak
mindenkit, akit veszélyesnek ítéltek. Újra bevezették az újságok, a könyvek és a színházi előadások cenzúráját. Létrehozták a zsandárságot, amelynek a feladata az elnyomott ország
rendjének fenntartása volt. A működését szintén ekkor megkezdő államrendőrség pedig egy
esetleges Habsburg-ellenes felkelés megakadályozását kapta feladatul.
Az ígéretekkel ellentétben az uralkodótól
nem kaptak kedvezményeket a Magyar Királyság azon nemzetiségei sem, amelyek a magyar szabadságharc alatt Bécset támogatták.
A birodalom egyre növekvő adósságának fedezése érdekében növelni kívánta a Magyarországról befolyó bevételeket. Ezt a célt szolgálta több új adó bevezetése és az adóbehajtás szigorítása.

A Citadella a budapesti Gellért-hegyen.
A szabadságharc után épített erőd nem PestBuda védelmét, hanem éppen ellenkezőleg,
megfélemlítését szolgálta, ezért az önkényuralom város fölé tornyosuló gyűlölt jelképe volt.

Mi volt a bécsi udvar célja?
Milyen eszközöket alkalmaztak ennek elérésére?
A korona megtalálása
A magyar koronaékszereket a szabadságharc utolsó napjaiban Szemere Bertalan miniszterelnök az ország déli határának a közelében, Orsovánál elásta, hogy az ne kerülhessen a Habsburgok kezébe. A császári
államrendőrség négyévi keresés után egy magyar besúgó segítségével bukkant rá a királyi felségjelvényekre. Ferenc József örömében
még emlékkápolnát is építtetett a lelőhelyen.

Mi volt a jelentősége a korona elrejtésének és megtalálásának?

Az ellenállás formái
Az uralkodó önkényuralmát a magyar társadalom szinte
teljes egészében – néhány végsőkig császárhű főnemes kivételével – elutasította. Néhányan tevőlegesen is felléptek a
gyűlölt hatalom ellen. Olyan is volt, aki a császár ellen próbált merényletet elkövetni. Egy volt honvédtiszt kisebb
fegyveres csapatokat szervezett a császári hatóságokkal
szemben. Voltak olyanok is, akik egy nagy összeesküvés
tervén dolgoztak. Ezek a próbálkozások azonban sikertelenek maradtak. A császári hatóságok az ellenállás résztvevőit kivégezték vagy súlyos börtönbüntetésre ítélték.
Vitassátok meg, hogy Ferenc József megölése javított volna-e
Magyarország helyzetén!

Libényi János sikertelen merénylete Ferenc
József ellen Bécsben. A magyar szabólegény
csak megsebesíteni tudta az uralkodót. Tettéért
1853-ban kivégezték.  Nézz utána, hogy
a Bécsben ma is látható Fogadalmi templom
(Votivkirche) hogyan kapcsolódik Libényi
tettéhez!
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➊ A cigányzene
A kor elterjedt, nemzetinek tartott zenéje
a cigányzene volt. A szabadságharc idején
a legtöbb honvédzászlóaljnak megvolt a
maga cigányzenekara, amely a harcban
lelkesítette a honvédeket. A szabadságharc bukása után a cigány zenészek muzsikája is ébren tartotta a nemzeti büszkeséget. Egy-egy mulatság, ahol cigány zenészek játszottak, tüntetésszámba ment a
magyar szabadság mellett.

A társadalom egyes csoportjai a fegyveres szervezkedések
helyett az ellenállás békésebb formáit választották. Sokak
számára Deák Ferenc magatartása vált követendő példává.
Deák ugyanis visszautasított mindenféle együttműködést
a császári hatalommal. A nyílt szembefordulás helyett a magánéletbe való visszavonulást, a közéleti tétlenséget, a paszszív ellenállást választotta. Voltak, akik nem vállaltak állami hivatalt, és sokan megtagadták az állami adófizetést is.
Divatba jött a Kossuthra emlékeztető körszakáll, illetve a
magyaros ruházat viselése. Titokban terjesztették és énekelték a különböző szabadságharcos dalokat és a Kossuthnótákat. ➊ A szépirodalmi és a képzőművészeti alkotásokban, ha rejtetten is, de ugyancsak megjelent a levert szabadságharc fájdalma és a zsarnokság elutasítása.
Sorold fel az ellenállás különböző módjait!

➋ Mit javasolt Kossuth?
„A magyar nemzet szabadságra vágyik inkább, mint a hódítók dicsőségére. Én hát
mint magyar, ismerve nemzetem jellemét
s osztozva benne, én hazám jövendőjét
nem a hatalomban, hanem a szabadságban keresem. […] Én azt hiszem, hogy a
rendnek nincs erősebb biztosítéka, mint a
megelégedés, mely csak szabadság alapján lehetséges. […] Én azt óhajtom, hogy
úgy az ember-jogok, mint a politicai szabadság minden csorbítás ellen biztonságban legyenek.
[…] azon meggyőződésben vagyok,
[…] ha nemzetem azt hinné, hogy akár
saját biztonsága, akár a népek sorsának
solidaritása tekintetéből még bővebb biztosítékok kívánatosak, azokat a szomszéd
nemzetekkeli szövetség eszméjében találandja fel. Azt hiszem, ezen eszmének van
jövendője. Mert csak ezáltal lehet a kisebb
nemzetek függetlenségét egyrészről elnyelés, másrészről a nagyobb nemzetek
túlsúlya ellen biztosítani.”
(Kossuth Lajos: Javaslat Magyarország
jövő politicai szervezetét illetőleg, tekintettel
a nemzetiségi kérdés megoldására, 1851)

Melyik politikai eszme alapján képzelte
el Kossuth az ország jövőjét?
Hogyan törekedett volna a nemzetiségi konfliktusok megoldására?

Kossuth Lajos ünnepélyes fogadtatása New Yorkban 1851-ben.
Kossuth azért utazott az Amerikai Egyesült Államokba, hogy több száz
lelkesítő beszédével pénzt gyűjtsön egy újabb magyar szabadságharc
megindításához.  Vajon miért fogadták ilyen lelkesedéssel a távoli
Magyarországról érkezett politikust?

Kossuth Lajos és az emigráció
A világosi fegyverletétel utáni hetekben a megtorlás elől
számos politikus, honvédkatona és katonatiszt menekült az
Oszmán Birodalom területére. A kialakuló emigrációs csoportok Kossuth Lajost tekintették vezetőjüknek, aki egy
újabb szabadságharc kirobbantását akarta elérni. ➋
Kossuth a megfelelő nemzetközi helyzetre várt, ugyanis
nem kívánta felelőtlen módon kedvezőtlen külpolitikai körülmények között kockázatos akcióba sodorni az országot.
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Bár Ferenc József több kellemetlen külpolitikai kudarcot is
elszenvedett a korszakban, de a Habsburg-ellenes harchoz
mégsem lett volna elegendő külső támogatás. 1859-ben a
Habsburg Birodalom hadserege súlyos vereséget szenvedett Észak-Itáliában, a solferinói csatában az olasz egységért küzdő Szárd Királyság és a vele szövetséges francia
csapatoktól. A vereség nyomán területet vesztett a birodalom (Lombardia), de a győztesek nem folytatták az előrenyomulásukat Bécs felé. Ugyanakkor az emigráció folyamatos nyomás alatt tartotta az uralkodót, ezzel óhatatlanul is
hozzájárulva ahhoz, hogy egy idő után engedjen az önkényuralomból.

Deák Ferenc szerepe
Deák Ferenc az egyetlen olyan, a reformkorban és 1848ban is fontos szerepet játszó politikus volt, aki Magyarországon szerepet vállalt. Gondoljunk csak bele: Batthyányt
kivégezték, Széchenyi idegösszeomlása után szanatóriumba került, Kossuth emigrált. Deák 1848 szeptemberében, a
fegyveres harc kezdete előtt lemondott, így őt nem érintette
a megtorlás. Ilyen módon páratlan tekintélyt élvezett a magyar társadalom szemében. A szabadságharc leverését követően látszólag visszavonult az aktív közéletből, és többen
ezt passzív ellenállásként értelmezték. Deák valójában nem
hirdetett ilyen jellegű mozgalmat, de magatartása mégis
példát mutatott sokaknak. ➌ A birtokai eladásáért kapott
pénzből élete végéig egy pesti szállodába költözött. Itteni
lakosztálya vált a magyar politikai élet legfontosabb központjává.
Mi a véleményed Deák magatartásáról?

