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Kedves Gyerekek!

A tankönyv borítóján a budai vár és Budapest napjainkban készült látképe van. A vár, a fôváros története elválaszthatatlanul kötôdik a magyar nemzet
történetéhez, magán viseli történelmünk és az elmúlt
századok nyomait. A város panorámája átfogja az
egyes történelmi korok jellemzô emlékeit, amelyekkel
6. osztályos történelemtanulmányaink során ismerkedünk meg.
Látni fogjuk, hogyan vált Buda Zsigmond király
császári, majd Mátyás király reneszánsz, európai jelentôségû udvartartásának színterévé, elestével pedig
a török hódoltság központjává. Átélhetünk – ahogyan
egykor lakói is átélték – több ostromot, majd visszafoglalásának dicsôségét 1686-ban és 1849-ben. Látjuk majd, hogyan épült át a vár királyi palotává Mária
Terézia idején. Végül pedig látjuk felépülni a rangját
és szerepét visszaszerzô reformkori Pestet és a két
várost, Pestet és Budát eggyé forrasztó Lánchidat.
Reméljük, ötödik osztályban megszerettétek a
történelmet! Szeretnénk, ha ebben a tanévben sem
unnátok meg ezt a tantárgyat, sôt még több örömet
találnátok benne! Az ötödikeshez hasonlóan a hatodikos tankönyvben sem csak száraz adatok (nevek,
évszámok) szerepelnek, hanem sok érdekes történet,
olvasmány is.
Olvashattok például arról, hogy milyen volt egy középkori királyi lakoma. Hogyan utaztak szárazföldön
és tengeren, és hogyan fedezték fel Amerikát? Melyek
voltak az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc legfontosabb, legérdekesebb eseményei?
A tankönyvben két oszlopot (a nyomdászok kifejezésével két hasábot) találtok. A szélesebb hasáb tartalmazza a tananyagot, az oldalak szélein lévô hasáb

pedig az olvasmányokat, amelyeket számok jelölnek.
Ezeket nem kell megtanulnod, csak ha a tanárod külön felszólít erre!
A betûk típusa is sok mindent elárul! Vastag betûvel jeleztük, hogy mi a leckékben a legfontosabb.
Ezeket összeolvasva a lecke vázlatát is megkapjátok.
A dôlt betûs szöveg is fontos dolgokat jelez. Hatodikban is kis csillaggal (*) jelöltük meg azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket megtaláltok a tankönyv
végi kislexikonban. Hasznosak lesznek a tanulásban
a lecke végi vázlatok. Ha ezeket elolvassátok, eszetekbe jut, mirôl volt szó abban a leckében. Ha pedig
a vázlat melletti összefoglaló kérdésekre is jól válaszoltok, biztosak lehettek abban, hogy már tudjátok
a tananyagot!
Érdekes és hasznos dolog a térképen is fölfedezni
azt, amirôl tanultok. A történelmi atlaszban megkereshettek minden olyan helyszínt, amely a tankönyvben szerepel. A térképes fölfedezéseket kérdések, feladatok segítik, amelyeket a tankönyvben egy
földgömbrajzzal jelöltünk ( ).
Az interneten keresztül is elutazhattok a múltba!
A könyvben vannak internetes pontok (@). Ha megkeresitek az itt ajánlott internetes oldalakat, újabb érdekességekre bukkantok majd.
Segítségetekre lesz az idôrendi táblázat is, amelyet
a kötet végén találtok meg. Itt gyorsan megnézhetitek
azokat a történelmi eseményeket, amelyekrôl az év
során tanultok.
Sok szerencsét, még több örömet és sok-sok jó jegyet kívánunk a középkor és az újkor fölfedezéséhez!
A tankönyv alkotói
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Év eleji ismétlés
I. Személyes történelem
1. Miért tanulunk történelmet?
2. Milyen forrásokból ismerhetjük meg a múltat?
3. Milyen fajtái vannak a forrásoknak?
4. Mondd el, hogyan dolgoznak a régészek!
5. Miért vált szükségessé az idô mérése?
6. Mi a különbség a két idômeghatározás között: „hányban” vagy „hány évvel
ezelôtt”?
7. Melyek a történelem legfontosabb korszakai?
Tárgyi és írásos források

II. Fejezetek az ókor történetébôl

•

Egyiptomi írnok
Mi volt a jelentôsége
az ókorban az írás kialakulásának?

Trója

Olümposz

Athén
Olümpia
Spárta

Kréta

•

Az ókori Hellász
Mondd el röviden, milyen szerepet játszottak az ókori görögök
történelmében a térképen levô települések!

•

A római Colosseum
Milyen típusú épület a Colosseum? Milyen eseményeket rendeztek itt?