Ferenc József császárt a katonai vereség és a folyamatos
magyarországi politikai válság arra késztette, hogy változtasson önkényuralmán. Hosszú idő után 1861-ben összehívta a magyar országgyűlést. Az országot érintő legfontosabb ügyekben azonban továbbra is az uralkodó kívánt
dönteni. A magyar országgyűlés azonban, Deák vezetésével
visszautasította ezt, és ragaszkodott az 1848-as törvények
teljes körű helyreállításához („Nem engedünk a ’48-ból!”).
Ferenc József ezért feloszlatta az országgyűlést, és egy időre
visszatért az önkényuralmi kormányzáshoz.
„Nem engedünk a ’48-ból!” – Mit jelent ez a mondás?

Széchenyi István név nélkül, német nyelven
megjelentetett írásában gúnyos hangnemben
bírálta az önkényuralmi rendszert. Széchenyi
1860-ban bekövetkezett váratlan és tragikus
halála megrázta a magyar közvéleményt;
temetésén több ezren vettek részt.  Nézz
utána, hogy mi történt Széchenyivel 1848
szeptembere után! Mit gondolsz, miért nem
a Habsburg Birodalom területén nyomtatta ki
munkáját, és miért német nyelven írt?

➌ Mit válaszolt a „haza bölcse”?
Deák 1850-ben így utasította vissza a császár igazságügyi miniszterének a felkérését: „A közelmúlt idők gyászos eseményei
után oly állapotok között, melyek még jelenleg is uralkodnak, lehetetlenség, hogy
én nyilvános ügyekben közreműködhessek.” Levele az újságok révén hamar nyilvánosságra került. Deák azonban a magánéletben egyáltalán nem maradt tétlen, lakhelyén rendszeresen fogadta politikustársait, hogy megvitassák az ország
ügyeit, és részt vett több egyesület munkájában is.

Vitassátok meg Deák Ferenc magatartását!
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Az Osztrák–Magyar Monarchia 1910-ben  Figyeld meg a térképen, milyen
részekből állt a Habsburg Birodalom!

➍ A Habsburg Birodalom újabb
katonai veresége

A megegyezés okai

Itáliához hasonlóan a németek által lakott
területek is sok kis államra tagolódtak.
Ezen államok közül a 19. század közepére
katonai erejénél és gazdasági fejlettségénél fogva Poroszország emelkedett ki,
amely vezető szerepet vállalt a német területek egyesítésében. A háború elkerülhetetlen volt Ferenc József államával. A porosz–osztrák háború valódi tétje az volt,
hogy Poroszország vagy Ausztria vezetésével valósul-e meg a német nép egyesítése. 1866-ban az Osztrák Császárság
döntő vereséget szenvedett, így a hatalmi
vetélkedés Poroszország javára dőlt el.

Az 1860-as évek közepén az uralkodó közvetítők útján kifejezte tárgyalási szándékát Deák Ferencnek. Deák célja az
ország szabadságának és belső önállóságának minél szélesebb körű biztosítása volt. Ugyanakkor azt is megértette,
hogy a teljes függetlenség elérésének nincsenek meg a külpolitikai feltételei. Így elfogadta, hogy az uralkodóval
kompromisszumot kell kötni: azaz Magyarországnak meg
kell maradnia a Habsburg Birodalom keretei között, az uralkodótól cserébe viszont elvárták az országnak biztosított
legszélesebb önállóságot. Ferenc József birodalmát biztos
belső alapokra kívánta helyezni, hogy megőrizhesse nagyhatalmi állását. Erre kényszerítette újabb külpolitikai kudarca, de az általa is érzékelt magyarországi ellenállás is,
így elfogadta Deák ajánlatát. ➍

Hány év telt el a solferinói vereség óta?
Milyen következményekkel járt az újabb
katonai vereség?

A kiegyezés megkötése és a koronázás
Az uralkodó hamarosan újra összehívta az országgyűlést,
amelyen Deák Ferenc nagy támogatottságot tudott szerezni
programja megvalósításához. 1867-ben megalakult a har-
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madik felelős magyar kormány, amelynek miniszterelnöke
gróf Andrássy Gyula lett. ➎ A magyar országgyűlés törvényekbe foglalta a kiegyezést. Visszaállították az 1848. áprilisi törvények jelentős részét, és sor került Ferenc József magyar királlyá koronázására. Ez alkalomból az uralkodó
amnesztiát adott a politikai okokból börtönbe vetettek vagy
külföldre űzöttek számára. Az 1867-ben megkötött egyezséget összefoglalóan kiegyezésnek nevezzük (a közhiedelemmel szemben azonban nem Ausztriával egyezett ki Magyarország, hanem az uralkodóval). A kiegyezés eredményeként
megalakult két központú államot pedig Osztrák‒Magyar
Monarchiának nevezték el, kifejezve, hogy két, jogilag
egyenrangú állam szövetsége jött létre.
Miben engedett az uralkodó?
Az uralkodó koronázása szemkápráztató külsőségek között zajlott, egy
napra visszatért Budára a középkor. Hosszú évszázadok után először
nem Pozsonyban koronázták a királyt, az ünnepség minden pillanatát
megtervezték. Hajnali négy órakor (ne feledjük, júniusban ekkor kezd
világosodni) a várost a Citadella eldördülő ágyúi ébresztették, és reggel hét órakor indult a koronázási menet. A szertartás csúcsa, maga a
koronázás, a Mátyás-templomban zajlott. Itt az esztergomi érsek és a
miniszterelnök helyezték a koronát a király fejére. A szentmise során
Liszt Ferenc világhíres zeneszerző külön erre az alkalomra írt Koronázási miséje csendült fel. Később a király az összes pest-budai templom
harangzúgása mellett átvonult Pestre, a Lánchíd hídfőjénél elhelyezett – külön e célból az összes vármegyéből érkezett földből épült –
koronázási dombra felvágtatva a négy égtáj felé vágott kardjával, jelezve, hogy megvédi az országot. A napot a koronázási lakoma zárta a
királyi várban, valamint a nép számára ökörsütés. Az ünnepségnek egy
nagy hiányzója akadt: Deák Ferenc. A „haza bölcse” szállodai lakosztályában maradt, jelezve, hogy a kiegyezéssel nem a legvágyottabb
megoldást sikerült elérni, hanem csak az adott feltételek között elérhető legjobbat.

➎ Az akasztófa árnyékából
a miniszterelnöki székbe
Andrássy Gyulát a szabadságharcban játszott szerepéért 1849 után halálra ítélték,
de külföldön menedéket talált. A fiatal
grófot a párizsi szalonokban „szép akasztottnak” nevezték. Hazatérése után Deák
munkatársaként meghatározó szerepe
volt a kiegyezés megkötésében. 1867ben az esztergomi érsekkel közösen ő helyezte a koronát Ferenc József fejére. Magyar miniszterelnök lett, utána pedig
nyolc évig a Monarchia külügyminisztere
volt.

Nézz utána az interneten, hogy Budapest melyik terén áll Andrássy Gyula
lovas szobra!

Andrássy
Gyula gróf

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLATOK

Sorold fel, melyek voltak a császári önkényuralom legfontosabb intézkedései Magyarországon!
Mutasd be Kossuth Lajos emigrációban folytatott tevékenységét!
Sorold fel, milyen okok vezettek a kiegyezési tárgyalások
megindulásához!
Gyűjts érveket és ellenérveket a kiegyezésről!
Értékeld Deák Ferencként a kiegyezést! Megvalósult-e az általad kitűzött cél? Indokold is meg a válaszodat!

2
2
2
2
2

Az önkényuralom korszaka
Az ellenállás formái
Kossuth Lajos és az emigráció
Deák Ferenc és a passzív ellenállás
A Habsburg Birodalom katonai
kudarcai
2 1867. A kiegyezés éve

169

OH-TOR06TA_tori_06-2.indd 169

2022. 03. 10. 13:33:06

A magyar nemzeti ébredés és a polgárosodás kora
 ÖSSZEFOGLALÁS

➊ Csoportosítsátok az alábbi neveket, helyeket és fogalmakat aszerint, hogy a reformkor vagy a forradalom
és szabadságharc eseményeihez kapcsolódnak-e inkább! Melyek kapcsolódnak mindkettőhöz?
önkéntes örökváltság, kormányzó-elnök, jobbágyfelszabadítás, népképviselet, felelős minisztérium, márciusi ifjak, országgyűlési ifjak, áprilisi törvények, 12 pont, nyelvtörvény, sajtószabadság, Klapka György, Kölcsey Ferenc,
Bem József, Wesselényi Miklós, Görgei Artúr, Batthyány
Lajos
Reformkor
Forradalom és szabadságharc
Mindkettő