1. H
 ogyan mûködött az öntözéses gazdálkodás Egyiptomban? Jellemezd az
ország iparát!
2. M
 utasd be az egyiptomi társadalom csoportjait és a mindennapokban betöltött szerepét!
3. M
 it nevezünk hieroglifának? Jellemezd az egyiptomi tudományokat és mûvészeteket!
4. Mutasd be az egyiptomiak hitvilágának és halottkultuszának fôbb jellemzôit!
5. Mondd el az Ariadné fonaláról és a trójai háborúról szóló történeteket! Vajon milyen valóságtartalmuk van?
6. Ki „volt” Zeusz, Poszeidón, Héra és Pallasz Athéné?
7. Hol terült el az ókori Hellász? Jellemezd a görög tájat!
8. Határozd meg a polisz fogalmát! Melyek voltak a leghíresebb poliszok?
9. M
 elyek voltak a mezôgazdaság és az ipar fô termékei az ókori Hellászban?
Mivel foglalkoztak még a görögök?
10. Melyik birodalommal háborúztak az ókori görög városok a Kr. e. V. században? Melyek voltak e háború legnagyobb csatái, és mikor zajlottak le ezek?
Melyik fél gyôzött?
11. Mesélj az ókori görög olimpiákról! Mikor tartották az elsôt?
12. M
 iben különbözött egymástól Athén és Spárta? (A gazdaságot, az emberek
életét és a mûvészeteket hasonlítsd össze!)
13. Mit jelent a demokrácia szó? Leginkább melyik poliszra volt jellemzô?
14. Melyek voltak Athén leghíresebb épületei? Milyen jellemzôi voltak a görög
építészetnek?
15. Ki volt Nagy Sándor? Melyik évszázadban uralkodott?
16. Jellemezd a görög mûveltséget (építészet, szobrászat, színház, orvostudomány, történetírás)!
17. Miben különböznek az Itáliai-félsziget természeti viszonyai Hellászétól?
18. K
 ik alapították Rómát a mondában, és kik a valóságban? Mikor volt az alapítás a monda szerint?
19. Mutasd meg a térképen Róma terjeszkedését, hatalmas birodalommá válását! Melyik volt a leghíresebb – több mint száz évig tartó – háborúja?
20. Mi a provincia? Mutasd meg a történelmi atlaszban a fôbb provinciákat!
21. Milyen okok vezettek a római köztársaság válságához? Ki volt Julius Caesar,
és ki volt az elsô római császár?
22. Mi a különbség a köztársaság és a császárság között?
23. Melyek voltak Róma leghíresebb épületei?
24. Hasonlítsd össze a vagyonosok és a szegényebbek lakóházait!
25. Mutasd be, mivel töltötték a római polgárok a szabad idejüket!
26. Hasonlítsd össze a görög és a római vallást!
27. Miért volt különösen fontos szerepe Pannóniának a Római Birodalomban?
Mondj pannóniai városokat!
28. Mikor és milyen okok miatt bukott meg a Nyugatrómai Birodalom?
29. Kik voltak a hunok? Hogyan jött létre hatalmas birodalmuk?
30. Mai életünkben mi mindent köszönhetünk a görögöknek és a rómaiaknak?

Év eleji ismétlés
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III. A kereszténység

IV. A középkor világai
1. Milyen csoportjai voltak a feudális társadalomnak?
2. Hogyan alakult ki a középkori vár? Milyen részei voltak egy uradalomnak?
3. Mutasd be a nemesség és a jobbágyság életformája közti eltéréseket!
4. A
 következô kifejezések segítségével jellemezd a középkori egyházat: plébános, fôpap, szerzetes, tized!
5. Gyûjtsd össze, milyen szerepe volt a keresztény egyháznak a középkori
Európában!
6. Mutasd meg a térképen a XI. századi Európa legfontosabb országait!
7. Jellemezd a középkori városokat! (Hol alakultak ki, mivel foglalkoztak a lakói,
miért éltek szabadabban, mint a jobbágyok?)
8. Mik voltak a céhek? Milyen feladataik voltak?
9. Hasonlítsd össze a román, a gótikus és a reneszánsz építészetet!
10. Hogyan alakult ki az Arab Birodalom? Jellemezd a vallását!
11. Kik voltak a lovagok? Mi jellemezte a lovagi életmódot?
12. Ki hirdette meg a keresztes hadjáratokat? Mi volt e hadjáratok célja?

V. Képek és portrék az Árpád-kor történetébôl
1. Milyen forrásokból ismerjük népünk történetének kezdeteit? Beszélj a mondákról, az írásos forrásokról és a nyelvtudomány eredményeirôl!
2. Mesélj ôseink életmódjáról!
3. M
 utasd be a honfoglalás folyamatának legfontosabb eseményeit! Milyen
monda kötôdik a honfoglaláshoz?
4. Jellemezd ôseink harcmodorát! Melyek voltak legfontosabb fegyvereik?
Miért indítottak ôseink „kalandozó hadjáratokat”?
5. Melyek voltak Géza fejedelem és Szent István király legfontosabb intézkedései a magyar feudális állam kialakítása érdekében?
6. Hogyan erôsítette meg Szent László és Könyves Kálmán, majd III. Béla a
magyar királyságot?
7. Miért adta ki II. András az Aranybullát? Mikor történt ez?
8. Jellemezd IV. Béla király tevékenységét a tatárjárás elôtt és után!
9. G
 yûjtsétek össze az Árpád-házi szenteket! Soroljátok fel a koronázási jelképeket!
10. Miért gyöngült meg a királyi hatalom az utolsó Árpád-házi királyok alatt?

a
Rajn

1. Mi a Biblia? Melyik két fô részbôl áll?
2. M
 esélj el egy ismert ószövetségi történetet! Kikre vonatkozik az Ószövetség népe elnevezés?
3. M
 ikor volt az ókori zsidó állam fénykora? Mirôl híres Dávid és Salamon király?
4. H
 ogyan nevezik a Biblia Jézus életérôl, tanításairól szóló könyveit? Melyek
Jézus születésének és életének a legfontosabb helyszínei és eseményei?
5. Mi volt Jézus valódi célja az általa véghez vitt csodatételekkel?
6. Mi a keresztény vallás legfontosabb tanítása? Kikkel és milyen feltétellel köti
Isten az újszövetséget?
7. Milyen életre szóló változás történt Pállal a Damaszkuszba vezetô úton?
8. Hogyan változott a keresztények helyzete a Római Birodalomban?