➋ Dolgozzatok párokban! Fejezzétek be az alábbi mondatokat! Hasonlítsátok össze a válaszaitokat más párokéival!
a) Azért kezdtek el a reformkorban foglalkozni a jobbágyság problémáival, mert…
b) Azért vált Széchenyi István a reformok támogatójává, mert…
c) Azért börtönözték be Kossuth Lajost, mert…
d) Azért robbant ki a pesti forradalom 1848-ban,
mert…
e) A magyar hadsereg azért tudta kiűzni a császári
csapatokat 1849 tavaszán, mert…
f ) Azért szenvedett vereséget a magyar szabadságharc, mert…
g) Azért kötötték meg a kiegyezést, mert…
➌ 3-4 fős csoportokban dolgozzatok! Válasszon ki mindenki egy-egy fontos eseményt Széchenyi István vagy
Kossuth Lajos életéből! Készítsetek 8-10 mondatos
beszámolót az eseményről valamelyik korabeli résztvevő nevében! Ez a résztvevő lehet Széchenyi és Kossuth is.
➍ 3-4 fős csoportokban dolgozzatok! Készüljetek fel az
alábbi jelenetek egyikének az eljátszására! Írjátok le

előzetesen, hogy milyen témáról fog szólni a beszélgetés! Melyek lesznek a legjellemzőbb vélemények?
Mivel fog záródni a jelenet? Milyen szempontokat javasoltok a bemutatott jelenetek értékeléséhez?
Jelenetek:
• Széchenyi angliai élményeiről beszélget magyar főnemesekkel az országgyűlés szünetében.
• A reformokat támogató és ellenző nemesek vitája az
egyik reformországgyűlésen.
• Széchenyi vitatkozik Kossuth politikájáról Kossuth
egyik hívével.
• A forradalom vezetői megvitatják, hogy szembeszálljanak-e katonai erővel Jellasics csapataival.
• A forradalom vezetői 1848 decemberében megvitatják, hogy az országgyűlés és a kormány költözzön-e Pestről Debrecenbe.
• Deák Ferenc híveként érvelj a kiegyezés mellett egy
Kossuth Lajos emigrációs politikáját támogató személlyel!

➎ Dolgozzatok csoportokban! A csoport minden tagja
készítsen magának hat évszámkártyát a következő
évszámokkal: 1825, 1830, 1844, 1848, 1849, 1867! Ezután válasszatok csapatkapitányt! A csapatkapitány
lassan és érthetően – a maga választotta sorrendben –
olvassa fel egyenként az alul megadott eseményeket!
Az első esemény elhangzásakor válasszátok ki az esemény időpontjának megfelelő évszámkártyát, és tegyétek le magatok elé számmal lefelé! Amikor mindenki tett, egyszerre fordítsátok meg a kártyátokat, és
ellenőrizzétek a válaszokat! Aki helyes évszámot tett
le, egy pontot kap. Ezután a csapatkapitány olvassa fel
a következő eseményt! A játék végén az győz, aki a
legtöbb pontot gyűjtötte.
Események: Széchenyi István felajánlja egyévi jövedelmét a magyar nyelv ápolására; a Hitel megjelenése; államnyelv lett a magyar; Ferenc Józsefet magyar királlyá
koronázzák; kitör a forradalom Bécsben; kitör a forradalom Pesten; megkötik a kiegyezést; átadják a Lánchidat;
leverik a szabadságharcot
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Időrendi táblázat
A kerettantervben előírt események vastag betűvel szerepelnek.
Egyetemes történelem

Magyar történelem
1308–1342 I. Károly uralkodása
a visegrádi királytalálkozó
1335
1342–1382

Nagy Lajos uralkodása

1387–1437

Zsigmond uralkodása
a nándorfehérvári diadal

1456

1458–1490 Hunyadi Mátyás uralkodása
1492

Kolumbusz felfedezi Amerikát

1517

Luther fellépése, a reformáció kezdete

1526

a mohácsi csata

1519–1522

Magellán hajói megkerülik a Földet

1541

Buda török kézre kerül

1552

Eger védelme

1686

Buda visszafoglalása

1643–1715

XIV. Lajos francia király uralkodása
1703–1711 a Rákóczi-szabadságharc
1711

1776

az amerikai Függetlenségi nyilatkozat

1783

az Amerikai Egyesült Államok elnyeri
a függetlenségét
a francia forradalom kezdete,
a Bastille ostroma

1789
1804

Napóleon császárrá koronázása

1805

a trafalgari tengeri ütközet, az austerlitzi csata

1812

Napóleon oroszországi hadjárata

1813

a lipcsei csata
a waterlooi csata

1815

1740–1780

1825
1830

a szatmári béke
Mária Terézia uralkodása

Széchenyi István felajánlása az MTA
megalapítására
a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete

1830–1848 a reformkor
a hivatalos államnyelv a magyar lesz
1844
1848

forradalmi hullám – a „népek tavasza” Európában

forradalom Pest-Budán
1848.
március 15.
a Függetlenségi nyilatkozat
1849.
április 14.
az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése
1849.
október 6.
a kiegyezés
1867
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Történelmi személyiségek

Vajon mely Széchenyi Istvánról elnevezett
intézmények, helyszínek láthatók a képeken?
Találunk köztük egy kakukktojást is, melyet
egy másik Széchenyiről neveztek el!

Nézz utána, hogy miért volt Széchenyi-emlékév 2010ben!
Mire utalhat Széchenyi, a mozdonyon is olvasható híres
gondolata?

A magyar állami közszolgálati rádiók első számú csatornája a Kossuth rádió. Évtizedekig bejelentkező szignálja (zenei részlete) is a Kossuth-nóta volt.
Hallgasd meg a Kossuth-nótát!

A magyar állami közszolgálati rádiók második számú csatornája a Petőfi rádió.
Ma már elsősorban könnyűzenével jelentkezik be.
Nézz utána, mikor kezdődtek az első rádióadások Magyarországon! Mi volt a
Kossuth rádió és a Petőfi rádió eredeti elnevezése?

A budapesti Kossuth Lajos tér túlzás nélkül nevezhető a nemzet főterének, hiszen
az ország legfontosabb intézménye, legismertebb középülete, a Parlament is itt található más fontos hivatalok mellett.
Gyűjtsd össze az internet segítségével,
kiknek a szobrai találhatók meg a
Kossuth téren! Kikről tanultunk idén?
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Történelmi helyszínek
Idézd fel, milyen történelmi események kapcsán kerültek szóba ezek a helyszínek!

Nemzeti Emlékhely Mohácsnál

Szigetvár

Eger

Pákozd mellett áll a világ legnagyobb huszárszobra: Miska
huszár.
A 13 méteres szobrot betonból öntötték ki és a látogatók
egészen eltörpülnek mellette. A pákozdi győzelem jelentőségét jól mutatja, hogy sokáig a „magyar honvédelem napjaként” ünnepelték a csata évfordulóját. A huszár neve a pákozdi csata napjára (szeptember 29.) utal, ugyanis aznap van
Mihály-nap.
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Ahogyan a történészek gondolkodnak
Ebben a táblázatban együtt is megtalálod mindazt, amit idén a történelmi múlt
kutatásának módszereiről tanultál. Az oldalszámok segítségével könnyen meg
tudod keresni, hogy mely témáknál volt ezekről szó.

Források

Változások

Nézőpont

Okok és
következmények

A történeti forrásokat
minden esetben
kritikával kell kezelni.
(16. oldal)

A nagy jelentőségű történelmi változásoknak
egyszerre többféle oka és
következménye is van.
(34. oldal)

A történelmi szereplők
megítélése korszakról
korszakra változik. Az ötszáz
évvel ezelőtt élt emberek
mást tartottak érdekesnek
vagy fontosnak, mint a ma
élők.
(12. oldal)

Egyes eseményeknek
nagyon komoly következményei lehetnek, még akkor
is, ha azokra előzetesen
senki sem számított.
(48. oldal)

A krónikások beszámolóiban
előfordulnak más történetekből átvett vándormotívumok is, vagyis olyan események, amelyek valószínűleg
a valóságban nem történtek
meg.
(19. oldal)

A jelen viszonyai könnyebben megérthetők, ha
megismerjük a történelmi
előzményeket.
(54. oldal)

Az események értékelését
jelentősen befolyásolhatja
az, hogy az elbeszélő
általában mit gondol
a történtekről, és hogyan
viszonyul az események
szereplőihez.
(51. oldal)

A legtöbbször ugyanannak
az eseménynek többféle
oka is van.
(65. oldal)

A nagyhatalmak igyekeznek hatalmukat és fennhatóságukat minél több
népre kiterjeszteni.
A magyar történelemben
többször is előfordult,
hogy a függetlenségi
harc után kiegyezésre
került sor.
(85. oldal)

Az események bemutatása
bizonyos mértékig mindig
egymástól eltérő és egymásnak ellentmondó.
(78. oldal)

A korabeli élet jellegzetességeinek ismerete szükséges
az események okainak
megértéséhez.
(68. oldal)

Számos történelmi eseményt sokszor a kortársak
másként értékelik, mint az
utókor.
(81. oldal)
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Források