•

Pál apostol
Milyen szerepe volt a kereszténység történetében?

•

Arató szerzetesek
Kik a szerzetesek és
milyen tevékenységeket végeztek?

•

Szent László fejereklyetartója Mi az ereklye? Sorold fel, milyen intézkedésekkel erôsítette meg Szent László a kereszténységet
Magyarországon!

Buda a XV. század végén (egy német krónika ábrázolása)

1301. január 14-én fiú utód nélkül halt meg III. András király. Halálával véget ért Magyarországon a honfoglaló, országalapító és államszervezô, az országot a térség és egész Európa jelentôs hatalmai közé emelô Árpád-ház uralma. Az Árpádokat
követô uralkodóházak (dinasztiák), az Anjou-, a Luxemburgi- és a Hunyadi-család a XIV–XV. században megszilárdították a királyi hatalmat, gazdaggá tették az országot és széles körû külkapcsolatokat tartottak fenn. A Magyar Királyság területét nem-
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Képek és portrék
a középkori magyar állam
virágkorából

I.

csak megvédték, hanem kiterjesztették, és növelték a magyar királyok befolyását Európában.
A XIV–XV. század a középkori magyar történelem fénykora. Az ország királyi székvárosában, Budán, az Anjou-kori mellôzöttség után az egyik legjelentôsebb német-római császár,
Luxemburgi Zsigmond, majd Mátyás király európai hírû és jelentôségû udvartartást alakított ki.

fejezet
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I. fejezet. Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából
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Fontos ütközet a kiskirályokkal

A tartományurak területei a XIV. század
Sorold fel, mely tartományurak
elején
kezében voltak a legnagyobb országrészek!
Mivel fenyegette az országot a bárók megerôsödése? Nézz utána, melyik tartományúr volt I. Károly legnagyobb ellenfele!

•

A magyar Szent Korona. Az Anjouk korától csak akkor volt törvényes a koronázás, ha a Szent
Koronát az esztergomi érsek
Székesfehérváron tette az uralkodó fejére. I. Károlyt háromszor
is megkoronázták (1301, 1308,
1310), de csak az utolsó felelt
meg a rendek által támasztott
feltételeknek.

Az Árpád-ház kihalásakor a szétesés szélére kerülô Magyar
Királyságot az Anjou-uralkodóházból való I. Károly erôsíti meg
újra. Fia, I. (Nagy) Lajos, a törvényhozó és a lovagkirály, messze
kiterjeszti határait és befolyását. Lajos veje, Luxemburgi Zsigmond
elnyeri a német-római császári címet, így a leghatalmasabb
európai uralkodó lesz.

I. Károly országa
Az Árpád-ház férfiágának kihalása után három leányági leszármazott
is versengett a magyar trónért hazai híveikre támaszkodva. Az ország
igazi urai azonban a tartományurak voltak, akik az utolsó Árpádok
alatt a királyi hatalom gyengeségének és a birtokadományozásoknak
köszönhetôen szinte felosztották egymás között az országot, és
saját területükön uralkodóként viselkedtek. A trónkövetelôk
közötti évekig tartó küzdelemben az Anjou-családból
(anzsu) származó I. Károly (1308–1342) lett a gyôztes.
Hívei 1308-ban királlyá koronázták. (Ôt Károly Róbert
néven is szokták emlegetni.)
A megkoronázott uralkodó tudta, ha erôs államot akar
létrehozni, meg kell törnie a tartományurak hatalmát.
Tisztában volt vele, hogy ôk együtt erôsebbek nála, ezért
egyenként vívott háborút velük, megosztva ôket.
A harcában számíthatott a magyar társadalom
többségére, a zsarnokoskodásoktól, fosztogatásoktól,
zsarolásoktól egyaránt szenvedô nemesekre, kisnemesekre, az egyházra és a városok polgárságára.
Segítségükkel fokozatosan legyôzte az ellene fellépô fôurakat, elvette váraikat, birtokaikat, és a saját híveinek adta azokat. Ôk lettek
az új nagybirtokosok, a bárók. Ôk töltötték be a fontos tisztségeket a
királyi udvarban, s fizetségül királyi várakat és földeket kaptak, de csak
arra az idôre, amíg a báró viselte a tisztséget. Így a bárók gazdagodása
a királyhoz való hûségükön múlott.
Adományaiért cserébe az uralkodó elvárta, hogy a katonáikkal csatlakozzanak a királyi sereghez, ha háború van. A bárók katonáikat saját zászlajuk alatt vezették harcba. Ezen a király által adományozott
címerük ékeskedett. Az egy zászló alatt harcoló hadsereget bandériumnak nevezték. A magyar hadsereg fô erejét többnyire évszázadokig
a banderiális hadsereg adta.

• Fogalmazd meg, miért támogatták I. Károlyt a tartományurakkal szemben a nemesek, az egyház és a polgárok!
• Miért volt elônyös a királynak a bárói bandériumok igénybevétele?
• Vajon melyik mai magyar szó származik a bandérium kifejezésbôl?