Változások

Nézőpont

Amikor értékelni akarjuk egy
esemény történelmi
jelentőségét, többféle
kérdést érdemes megvizsgálnunk.
Mekkora változást hozott
az emberek életében?
Mennyi embert és országot
érintettek az esemény
hatásai és következményei?
Milyen hosszú időn keresztül volt hatással a későbbi
eseményekre?
Érzékelhetők-e a hatásai és
következményei a jelenkorban is?
(119. oldal)

Vannak olyan széles körben
elterjedt történelmi tévhitek,
amelyeket még a történészek is csak nehezen tudnak
eloszlatni.
(158. oldal)

Okok és
következmények
Az okok keresésekor olyan
eseményekkel és körülményekkel is foglalkozni kell,
amelyek jóval az esemény
előtt játszódtak le vagy
alakultak ki.
(121. oldal)

A történelmi események
magyarázata sok esetben
az emberek személyes
indítékainak feltárásán
alapul.
(141. oldal)
A múltban történtek okainak
vizsgálata során foglalkozni
kell az eseményeket átélők
érzelmeivel is.
(149. oldal)
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Kislexikon
alkotmány: egy állam alaptörvénye, amely rögzíti a hatalom gyakorlásának törvényes szabályait és az állampolgárok alapvető jogait.
aranyforint: I. Károly magyar király firenzei mintára veretett, értékálló pénze, amelynek egyik
oldalán az Anjou-liliom, másik oldalán Keresztelő Szent János képe volt látható.
bank: hitelnyújtással és betétek gyűjtésével foglalkozó intézmény. A bankok a kölcsönért (hitelért) kamatot számolnak fel, ha pedig pénzt teszünk be a bankokba, akkor kamatot fizetnek.
barokk: művészeti stílus, amely a katolikus megújulás időszakában alakult ki. A barokk épületek jellemzője a mozgalmasság, a hullámzó vonalak, a gazdag díszítés, gyakran aranyozással.
Batthyány Lajos (1807–1849): reformpárti főnemes, politikus. 1848 márciusában tagja volt az
országgyűlés reformjavaslatait tartalmazó feliratot Bécsbe vivő küldöttségnek. Ez év áprilisában a király őt nevezte ki az első felelős magyar
kormány („minisztérium”) elnökének. Tisztségéről Jellasics támadása után lemondott (1848.
október). A szabadságharc bukása után a császári haditörvényszék felségárulás vádjával halálra ítélte. 1849. október 6-án golyó által végezték ki Pesten.
Bem József (1794–1850): lengyel származású magyar honvéd tábornok. Az 1848-as forradalom
idején Bécs védelmét irányította. 1848 novemberében Kossuth Lajos az erdélyi hadsereg főparancsnokává nevezte ki. Több csatában legyőzte a császári hadsereget. Az 1849 nyarán
Erdélybe betörő orosz erők előrenyomulását
csak lassítani tudta, s július végén Segesvárnál
az oroszok legyőzték. 1849 augusztusában Temesvárnál a császári seregtől (Haynau) döntő
vereséget szenvedett. A világosi fegyverletételt
követően Törökországba távozott, ahol belépett
a hadseregbe, és áttért az iszlám hitre.
bérmunkás: a manufaktúrákban, tőkések gyáraiban és mezőgazdasági üzemekben fizetésért
(munkabér) alkalmazott munkások. Számarányuk a társadalomban az ipari forradalom és a
gyáripar kibontakozása következtében folyamatosan nőtt. Kezdetben rendkívül kiszolgáltatott helyzetben voltak, ezért munkafeltéteik és
életkörülményeik is rosszak voltak. Később ösz-

szefogással, például szakszervezetek létrehozásával már sikeresebben tudták megvédeni érdekeiket a munkaadó vállalkozókkal szemben.
betelepítés: idegen népcsoportok szervezett beköltöztetése és letelepítése egy ország területén.
Magyarországon a török hódoltság és a Rákóczi-szabadságharc idején elnéptelenedő területekre a Habsburg-uralkodók és a földbirtokosok
főleg német földről telepítettek be lakosokat.
Bethlen Gábor (1580–1629): Erdély fejedelme 1613
és 1629 között. Jelentős mértékben fejlesztette a
kereskedelmet és az ipart, sokat áldozott a kultúrára. A Habsburgokkal szembeni sikeres háborúi hozzájárultak a királyi Magyarországon a
rendi jogok és az ország birodalmon belüli önállóságának fennmaradásához, biztosították a
protestáns egyházak működését.
Bocskai István (1557–1606): magyar főnemes, hadvezér. Miután a császár perbe fogta, felkelést
indított a Habsburgok ellen (1604). Győzelmében nagy szerepet játszott, hogy a hajdúk mellé
álltak, ezért később letelepítette őket, és kötelező katonáskodás fejében adómentességet kaptak. 1605-ben a nemesség Magyarország és Erdély fejedelmévé választotta. 1606-ban, a bécsi
békében biztosította a rendi jogok és a protestáns vallás gyakorlását.
cenzúra: a sajtó szabadságának korlátozása, az újságok és a könyvek tartalmának előzetes ellenőrzése azért, hogy azokban ne jelenhessen meg
olyan gondolat vagy vélemény, amelyet a hatalom elutasít. A cenzúrát végző személy a cenzor.
Deák Ferenc (1803–1876): jogász, politikus, a reformkorban Zala megye követe az alsótáblán.
A nemesi reformellenzék meghatározó alakja.
1848-ban Batthyány Lajos független, felelős kormányának igazságügy-minisztere. A szabadságharc leverése után látszólag visszavonult a
közéletből, de sokak számára ekkor vált a „haza
bölcsévé”. Később a kiegyezés előkészítésében
játszott meghatározó szerepet.
diktatúra: egy vezető vagy egy szűkebb politikai
réteg korlátlan egyeduralma, amely legtöbbször
erőszakra, a társadalom megfélemlítésére és elnyomására épít.
Dobó István (1505–1572): magyar főnemes, hadvezér, az egri vár kapitánya. Vezetésével a vár
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védői 1552-ben visszaverték a nagy túlerővel támadó török sereg ostromát.
Edison, Thomas Alva: zseniális feltaláló az Amerikai Egyesült Államokban. Számos találmánya közül a leghíresebb a szénszálas izzó és a fonográf.
evangélikus: Luther tanításait követő egyház, illetve hívő személy.
ellenreformáció: elsősorban a protestánsok által
használt kifejezés a katolikus megújulásra.
felelős kormány: a végrehajtó hatalmat képviselő
testület, amely a megbízását az országgyűléstől
kapja, és tevékenységét az országgyűlés ellenőrzi (az országgyűlésnek felelős).
felfedező: egy korábban még ismeretlen földrajzi
területet elérő és feltáró személy.
Ferenc József: 1848-tól osztrák császár, a magyar
szabadságharc eltiprója, majd a kiegyezésnél
magyar királlyá koronázták. (Uralkodási időszakának nagy részét és az értékelését a 7.-es
tananyagban fejezzük be.)
felvilágosodás: 17–18. századi eszmeáramlat,
amely megkérdőjelezte a tekintély alapján elfogadott korábbi igazságokat és a születési előjogokon alapuló társadalmi rendet. Gondolkodói
a tudás és a józan ész felvilágosító erejében bízva megjavíthatónak, átalakíthatónak tartották a
társadalmat és az egyéneket is.
forradalom: 1. Politikai értelemben a korábbi hatalmi és társadalmi rendszer erőszakos úton
történő megdöntése, gyors és teljes átalakítása.
2. Átvitt értelemben az élet valamelyik területén lezajló gyors és gyökerese átalakulás.
Görgei Artúr (1818–1916): honvéd tábornok, hadügyminiszter. Volt császári tisztként csatlakozott a honvédsereghez. Kossuth – mint az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke – 1848 novemberében nevezte ki a magyar honvédsereg
főparancsnokának. A császári hadsereg decemberi támadásakor rendezetten vonult vissza,
megőrizve a sereg harcképességét. Az 1849. áprilisi tavaszi hadjáratban sorozatos győzelmeket
aratott a császáriak felett, s bevette Komárom és
Buda várát. 1849. május–júliusban a Szemerekormány hadügyminisztere volt. 1849. augusztus elején Kossuth neki adta át a hatalmat, s Görgei augusztus 13-án Világosnál a cári csapatok
előtt feltétel nélkül letette a fegyvert.

gyarmat: az európai hatalmak meghódított területei Európán kívül a 15. század végétől.
gyár: az ipari forradalom során kialakult, tömegtermelésre átállt üzemszervezési forma, amelyben gépekkel dolgoznak.
hajdúk: fegyveresek, akik a 16. századtól a szarvasmarhacsordákat őrizték és hajtották a vásárokra. Később csapatokba rendeződtek, és pénzért vállaltak katonai feladatokat. A 17. század
elején a Habsburgok ellen harcot indító Bocskai
István mellé álltak, és döntő szerepet játszottak
győzelmeiben. Hálából Bocskai letelepítette őket,
és településeiknek nemesi kiváltságot adott.
hódoltság: a középkori Magyar Királyság törökök által megszállt és a Török Birodalomba betagolt része a 16–17. században. A központja
Buda volt.
honvédség: az 1848–1849-es szabadságharc idején
létrejött magyar hadsereg.
Hunyadi János (15. század eleje – 1456): hadvezér,
erdélyi vajda. Luxemburgi Zsigmond, majd
I. Ulászló mellett emelkedett az ország vezetői
közé, s korának legnagyobb földbirtokosa lett.
Visszaverte a török támadásokat, majd támadó
hadjáratokat vezetett az Oszmán Birodalom ellen. Miután I. Ulászló király elesett a várnai csatában (1444), Hunyadit választották az ország
kormányzójává (1446–1453). 1456-ban, Nándorfehérvár megvédésével aratta legnagyobb győzelmét a török felett.
Hunyadi Mátyás: Hunyadi János kisebbik fia,
magyar király (1458–1490). Uralkodása idején
virágkorát élte a Magyar Királyság. A hivatalok
átszervezésével megerősítette a királyi hatalmat. Bevezette a füstadót, rendkívüli hadiadót
szedett, zsoldoshadsereget szervezett (fekete sereg). Megvédte az ország határait az Oszmán
Birodalommal szemben, nyugat felé pedig támadó háborúkat indított, amelyek eredményeként cseh és osztrák tartományokat foglalt el.
Híres volt reneszánsz udvartartása, budai és visegrádi építkezései, díszes kódexekből (corvinák) álló gazdag könyvtára.
ipari forradalom: gazdasági, társadalmi folyamat,
az ipari termelés gyors átalakulása a 18–19. században. A manufaktúrák helyére a gőzgépeket
és különböző technikai találmányokat alkal177
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mazó gyárak léptek, amelyekben a korábbiaknál
nagyobb mennyiségű árut állítottak elő. Az ipari
forradalom további jelentős következményekkel
járt: erőteljes városiasodás indult meg, jelentősen nőtt a népesség, és átalakult a társadalom.
jakobinusok: a francia forradalom egyik politikai
csoportosulása, akik a párizsi Szent Jakab-kolostor épületében tartották gyűléseiket, innen
kapták nevüket. Tagjai a kis- és középpolgárság
közül kerültek ki. A köztársaság hívei, akik az
árak alacsonyan tartását és a forradalom ellenségeivel való kemény leszámolást követelték.
1793-ban diktatúrát hoztak létre Franciaországban. Vezetőik: Robespierre, Danton.
janicsár: a török hadseregben fizetésért (zsoldért)
szolgáló gyalogos katona. A balkáni népektől
gyermekadó címén elhurcolt keresztény gyermekeket nevelték janicsárokká.
jezsuita: a Loyolai Szent Ignác spanyol katonatiszt által alapított katolikus szerzetesrend tagja.
A rend fő feladata a katolikus hit és az egyház
védelme. Fontos szerepet játszottak az oktatásban is.
jobbágyfelszabadítás: a jobbágyrendszer megszüntetése. A jobbágy az általa használt földesúri föld (jobbágytelek) tulajdonosává válik, és
nem tartozik szolgáltatásokkal a földesúrnak.
Magyarországon a reformkorban kétféle tervet
dolgoztak ki végrehajtására: az önkéntes örökváltságot és a kötelező örökváltságot.
Kálvin János (1509–1564): francia származású, de
Svájcban tevékenykedő hittudós, a reformáció
továbbfejlesztője, a református (kálvinista) egyház megalapítója. Az egyszerű, dolgos életet
hirdette. Tanítása szerint Isten eleve elrendelte,
hogy a Krisztusban hívő ember biztos lehet az
üdvösségben.
I. (Anjou) Károly: Nápolyból származó magyar
király, aki uralkodása kezdetén felszámolta a
tartományúri hatalmat, majd gazdasági intézkedéseivel virágzó országot teremtett.
Károli Gáspár: református lelkész, aki lefordította és kinyomtatta az első teljes magyar nyelvű
Bibliát.
kapitalizmus: a magántulajdonon és az emberek
jogi egyenlőségén alapuló társadalmi-gazdasági rendszer, amelyben a befektethető pénzzel

(tőkével) rendelkezők szabadon vállalkozhatnak, és nyereség elérésére törekednek.
katolikus megújulás: a pápa által kezdeményezett mozgalom a 16–17. századi Európában. Célja a reformáció térhódításának megakadályozása egyházon belüli változásokkal.
kiegyezés: 1867-ben a Habsburg Birodalom két
országrésze, a Magyar Királyság és az Osztrák
Császárság közötti kompromisszumos megállapodás.
kiközösítés: a katolikus egyházban a korban
használt egyházi büntetés.
Kolumbusz Kristóf (1451–1506): olasz származású hajós, az Újvilág (Amerika) felfedezője.
A spanyol király támogatásával nyugat felé hajózva Indiát akarta megtalálni, de 1492 októberében a közép-amerikai szigetvilág területén ért
partot. Mindvégig úgy hitte, hogy Indiában járt.
Klapka György: tábornok az 1848–49-es szabadságharcban, a tavaszi hadjárat hadműveleteit
készítette elő, majd Komárom erődjének védelmét irányította.
Kopernikusz, Nikolausz: csillagász, a Nap-központú világkép megalkotója volt a 16. században.
kormányzó: a király helyét korlátozott jogkörrel,
ideiglenesen betöltő személy, akit az országgyűlés választott meg.
Kossuth Lajos (1802–1894): jogász, politikus. Az
első reformországgyűlés eseményeiről (1832–
1836) kézzel írott levelekben tudósított (Országgyűlési Tudósítások), később a nemesi reformellenzék egyik vezetője. A reformok megvalósulása érdekében szorgalmazta az érdekegyesítést,
a magyar ipar fejlődését pedig a Védegylettel is
segítette. 1848-ban Batthyány Lajos felelős kormányának pénzügyminisztere, majd a kormány
szerepét betöltő Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke. A Habsburg-ház trónfosztása után
kormányzó-elnökként államfő. A temesvári vereség után lemondott, és elhagyta az országot.
Az emigrációban következetesen törekedett arra,
hogy kedvező nemzetközi hátteret biztosítson
egy esetleges újabb szabadságharc számára. Később Torinóban (korabeli kifejezéssel Turin) telepedett le, és haláláig ellenezte a kiegyezést.
Kölcsey Ferenc (1790–1838): költő, jogász, politikus. A Himnusz költője. A reformkori nemesi el-
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lenzék egyik vezetője, Szatmár megye követe, a
jobbágyfelszabadítás szószólója az 1832–1836-os
országgyűlésen.
közteherviselés: a reformkori nemesi ellenzék
követelte, hogy a nemesek is adózzanak, azaz
járuljanak hozzá a közös terhek (állami kiadások) viseléséhez.
kuruc: a 17. század végén, a 18. század elején a
Habsburg-ellenes felkelésekben részt vevő fegyveres.
labanc: a Habsburgok oldalán harcoló (magyar)
katona a Thököly-felkelés és a Rákóczi-szabadságharc idején.
I. (Nagy) Lajos (1342–1382): magyar király, I. Károly fia. Hadjáratokat vezetett a nápolyi trón
megszerzéséért, amelyek eredménytelenül végződtek. 1351-es törvényei a kilencedtörvény, a
nemesség egy és ugyanazon szabadságáról rendelkező törvény és az ősiség törvénye. Anyai
nagybátyja, Kázmér halála után örökölte a lengyel királyi trónt is (1370).
II. Lajos: fiatalon trónra lépő magyar és cseh király,
aki az 1526-os mohácsi csatában életét vesztette.
XVI. Lajos (1774–1792): francia király. Uralkodása
idején, 1789-ben robbant ki a francia forradalom.
1792-ben megfosztották trónjától, majd 1793 januárjában halálra ítélték és kivégezték.
Luther Márton (1483–1546): szerzetes (Ágostonrend), hittudós, a reformáció elindítója. Célja a
katolikus egyház megújítása volt, de annak ellenállása miatt eszméi egy új keresztény (evangélikus) egyház kialakulásához vezettek. Luther
azt tanította, hogy a bűnbocsánat Isten kegyelméből, a hit által nyerhető el, és ehhez nincs
szükség az egyház közvetítő szerepére. Tagadta
a pápa hatalmát is. Csak azokat a vallási tanokat
és gyakorlatot fogadta el, amelyek szerepelnek a
Bibliában.
manufaktúra: kézműves technikán alapuló tőkés
üzem és vállalkozás. A 16. századtól terjedt el
Nyugat-Európában, hogy egy-egy vállalkozó
biztosította a termeléshez szükséges nyersanyagokat, szerszámokat és a műhelyt, és ő fizette ki
az itt dolgozó bérmunkásokat. A műhelyen belül a munkások egy-egy részfeladatot végeztek
(munkamegosztás). A manufaktúrák többet és
olcsóbban termeltek, mint a céhek.