A rozgonyi csata ábrázolása a Képes Krónikában. A Kassát jelképezô vár elôtt, fehér
lovon ülô I. Károly kezében Anjou-címeres pajzzsal párviadalt vív – valószínûleg –
Keresd
a gazdag várost kirabolni készülô Aba Amadé tartományúr egyik fiával.
ki a fenti térképen, mikor zajlott ez a csata! Mi lehetett a jelentôsége I. Károly tartományurak elleni harcában? Nézz utána, kik támogatták a királyt és döntötték el a
csatát a javára! Mit jelképez a királyi zászlón és a pajzson látható címer, amely az
Árpádok és az Anjou-ház jelképeit egyesíti?

•

1. Magyar királyportrék a XIV–XV. századból
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I. Károly és az aranyforint
A királynak az ország egyesítésére és az
erôs királyi hatalom kiépítésére, udvara
hazai és nemzetközi tekintélyének megerôsítésére sok pénzre volt szüksége.
Ezért a király mindent megtett, hogy jövedelmeit növelje.
Magyarország földje ekkor még gazdag
volt
aranyban, ezüstben. 1 A nemesféKároly aranyforintja. A liliom
mekbôl
származó bevétel a királyt illette.
az Anjou-család címerében
szerepelt. • Nézz utána, Eu- De kevés volt a bánya, mivel a birtokorópában hol uralkodtak még soknak nem volt érdekük bányát nyitni,
az Anjouk!
hiszen annak hasznából nem részesültek.
Ezért a király megengedte, hogy a kibányászott nemesfémek egy részét az a földesúr tartsa meg, akinek
birtokán a bánya volt. Pénzt verni azonban csak a királyi kincstárnak
volt szabad! Ezért a birtokos területén kibányászott aranyat, ezüstöt
a kincstár váltotta be pénzre, természetesen haszonnal.
A tartományurak eltûnésével biztonságosabbá vált utakat kereskedôk járták szekéren vagy lóháton. Külföldrôl értékes árukat hoztak be az országba. A kincstár ezekre vámot vetett ki. 2
A kereskedelem fellendítésére I. Károly nagy értékû aranypénzt adott
ki, az aranyforintot.* Ezt más országokban is szívesen elfogadták.
Nagy bevételt hozott az uralkodónak egy új adófajta bevezetése.
Ezt a jobbágyok telkei, pontosabban bejárati kapui után kellett fizetni, és kapuadónak hívták. 3
A hosszú évek háborúiban sok ember elpusztult. Egyes vidékeken
nem volt, aki a földet mûvelje. A néptelen földekre új népek érkeztek:
a románok Erdélybe, a ruszinok* pedig Kárpátaljára.
Pénzverés. A pénzt puha fémbôl,
aranyból, ezüstbôl vagy rézbôl
készítették. Elôször kemény fémbe (pl. acélba) belevésték a pénz
képét. Az így elkészült szerszámot verôtônek hívták. A pénz
mindkét oldalának készítettek
ilyet. A két verôtô közé tették be
a nyersanyagot, majd kalapáccsal
nagyot ütöttek a felsô verôtôre.
A verôtövek vésetei a pénz puha
anyagán domború nyomásként
jelentek meg. A félkész pénzt
ezután körülvágták, hogy szabályos, kerek alakja legyen.

Körmöcbánya és címere. A várost I. Károly 1328-ban bányavárosi jogokkal látta el, és pénzverdét alapított. 1335-tôl itt verték a híres körmöci aranyforintot.
A kiváltságok része volt, hogy a város lakói mentesültek a vámoktól, majd hetivásárok tartására kapott jogot. Aranybányászatának fénykora a XIV–XV. századra esik.

•

Bányászcímerek
Mibôl látszik, hogy bányászcímerrôl van szó?

1 Bányászat a középkorban. I. Károly idején Európában kevés helyen bányásztak
aranyat és ezüstöt. A legnagyobb bányák
az ország északi (felvidéki) és keleti (erdélyi)
területein voltak. A bányászok többnyire
cseh és német földrôl érkeztek ide. Településeiket, a bányavárosokat az uralkodók
számos kiváltságban részesítették. Az ott
lakók hasonló jogokkal bírtak, mint a szabad királyi városok polgárai.
A bányászok egyszerû módszerekkel dolgoztak. Gyakori volt, hogy tüzet
raktak, felhevítették a sziklát, majd hideg
vizet locsoltak rá. A megrepedt kôzetet
ezután könnyen szétbonthatták. Ahol a
rossz szellôzés miatt nem lehetett tüzelni,
ott rést vágtak a kôbe, és faéket ütöttek
bele. Utána vizet locsoltak rá. A megdagadt fa azután szétfeszítette a követ.
A kifejtett köveket fonott kosarakban, lovak segítségével húzták a felszínre.
• Sorold fel a középkori városok kivált
ságait! (Ötödikes tankönyv, 12. lecke)
2 „Károly, Isten kegyelmébôl Magyar
ország királya, a királyságunkon áthaladó
kereskedôknek […] üdvözletünket küld
jük. Ezen levelünkkel […] kijelentjük nek
tek, hogy királyságunk egészén átmenve
javaitokkal és áruitokkal, ha […] a har
mincadvámot megfizettétek […] szabadon
közlekedjetek bejöveteletekkor és távo
zásotokkor.” (Részlet I. Károly oklevelébôl)
• Hogyan nevezték a forrás alapján I. Ká
roly által kivetett külkereskedelmi vámot?
3 „…határozván elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, minden egyes
kapu után, amelyen szénával vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni vagy
azon át kijönni – lakjék bár ugyanazon kapu
mögött, illetve kapuval rendelkezô telken
három vagy négy vagy ennél több ember,
hacsak nem annyira szûkölködô és szegény,
hogy azt sem képes kifizetni, […] kivévén a
mi királyi és királynéi szolgáinkat […] kivévén továbbá az egyházakat, városokat vagy
másokat, akik nyilvánvaló kiváltságot, szabadságot élveznek…”. (I. Károly 1342. évi
dekrétumából)
• Ki köteles fizetni a kapuadót? Ki szedi be
a kapuadót? Kiknek van adómentessége a
rendelet alapján?
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Visegrád vára az Anjou-korban rekonstrukciós rajzon. (Készítette: Buzás Gergely,
Pazirik Informatikai Kft.)
I. Károly alatt Visegrád lett a király székhelye és az uralkodó kedvelt tartózkodási
helye.