Magellán: portugál hajós, aki a spanyolok megbízásából expedíciót szervezett a Föld körülhajózására. A vállalkozás végül sikerrel járt, bár Magellán és legénységének nagy része életüket
vesztették az út során.
Mária Terézia (1717–1780): III. Károly leánya, a
Habsburg Birodalom uralkodója, magyar királynő (1740–1780). A II. (Nagy) Frigyes porosz
királytól elszenvedett háborús veresége után reformokkal kívánta korszerűsíteni birodalmát,
ezért rendeletekkel kormányzott (vámrendelet,
a jobbágyi szolgáltatások maximálása, oktatási
rendelet).
miniszterelnök: egy államban a végrehajtó hatalmat gyakorló kormány vezetője.
munkanélküliség: olyan gazdasági helyzet, amikor egy adott időszakban azok, akik képesek és
akarnak is dolgozni, nem találnak munkát.
nádor: a király után a legmagasabb tisztség a középkorban és a kora újkorban Magyarországon.
A nádort az országgyűlés választotta a király
javaslatára.
Napóleon (1769–1821): tábornok, Franciaország
császára. Katonai sikerei miatti tekintélyét, népszerűségét kihasználva előbb diktátori hatalmat szerzett, majd császárrá koronázta magát
(1804). Véget vetett a forradalom korára jellemző belső zűrzavarnak, megszilárdította a forradalomban kialakult polgári rendszert. Győztes háborúi révén Európa nagyobb része francia fennhatóság alá került. 1812-ben azonban
oroszországi hadjárata kudarcba fulladt, a következő évben pedig az ellene szövetkező európai seregekkel szemben is vereséget szenvedett.
Elba szigetére száműzték. 1815-ben visszatért,
de a waterlooi csatában ismét vereséget szenvedett. Szent Ilona szigetén, száműzetésben halt
meg.
nemes: földbirtokos kiváltságos réteg. Magyarországon legfontosabb kiváltsága az adómentesség volt. Jövedelemforrása a jobbágyaitól szedett
kilenced és jobbágyainak robotmunkájával megművelt majorságának termése.
nemzetiség: olyan kisebbségben élő népcsoport,
amely nyelvében, kultúrájában, hagyományaiban és identitásában elkülönül az adott ország
többségi nemzetétől.
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népfelség elve: a francia felvilágosodás korában
megszületett eszme, amely szerint minden hatalom forrása a nép, vagyis a polgárok. A nép
akarata vagy közvetetten, az általa megválasztott képviselők útján, vagy közvetlen véleménynyilvánítással (népszavazás) juthat érvényre.
ortodox: egyház, illetve vallási irányzat, amely a
keresztény egyház 11. századi kettészakadása
után jött létre. Az ortodox, más néven görögkeleti egyház nem fogadja el a pápa hatalmát, és
sok más dologban is eltér a római katolikus egyháztól.
Pázmány Péter: esztergomi érsek, a katolikus
megújulás vezéralakja a Magyar Királyságban.
Petőfi Sándor (1823–1849): költő, a magyar függetlenségért és a polgári egyenlőségért harcoló
Fiatal Magyarország csoport tagja, az 1848. március 15-i forradalom egyik vezéralakja, a Nemzeti dal szerzője. Bem seregének katonájaként
halt hősi halált a segesvári csatában.
polgári nemzet: egyenlő jogokkal rendelkező
szabad állampolgárok közössége, akiket általában összeköt a közös nyelv, a közös történelem
és kultúra.
protestáns: a reformáció során a katolikus tanításoktól eltérő tanokat hirdető vallások és a katolikus egyháztól ekkor elkülönülő egyházak öszszefoglaló elnevezése. A legfőbb protestáns egyházak: evangélikus, református, anglikán.
radikális: olyan személy, aki gyors, gyökeres változásokat sürget a politikában vagy a társadalmi átalakulásban.
II. Rákóczi Ferenc (1676–1735): a Wesselényiösszeesküvésben részt vevő I. Rákóczi Ferenc és
Zrínyi Ilona fia, az ország egyik legnagyobb
földbirtokosa. Mostohaapja, Thököly Imre oldalán már gyermekkorában kapcsolatba került a
kuruc mozgalommal. 1703-ban a kurucok élére
állva szabadságharcot indított a Habsburg-uralom ellen, amelynek során a kurucok vezérlő
fejedelemmé választották, ezután pedig elérte a
Habsburgok trónfosztását. A katonai vereségek
és az ország kimerülése miatt azonban a kurucok helyzete kilátástalanná vált. Rákóczi Lengyelországban tárgyalt az orosz segítségről,
amikor távollétében a tárgyalásokkal megbízott
hadvezére viszonylag kedvező megegyezést kö-

tött a Habsburgokkal a szabadságharc befejezéséről (szatmári béke). Rákóczi elutasította megegyezést, és ezután önkéntes száműzetésben élt
először Franciaországban, majd az Oszmán Birodalom területén (Rodostó).
reformáció: a katolikus vallás és egyház megújítására irányuló mozgalom. A reformációt Luther
Márton fellépése indította el 1517-ben. Luther és
más hitújítók, mint például Kálvin János tanításai nyomán több irányzata alakult ki.
református: Kálvin tanításait követő egyház, illetve hívő személy.
reformkor: Magyarország történelmében az 1830
és 1848 közötti időszak. Fő jellemzője az egyre
erősödő nemesi ellenzék küzdelme az ország
polgári-nemzeti átalakulásáért. („Jelszavaink valának: haza és haladás” – mondta Kölcsey.)
rendi országgyűlés: a rendi állam egyik legfontosabb hatalmi intézménye. Fő feladata a törvényhozás (a királlyal együtt), valamint az adók és a
katonaság létszámának megszavazása. Az országgyűlésen csak a kiváltságos rétegek (főnemesség, nemesség, papság, polgárság) vettek
részt.
sajtószabadság: alapvető emberi jog. A vélemények, eszmék, hírek, információk terjesztésének
és megismerésének szabadsága. Annak biztosítása, hogy a sajtó munkatársai külső befolyásoktól mentesen maguk dönthessék el, miről és
mit jelentetnek meg.
szabadságharc: egy külső hatalommal szemben
vagy egy külső hatalom által támogatott hatalom ellen megindított fegyveres harc, amelynek
egyik fő törekvési a nemzeti függetlenség kivívása.
szabad verseny: a kapitalista gazdaság egyik formája, illetve elmélete, amikor a vállalkozások az
állami beavatkozástól mentesen működhetnek,
versenyezhetnek a piacon.
szekérvár: a középkor évszázadaiban elsősorban
a támadó lovagi haderővel szemben alkalmazott védelmi rendszer a csatatereken, amely
gyakorlatilag az utánpótlást szállító szekerek
összetömörítését jelentette.
Széchenyi István (1791–1860): gazdag főúri családból származott. 1825-ben egyévi jövedelmének felajánlásával megalapította a Magyar Tu-
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dós Társaságot. Hitel című műve a reformkor
nyitányát jelentette. Gyakorlati tevékenységével
(lóversenyek meghonosítása, kaszinó létrehozása, a Lánchíd megépítésének kezdeményezése,
a Vaskapu hajózhatóvá tétele, balatoni gőzhajózás stb.) sokat tett a magyar nemzet polgárosodásáért, felemelkedéséért. Batthyány Lajos felelős kormányának közlekedés- és közmunkaügyi
minisztere. 1848 őszén ideg-összeroppanása
után a döblingi elmegyógyintézetbe szállították. Az 1850-es évek második felében több kritikai hangvételű művet írt a fennálló Habsburgkormányzat tetteiről. Ezért többször házkutatást
tartottak nála, és felzaklatott lelkiállapotában
önkezével vetett véget az életének.
szpáhi: a török hadsereg lovas katonája, szolgálatáért adománybirtokban részesült.
I. Szulejmán: török szultán (1520–1566). Nyugat
felé akart terjeszkedni, fő ellenfelének a Habsburgokat tartotta, ezért támadta Magyarországot. 1521-ben elfoglalta Nándorfehérvárt, a mohácsi csatában legyőzte a magyar sereget, elfoglalta Budát, birodalmához csatolta a Magyar
Királyság középső részét (hódoltság). 1566-ban
Szigetvár ostromakor halt meg.
szultán: az Oszmán Birodalom nagy hatalommal
rendelkező egyeduralkodója. A birodalom területén minden földbirtok az ő tulajdona volt.
tőkés: a kapitalista gazdaságban tőkével (áruval,
pénzzel, tulajdonnal stb.) rendelkező személy,
aki a befektetéseiből származó jövedelemből él,
és azok gyarapítására törekszik.
tömegtermelés: a termékek szabványosított, nagy
tételekben és viszonylag hosszú időn át történő
előállítása, leggyakrabban gyártósorok felhasználásával.
tőzsde: Két különböző típusa alakult ki: a már
említett árutőzsde és az értékpapírok (például
részvények) forgalmát lebonyolító értéktőzsde.
trónfosztás: egy uralkodó megfosztása uralkodói
jogaitól.
újkor: a középkor és a jelenkor közötti időszak
elnevezése. Kezdetét Amerika felfedezéséhez
(1492), végét pedig az első világháború kirobbanásához (1914) vagy befejezéséhez (1918) kötik.
Az újkoron belül jól megkülönböztethető időszakasz a kora újkor (1789-ig, a nagy francia for-