A visegrádi királytalálkozó
4 Merénylet a királyi család ellen. Károly
uralmát mindössze egyetlen esemény árnyékolta be. Az új királyi székhelyen, Visegrádon egy nemes, Zách (záh) Felicián
merényletet követett el a királyi család ellen. Tettének okát ma is csak találgatjuk.
Állítólag a király egyik magas rangú vendége zaklatta Zách leányát, aki a királyné
mellett szolgált. A feldühödött apa ebéd
közben tört rá a királyi családra. Megsebesítette Károlyt, s a királyné jobb kezérôl
négy ujjat levágott. Megölte a király gyermekeinek két nevelôjét. Végül az egyik
étekfogó terítette le. A hatalmát épp csak
megerôsített uralkodó bosszúja rettenetes volt: Zách Feliciánt és egész családját
lemészároltatta. Zách leányával bántak el
a legkegyetlenebbül. Kivégzés elôtt levágták az orrát, nyolc ujját, s így megcsúfítva
lóháton hordozták végig több városon.
Kényszerítették rá, hogy azt kiáltsa: „Így
lakoljon, aki hûtlen a királyhoz!”

I. Károly hatalmát, gazdagságát sokan megcsodálták és irigyelték a
szomszéd országokban. 4 A király azonban tudta, hogy béke nélkül
gazdagság sincsen. Ezért találkozóra hívta székhelyére, Visegrádra
a szomszédos cseh és lengyel királyt (1335). A ragyogó palotában
mindhárman megerôsítették a békességet. A lengyel király, akinek
nem volt törvényes fia, felajánlotta Károly fiának, Lajosnak a lengyel
trónt. Lajos édesanyja ugyanis a lengyel király testvére volt. Ez azt
jelentette, hogy a magyar királyfi a lengyel trónnak is örököse lett.
Magyarország gazdagságát növelte, hogy a cseh és lengyel király
megígérte: átengedik a magyar kereskedôket. Így azok elkerülhették
Bécset, ahol addig sok veszteség érte ôket. 5
@ Napjainkban is létezik egy nemzetközi szövetség, amelyet az 1335-ös királytalálkozó emlékére visegrádi együttmûködésnek neveznek (V4). Nézz utána, kik a tagjai, mikor jött létre, és melyek a fôbb céljai!
5 Az árumegállító jog. Bécs a német-római császároktól korábban árumegállító
jogot kapott. Ez azt jelentette, hogy az idegen kereskedô köteles volt a piacon
eladásra felkínálni az áruját. Az árat azonban a város szabta meg. Az alacsony
áron persze csak a vevôk, a város kereskedôi nyertek!
1335 után a kereskedôk elkerülhették Bécset. A budai piacra szánt tengernyi
gazdag árucikk ezután északról, lengyel és cseh területeken át érkezett. Evvel
mindenki jól járt – csak a bécsiek lógathatták az orrukat.

A visegrádi királytalálkozó I. Károly magyar király, Luxemburgi János cseh király
és III. (Nagy) Kázmér lengyel király részvételével (a visegrádi palotában levô kiállítás részlete)

1. Magyar királyportrék a XIV–XV. századból
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I. (Nagy) Lajos, a hódító és a törvényhozó
lovagkirály
1342-ben I. Károly békés, gazdag és erôs Magyarországot hagyott
idôsebbik fiára, Lajosra. I. (Nagy) Lajos (1342–1382) a kor királyeszményének megfelelôen a lovagkirály megtestesítôje volt. 6 Hos�szú uralkodása szinte szüntelen háborúskodással telt. Háborúi során nemegyszer testi épségét is kockáztatva tett tanúságot személyes bátorságáról. A róla szóló források kiemelik vallásosságát is,
ami szintén fontos összetevôje a kor lovagi eszményének.
Míg ô a magyar trónt örökölte, öccséhez, Andráshoz a nápolyi
trón örökösnôjét adták feleségül. Ám Andrást – valószínûleg a felesége segítségével – ellenfelei tôrbe csalták és megölték. Lajos bosszúhadjáratokat vezetett Itáliába, és kétszer is elfoglalta a Nápolyi Királyságot,
de a trónt a költséges háborúk árán sem tudta megtartani. 7
Késôbb háborúzott Velencével is. Adófizetésre kényszerítette a
kor egyik leggazdagabb, legbefolyásosabb országát, és visszafoglalta
Dalmácia kikötôit (pl. Zára).

• Keresd meg Zárát a történelmi atlaszban! Egy földrajzi atlasz segítségével azonosítsd: hogy nevezik, és mely ország kikötôvárosa ma Zára?

Lajos terjeszkedni akart a Balkán és kelet felé is, hogy növelje
Magyarország erejét és az Anjou-uralkodóház dicsôségét. Eközben
már szembekerült az egyre erôsödô Török Birodalommal. 8
A király észak felé is kiterjesztette a hatalmát. Miután nagybátyja,
a lengyel király meghalt, Lajosé lett Lengyelország trónja. Az uralkodót sikerei miatt egyre gyakrabban hívták Nagy Lajosnak.
6 Toldi Miklós. Lajos király udvarában élénk lovagi kultúra fejlôdött ki. Egymást
érték a lovagi tornák. Az egyik ilyen alkalommal tûnt föl Toldi Miklós hatalmas
erejével. Ekkor már nemcsak a királynak, hanem néhány fôúrnak is voltak lovagjai. Toldi az esztergomi érsek vitézei közé tartozott. Ám mikor a király meglátta
erejét és talpraesettségét, saját lovagjai közé emelte. Kalandos életérôl a királyi
udvarban és a nemesek házainál az énekmondók* verseket énekeltek. Késôbb
egy költô, Ilosvai Selymes Péter le is írta ezeket. Ebbôl alkotta meg Arany János
Toldiról szóló remekmûvét, amit az idén tanultok irodalomórán.
a) Bosznia
b) Bulgária
c) Havasalföld
d) Lengyelország
e) Magyarország
f) Moldva
g) Szerbia

Krakkó
2.
Buda

7.

1.

6.
3.

4.

5.

Lajos királyságai (1–2.) és a környezô hûbéres
államok (3–7.). Párosítsd a számokat a betûkkel! (Segít a történelmi atlasz térképe.) Igazold
vagy cáfold azt az állítást, hogy akkoriban a
Magyar Királyság partjait három tenger mosta!

•

Nagy Lajos címere, amely egyesíti a liliomos Anjou-címert, a
Magyar és a Lengyel Királyság,
valamint Dalmácia címerét.

Nagy Lajos ábrázolása a Képes Krónikában
Nagy Lajos példaképe Szent László volt, a
„lovagkirály”. Tiszteletét nem csak Magyarországon igyekezett elterjeszteni. A régi császári fôvárosban, Aachenben kápolnát építAz ötödikes
tetett Szent László emlékére.
könyvben többször tanulhattál Szent László
királyról. Mit gondolsz ezek alapján, milyen
tulajdonságai vagy tettei miatt választotta
Lajos király példaképéül?

•

7 A Nápoly elleni hadjáratban Lajos ki-

rály nagy megbecsülést szerzett magának.
A várak ostrománál mindig az elsô sorokban harcolt. Az egyik alkalommal számszeríj nyila fúródott a lábába. A nyílves�szôt érzéstelenítés nélkül rántották ki.
Vitézei már attól tartottak, hogy az uralkodó nem éli túl a sebesülést, de az edzett
lovagkirály néhány hét alatt meggyógyult.
• Kövesd nyomon az atlaszod térképén
I. Lajos nápolyi hadjáratait. Mit gondolsz,
milyen nehézségekkel kellett szembenéznie Lajos seregeinek?
8 A Kárpátoktól keletre ritkán lakott határsáv volt, amely védelmi célokat szolgált (gyepü). Kunok, magyarok (a moldvai csángók) és románok éltek itt. A XIII.
század közepén tatárok foglalták el, akiket
I. (Nagy) Lajos király ûzött ki innét, és a
területet egy román elôkelônek (vajdának)
adta. Kialakult a Moldvai Fejedelemség,
amely magyar hûbéres állam lett. A délebbre fekvô Havasalföld (Havaselve) már
I. Károly idején magyar hûbéres állammá
alakult. A két fejedelemségbôl egyre több
román települt át Erdélybe, fôleg a magasabban fekvô hegyvidékekre, ahol pásztorkodással foglalkoztak..
• Keresd meg a két fejedelemséget a történelmi atlaszban! Melyik mai országban
találhatók? Tudsz-e mondani moldvai
csángó városokat, falvakat? Nézz utána,
mi a csángók fô búcsújáró helye!
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9 A középkorban a királyok hatalmát
látszólag semmi sem korlátozta. Fontos
ügyekben azonban a király mindig meg
kérdezte az elôkelôket. Ôk voltak a királyi
tanács tagjai.
• Emlékszel, ki írta a királyi tanácsról a
következôket? (Segít az ötödikes tankönyv
16. leckéje.)
„...ifjakkal és kevésbé bölcsekkel ne ta
nácskozz, ne is kérj tôlük tanácsot, csak a
gyûlés véneitôl, kiknek koruk és bölcsessé
gük miatt megfelel ez a feladat.”
Idôvel az uralkodók rájöttek, hogy
hasznos, ha nemcsak a bárók, hanem a
nemesek véleményét is megismerik egyegy döntés elôtt. Hiszen nemesek nélkül
nincs királyi hatalom. Ezért a király idônként az ország minden nemesét összehívta: országos gyûlést, azaz országgyûlést
tartott. (Persze sok nemes nem ment el
az utazás nehézségei és költségei miatt.)
Amit azután az országgyûlésen közösen
elhatároztak, annak megtartására a nemesek is ügyeltek. Ezért hangsúlyozza
Nagy Lajos, hogy az 1351-es törvényeket
„országunk […] báróinak, elôkelôinek és
nemeseinek a kérését királyi kegyes jóindulattal meghallgatván” adta ki.
• Mondj példákat arra, hogy a nemesek a
királyi hatalom támaszai!
10 A kilencedtörvény elôírta, hogy minden földesúrnak legalább annyi adót kell
szednie, mint amennyit az egyháznak
fizetnek a jobbágyok. A kilenced adó is
a termény tizedét jelenti. Akkor miért
kilenced a neve? Az egyház adószedôi a
gondolatban tízfelé osztott termés tizedik
tizedét vették el, a földesúr pedig a kilencedik tizedet: így lett az adó neve kilenced. A törvény szerint így minden jobbágy
ugyanannyit fizetett: nem volt már rá
okuk, hogy más földesúrhoz pártoljanak.