radalom kitöréséig tart). Ebben az időszakban a
kiváltságokra és születési előjogokra épülő társadalmi rend kezd meggyengülni, Európa vallási egysége is felbomlik (reformáció), és kialakul a világkereskedelem.
úrbér: a jobbágytelek használatáért a földesúrnak
járó szolgáltatások együttese.
vallási türelem: olyan viszonyokat jelent, amikor
egy államban az embereknek megengedett a hitük szerinti vallás gyakorlása és hirdetése.
végvár: a török támadások elleni védekezés céljából épített, megerősített vár a 15–17. századi Magyarországon. A végvárak jelentették az ország
védelmi rendszerének alapját.
Watt, James (1736–1819): skót feltaláló. 1769-ben
szabadalmaztatott és később tovább tökéletesített dugattyús gőzgépe fontos szerepet játszott a
gőzenergiával hajtott gépek elterjedésében és az
ipari forradalom kibontakozásában.
Wesselényi Miklós (1796–1850): erdélyi báró, Széchenyi István barátja. A reformok érdekében
szembeszegült a bécsi udvarral, ezért eltávolodott Széchenyitől. Balítéletekről című művében
(1831) nemzeti egységet, érdekegyesítést hirdetett. Az udvar Kossuthtal egy időben perbe fogta. Ezután visszavonult a nyílt politizálástól.
Zrínyi Miklós (1620–1664): költő, hadvezér, horvát bán, a szigetvári hős, Zrínyi Miklós dédunokája. Célja volt a török kiűzése Magyarországról.
Ezt szolgálta írásaival (pl. Szigeti veszedelem) és
gyakorlati tevékenységével. Több sikeres hadjáratot vezetett a török ellen, és szorgalmazta az
önálló magyar haderő megteremtését. Vadászbalesetben halt meg.
zsoldos: olyan, a harcokban megedződött katona,
aki meghatározott fizetésért és egy adott időszak idejére bárkinek a szolgálatába áll.
Zsigmond, Luxemburgi (1387–1437): magyar király, majd cseh király és német-római császár.
Nemzetközi hadsereget szervezett, és hadjáratot vezetett az Oszmán Birodalom ellen, de vereséget szenvedett. Ezután déli határunkon védelmi vonalat építtetett ki (végvárak), és katonaállításra kötelezte a földesurakat. Zsigmond
támogatta a városok fejlődését. Kiemelkedő szerepet biztosított Budának, ahol a székhelye volt,
és palotát építtetett magának.
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A képek forrásai
ILLUSZTRÁCIÓK, SZAKÁBRÁK
BARTOS KÁROLY, KURDI ISTVÁN, KURDI REBEKA, MUSZKA MÁTÉ GERGŐ, PETHEŐ BALÁZS
FOTÓK
4. Hunyadi János (Österreichische Nationalbibliothek, Bécs, wikimedia / Inritter)
5. A 10. huszárezred zászlótartó huszár őrmestere (Kedves Gyula: A szabadságharc huszárai, Hadimúzeum
Alapítvány, Budapest, Hadnagy Róbert)
6. Oratores, Bellatores, Laboratores (British Library, London)
7. Búvár Kund megfúrja III. Henrik német császár hajóját, Képes Krónika (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
8. Buda látképe a Scheidel-krónikából (Brown University Library, Providence, wikimedia/Schedel)
9. Mátyás király aranyforintja (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
11. Károly Róbert aranyforintja (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
11. Rozgonyi csata, Képes Krónika (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
14. Vittore Pisanello: Zsigmond király portréja © CULTiRiS / AKG-Images
17. Sebastian Münster: Nándorfehérvár (wikimedia / Dencey)
18. Gentile Bellini: II. Mehmed szultán portréja (National Gallery, London)
18. Wagner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
20. Mátyás király szülőháza, Kolozsvár © CULTiRiS / Kocsis András Sándor
21. Ismeretlen mester: Mátyás király (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
22. Hunyadi Mátyás halotti pajzsa (Szent István király Múzeum, Székesfehérvár, wikimedia / Szegedi László)
22. Hunyadi Mátyás címere (wikimedia / Madboy74)
22. Ransanus-kódex egy lapja (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, wikimedia / Dencey)
24. Mátyás király konyhája, rekonstrukció a visegrádi királyi palotában © Hungart
28. Mátyás király a trónon, Thuróczi-krónika (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
29. Nagy Lajos király a trónon, Thuróczi-krónika (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
29. Zsigmond király a trónon, Thuróczi-krónika (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
29. Zsigmond király aranyforintja (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
30. Abraham Ortelius világtérképe (Library of Congress, Washington. D.C.)
33. Dióscoro Teófilo Puebla Tolín: Kolumbusz partra száll Amerikában © CULTiRiS / Bridgeman Art Library
34. Ismeretlen festő: Vasco da Gama portréja (Museu Nacional de Arte Antiga, Lisszabon)
34. Ismeretlen festő: Magellán portréja (Mariners' Museum, Newport News)
34. Ismeretlen mester: Magellán hajója, a Victoria © CULTiRiS / AKG-Images
35. Emaneul Leutze: Az azték istenek házának megtámadása (Wadsworth Atheneum, Hartford)
36. Tlaxcala története (University of Glasgow, Glasgow, wikimedia / Magnus Manske)
37. Robert Walsh: Rabszolgaszállító hajó (wikimedia / Mschlindwein)
39. Claes Janszoon Visscher: London látképe (Library of Congress, Washington. D.C.)
40. Gillis van Tilborgh: Családi portré (Szépművészeti Múzeum, Budapest)
41. Pieter Hendricksz Schut: Az antwerpeni tőzsde látképe (Rijksmuseum, Amszterdam)
42. Hyacinthe Rigaud: XIV. Lajos portréja (Musée du Louvre, Párizs)
42. XVII–XVIII. századi francia divat Meyer Társalgási Lexikonában (University of North Carolina at Chapel Hill,
Chapel Hill)
43. Versailles-i kastély (wikimedia / ToucanWings)
44. Lucas Cranach: A pápa búcsúcédulákat bocsát ki (wikimedia / Ori)
45. Eugène Siberdt: Luther bibliafordítás közben (wikimedia / Caravaggista)
46. Dirk van Delen: Képrombolás a templomban (Rijksmuseum, Amszterdam)
48. Vizsolyi Biblia (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
48. Körösfői-Kriesch Aladár: Tordai országgyűlés (Tordai Történeti Múzeum, Torda)
49. Magyar református diák az erdélyi viseletkódexből (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
50. Ismeretlen festő: Pázmány Péter portréja (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
51. Pázmány Péter: Isteni igazságra vezérlő kalauzának második kiadása (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
52. Egy boszorkány kivégzése korabeli ábrázoláson (British Library, London)
53. Ismeretlen festő: Nikolausz Kopernikusz portréja © CULTiRiS / Bridgeman Art Library
53. Justus Sustermans: Galileo Galilei portréja © CULTiRiS / Bridgeman Art Library
54. Ismeretlen festő (Frans Hals nyomán): René Descartes portréja (Musée du Louvre, Párizs)
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Godfrey Kneller: Sir Isaac Newton portréja (National Portrait Gallery, London)
John Yarwell londoni boltjának ismertetője (Science Museum Group, London)
Az első mikroszkóp © Hungart
Antonie van Leeuwenhoek kísérlet közben (wikimedia)
Charles H. Weissberger: Az amerikai zászló születése (Library of Congress, Washington D.C.)
id. Georg Philipp Rugendas: Kuruc-labanc lovas csatajelenet (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
Ismeretlen festő (Tiziano nyomán): I. Szulejmán portréja (Kunsthistorisches Museum, Bécs)
Ismereretlen mester: Szapolyai János özvegye, Izabella királyné a szultán előtt (wikimedia / World Imaging)
Ismeretlen mester: János Zsigmond találkozója a szultánnal (Topkapi Palace, Isztambul, wikimedia / Szilas)
Ehrenreich Ádám Sándor: Jurisics Miklós portréja (Jurisics Miklós Múzeum, Kőszeg)