Diósgyôr várának rekonstrukciója. (Készítette: Buzás Gergely, Pazirik Informatikai Kft.) Már az Árpád-korban földvárat építettek ide. A diósgyôri vár fénykora
I. (Nagy) Lajos király uralkodása alatt kezdôdött. Gyakran fordult meg itt a király,
mert a vár a Lengyelország fôvárosába, Krakkóba vezetô út egyik állomása volt, így
egyik székhelyévé tette. Átépíttette, korszerûsítette a várat, amely ma is a magyar
gótika egyik legszebb emléke.

Ezt a megtisztelô jelzôt már életében nemcsak az ország területének gyarapításáért, hanem gazdagságot és nyugalmat eredményezô
intézkedéseiért, törvényeivel is kiérdemelte a király.
Uralkodása alatt az országán végigsöpört a pestis, és pusztított
éhínség is, melynek következtében csökkent a földmûvelôk száma.
A háborúkban megerôsödô nagyobb birtokosok igyekeztek saját
földjeikre csalogatni más jobbágyait. Kevesebb adót és szolgáltatást
vártak el tôlük, amit a kisebb birtokosok nem tehettek meg, mert
akkor elszegényedtek volna. Így ôk a királytól vártak megoldást.
A király, látva a szegényebb nemesek elégedetlenkedését, 1351-ben
országgyûlést* hívott össze. 9
Az itt elfogadott kilencedtörvényben egységesen és kötelezôen
elôírta a jobbágyok számára a kilenced adó fizetését földbirtokosaiknak. A kilenced adó – nevével ellentétben – a termény
egytizedét jelentette. 10

• Miért érdeke a nemeseknek, hogy minél több jobbágycsalád éljen a

birtokukon?
• Melyik királyunk vezette be a tizedet? Kinek a számára kellett fizetniük a jobbágyoknak ezt az adót?
• Miért volt rossz a kilenced törvénye a jobbágyoknak, és miért volt
kedvezô a kisbirtokos nemeseknek?

Törvény rendezte a nemesi birtokok öröklését is. Az ôsiség
törvénye kimondta, hogy a nemes, ha nincs fiúgyermeke, birtokait
csak a rokonaira hagyhatja. Ha nem volt rokona, akkor halála után a
föld a királyé lett.
Szabályozta az országgyûlés a földesurak parasztjaik feletti
bíráskodási jogát is.
I. Lajos egy pont (a birtokok korábbi öröklési rendje) kivételével
megerôsítette az 1222. évi Aranybulla pontjait. Törvénybe foglalta,
hogy az ország valamennyi nemese birtokai nagyságától függetlenül ugyanolyan jogokkal és kiváltságokkal rendelkezik.
Kereskedôhajó az Adrián. A dalmáciai városoknak elônyösebb volt a magyar király
fennhatósága, mint a kereskedelmi vetélytárs Velencétôl való függés.

• Melyik uralkodónk idején került sor az Aranybulla kiadására?
• Gondolkozz! Miért vált egységesebbé a nemesség és a jobbágyság is
az 1351-es törvények miatt?

1. Magyar királyportrék a XIV–XV. századból

A nagy király utolsó éveit magányban, betegsége miatt elhagyottan, imádkozva töltötte el. Nem született fia. Lengyelország és Magyarország trónját egy-egy leányára hagyta. Tartani kellett azonban
tôle, hogy a fôuraknak ez nem fog tetszeni. 11 12

Aranyozott ezüst házioltár. Nagy Lajos anyjáé, a lengyel származású Erzsébeté
volt. A királynô utazásaira is magával vitte az oltárt. A korabeli templomokban
Miért nevezik „szárnyasnak” ezt a fajta oltárt?
is elterjedt volt a szárnyas oltár.

•
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11 Nagy Lajos a háborúk mellett az or
szág békés fejlôdésével is törôdött. Kassa városának az alábbi kiváltságot adta:
„Minden külföldi kereskedô, […] aki
Oroszországból, Lengyelország királysá
gából […] a Magyar Királyságba igyekszik,
saját dolgainak és áruinak eladása céljából
Kassán túl ne mehessen szállítmányaival
és áruival; hanem minden áruját, […] bár
mifélék és fajtájúak legyenek is, ott letegye, elôvegye, sôt árusítsa.”
• Hogyan nevezzük azt a kiváltságot,
amelyet Nagy Lajos adott Kassának?
12 Nagy Lajos egyetemalapítása. Az ural
kodó bizonyítani akarta, hogy Magyar
ország semmiben sem marad el más or
szágok mögött. Ezért Pécsett egyetemet
alapított. Az egyetem azonban csak pár
évig állt fönn. Megszûnése után a magyar
diákoknak újra külföldre kellett menniük,
ha tanulni akartak.
• Mit tudsz a középkori egyetemekrôl?
(Ötödikes tankönyv, 85. oldal)