Székely Bertalan: Egri nők (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
Szigetvár ostroma rézkarcon (webumania.sk)
Máltai mozsárágyú (wikimedia / PHGCOM)
Háromcsövű ágyú (Benkovac Museum, Benkovac)
Wilhelm Peter Zimmermann: Bocskai István hajdúi élén (Hajdú-Bihar Megyei Értéktár, Debrecen)
2000 forint címletű bankjegy (Magyar Nemzeti Bank, Budapest)
Elias Widemann: Zrínyi Miklós portréja (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
Ismeretlen mester: Az eszéki híd felégetése (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, wikimedia / Szilas)
Ismeretlen festő: Thököly Imre portréja © CULTiRiS / AKG-Images
Zrínyi Ilona portréja (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
Szent Liga emlékérme (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
Romeyn de Hooghe: Buda visszafoglalása (Koninklijke Bibliotheek, Hága, wikimedia / Dencey)
Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc portréja (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
Rákóczi-zászló (nemzetijelkepek.hu)
Rákóczi-libertás (wikimedia / Timur lenk)
Kupeczky János követőjének műve: Bottyán János portréja (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
id. Georg Philipp Rugendas: Kuruc–labanc lovas csatajelenet (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
Ismeretlen mester: Nagymajtényi fegyverletétel (Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest)
Rákóczi-mozdony © MTI Fotó
Benczúr Gyula: II. Rákóczi Ferenc elfogatása a nagysárosi várban (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
Veszprémi Endre: Rákóczi találkozása Esze Tamással és gyalogos jobbágykatonáival, a talpasokkal
a magyar–lengyel határon (wikimedia / Ercsaba74)
Than Mór: Az ónodi országgyűlés (Országgyűlés Hivatala, Budapest)
Martin van Meytens: Mária Terézia portréja (Mauritshuis, Hága)
Ismeretlen festő: Mária Terézia a magyar rendek előtt (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
Szent István-rend nagykeresztjének csillaga © CULTiRiS / magánarchívum
Somogyi Győző: Bocskai-huszárezred egy törzstisztje és közhuszára
Esterházy „Fényes” Miklós herceg barytonja (wikimedia / Magnus Manske)
Georg Hoefnagel: Buda és Pest látképe (wikimedia / Kmiki87)
Szpáhik (wikimedia / G. Jansoone)
Janicsárok (wikimedia / JoJan)
Anton Ernst Burckhard von Birkenstein: Pécs a török korban (Janus Pannonius Múzeum, Pécs)
A temesvári vár alaprajza (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest)
Temesvár egyetlen megmaradt bástyája © Hungart
A temesvári ortodox székesegyház (szerzői fotó)
Látkép a mai Temesvárról (googlemaps.com)
William Sadler: A waterlooi csata (Pyms Gallery, London)
Watt gőzgépe (wikimedia / Andy Dingley)
Kézzel hajtott fonógép (fineartamerica.com / Granger)
Stephenson gőzmozdonya © CULTiRiS / INTERFOTO / Bildarchiv Hansmann
Fulton gőzhajója (wpclipart.com)
Victoria pályaudvar, London (fineartamerica.com)
Edison találmányával, a villanyizzóval © CULTiRiS / AKG-Images
George Heriot Swanston: Bell aratógépe (wikimedia / Paul venter)
Sheffield, angol iparváros 1854-ben
Géprombolók (wikimedia / Chris Sunde)
Manchester szövőgyár (wikimedia / Mr Stephen)
Gyerekmunka bányában © CULTiRiS / INTERFOTO / Sammlung Rauch
Francia politikai karikatúra (Bibliothèque nationale de France, Párizs)
Forradalmi kokárda (Musée de l'Armée, Párizs)
Bastille ostroma (Musée Carnavalet, Párizs)
Georg Heinrich Sieveking: XVI. Lajos kivégzése (University of North Carolina, Pembroke)
Ismeretlen festő: Maximilien Robespierre (Musée Carnavalet, Párizs)
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Horace Vernet: Napóleon az arcolei csatában (wikimedia / ANGELUS)
Hippolyte Bellange: Francia gárdisták (wikimedia / Vasili Kolcheev)
Adolph Northen: A francia sereg visszavonulása Moszkvából (wikimedia / Hispa)
A bécsi kongresszusról készült korabeli festmény © CULTiRiS / AKG-Images
Német karikatúra a „gondolkodókról” (wikimedia / Aeranis)
Jean Auguste Dominique Ingres: Napóleon a császári trónon (Musée de l'Armée, Párizs)
Barabás Miklós: A Lánchíd alapkőletétele (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
Schöfft József: Széchenyi István a Vaskapunál (wikimedia / Csanády)
Carl Graf Vasquez-Pinos von Löwenthal: A hajóhíd pesti hídfője a Vigadónál (
Rudolf Alt: A Lánchíd és a Budai Vár (Szépművészeti Múzeum, Budapest)
A Pest–Vác közötti vasútvonal megnyitása 1846-ban (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
Vinzenz Katzler: Széchenyi István felajánlja egyévnyi jövedelmét a Tudós Társaság alapítására © CULTiRiS /
magánarchívum
Ludwig Rohbock: Magyar Nemzeti Múzeum (wikimedia / Limóna22)
Kossuth Lajos portréja © CULTiRiS / AKG-Images
Johann Peter Krafft: József nádor © CULTiRiS / AKG-Images
Az árvízi hajós emlékműve © CULTiRiS
John Hürlimann: Árvíz a pesti Színház-téren (Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest, wikimedia / Csanády)
Ismeretlen festő: Deák Ferenc portréja (pinterauctions.com)
Horace Vernet: Párizsi forradalom © CULTiRiS / AKG-Images
A 12 pont (wikimedia / Dencey)
Jókai Mór kokárdája (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
Vinzenz Katzler: A szabad sajtó első nyomtatványainak, a Tizenkét pontnak és a Nemzeti dalnak szétosztása
Landerer és Heckenast nyomdája előtt (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
Tyroler József: A Batthyány-kormány (wikimedia / Csanády)
Ismeretlen mester: Egyenruharajzok a szabadságharcból (Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest)
Benczúr Gyula: A külföldről hazatérő Lenkey-huszárok (wikimedia / Hello world)
Barabás Miklós: Görgei Artúr portréja (wikimedia / Csanády)
Keiss Károly: Átkelés a Stureci-hágón (wikimedia / Csanády)
Honvédtiszti egyenruha © Hungart
Jakobey Károly: Buda bevétele 1849-ben (wikimedia / Csanády)
Szkicsák-Klinovszky István: A világosi fegyverletétel (wikimedia / Csanády)
Az aradi vértanúk (wikimedia / Dencey)
Emlékérme az aradi tizenháromról (1890)
Thorma János: Aradi vértanúk (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
Dohány utcai zsinagóga egykorú felvételen © CULTiRiS / AKG-Images
Citadella (wikimedia / Civertan Grafikai Stúdió)
J. J. Reiner: Merénylet Ferenc József ellen (Wien Museum Karlsplatz, Bécs, wikimedia / Hannes)
Kossuth Lajos ünnepélyes fogadtatása New Yorkban (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)
Széchenyi „Ein Blick” című munkájának címlapja (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
Andrássy Gyula gróf 1880 körül (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
Széchenyi István egyetem © MTI Fotó
Országos Széchenyi Könyvtár olvasóterme (oszk.hu)
Széchenyi István emlékmozdony © CULTiRiS / Bóka Endre
Kossuth Rádió és Petőfi Rádió logója © MTVA
Mohácsi emlékhely légifotón (wikimedia / Civertan)
Török-magyar barátság emlékpark © CULTiRiS / Rigó Tibor

Shutterstock Képügynökség: 6., 93., 95., 108., 133., 142., 172., 173.
Shutterstock szerkesztői képek (/Shutterstock.com): 42. o. Mister Knight; 47. o. Mikhail Markovskiy;
47. o. Craig Hanson; 56. o. Viktor Gladkov; 73. o. olrat; 79. o. lindasky76; 82. o. Nick Nick; 84. o. Attila JANDI;
106. o. trabantos; 106. o. Botond Horvath; 122. o. DreamSlamStudio; 172. o. Izabela23; 173. o. Eniko Balogh
Thinkstock Képügynökség: 15., 35., 90., 91., 95., 133., 162., 163.

184

OH-TOR06TA_tori_06-2.indd 184

2022. 03. 10. 13:33:17