Zsigmond király és császár
Nagy Lajos félelme halála után beigazolódni látszott. A történelemben elôször nô került a magyar trónra, s ez belháborúhoz vezetett
a fôurak között. Végül a bárók elfogadták Mária királynô hatalmát,
ha férjhez megy, és férjét is megkoronázzák. Így férjét, Luxemburgi
Zsigmondot (1387–1437) királlyá koronázták. A királynô nem sokkal késôbb meghalt, és Zsigmond ettôl kezdve egyedül uralkodott.
Az urak támogatásának ára volt: a király helyett jórészt a bárók és
a fôpapok döntöttek az ország ügyeiben, sôt az uralmával elégedetlen fôurak egy ideig fogságban is tartották. Hívei azonban rövidesen
kiszabadították.

Nándorfehérvár
Nikápoly
Bizánc

A Török Birodalom és Magyarország

Zsigmond király arcképe. Mûvelt, hét nyelven beszélô uralkodó volt, s ügyesen tárgyalt ellenfeleivel. Sokan a kor legszebb férfijának tartották. A Luxemburg-család abban
az idôben Európa legtekintélyesebb uralkodóháza volt. A XIV. század során többször
ôk voltak a német-római császárok, és viselték a cseh koronát is. Zsigmondot azonban
Magyarországon nevelték, Nagy Lajos udvarában, hogy felnôtt korára megtanulja a magyar nyelvet és szokásokat. Ez teljes sikerrel
járt: a király még agg korában is legszívesebHány évig uralkoben magyarul beszélt.
dott Zsigmond? Mely századokban?

•
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13 Zsigmond király egyik leghûségesebb
fôembere Ozorai Pipó volt. Firenzébôl
gyermekként került Budára, kereskedô
inasnak. Olasz neve Filippo Scolari (szko
lári). Megtanult számolni és írni. Tudására
felfigyelt az esztergomi érsek, és magához
vette.
Egyszer a király és az érsek azt számol
gatták, mennyi pénz kell ahhoz, hogy
zsoldosokat fogadjanak a török ellen. Hiába osztottak, szoroztak, mindig más eredmény jött ki. Filippo tollat kért, és gyorsan
elvégezte a számítást. Míg a magyarok a
római számokkal számoltak, az olasz ifjú a
ma is használt arab számokkal dolgozott.
• Mit gondolsz, miért sokkal bonyolultabb
római számokkal számolni, mint arab szá
mokkal?

Zsigmond maga mellé vette Filippót,
akit a magyar urak „Pipó”-nak neveztek.
Pipó csakhamar feleségül vette az ozorai
vár és a hozzá tartozó földek urának lányát. A király megengedte, hogy a lány
kivételesen az egész birtokot örökölje.
• Miért volt ez kivételes?
 Keresd meg egy térképen Ozorát!
Pipó házassága után vette fel az „Ozorai” családnevet. Zsigmond csakhamar a
lovagjai közé emelte. A török ellen több
hadjáratban vezette a királyi sereget.
A király kinevezte ôt a déli országrész fôkapitányának. Ez a tisztség nagy jöve
delemmel, újabb birtokadományokkal járt.
Az egykori kereskedôinasból Magyar
ország egyik leghatalmasabb bárója lett.
Haláláig hûséggel szolgálta urát.

14 A nikápolyi vereség okai. A nikápolyi
vereségben a segítségül jött francia lo
vagok elbizakodottságának is komoly szerepe volt. A harc elôtt a krónikás szerint
így dicsekedtek: „Ha a mérhetetlen égbolt
ránk szakadna, lándzsáinkkal azt is feltartanánk.” Nem vették komolyan a gyalogos
janicsárokat, belegabalyodtak soraikba, és
elvéreztek.
• Kik a janicsárok?

Zsigmond úgy erôsítette meg hatalmát, hogy bárók egy szûk
csoportjára, valamint a nemességre és a városokra támaszkodott,
kiszorítva a hatalomból az ellenségeit. Személyes pártfogoltjai
kaptak minden fontos tisztséget, s mellé birtokokat, várakat. 13
Zsigmond nem csak magyar király volt; családi kapcsolatai révén
cseh királlyá, majd élete végén német-római császárrá koronázták, így korának legbefolyásosabb politikusává vált. Birodalmi
központja továbbra is Buda maradt.

Harcban a törökkel
Magyarország szomszédságában eközben félelmetes ellenség tûnt
fel: a török. Több évszázados véres küzdelem kezdôdött a két nép
között Zsigmond korában. A Kis-Ázsiában kialakuló, majd hatalmát
a XIV. század végére a Balkán jelentôs részére is kiterjesztô iszlám
katonaállam, az Oszmán (Török) Birodalom Zsigmond korára már
Magyarország határát veszélyeztette.
A birodalom teljhatalmú vezetôje a szultán volt. Minden föld az
ô birtokában volt, ô volt a legfôbb politikai, katonai és vallási vezetô.
Az erôsen központosított török állam a kor legnagyobb és legütôképesebb hadseregével rendelkezett, hiszen megmaradásának
és mûködésének alapja a szüntelen terjeszkedés volt. A birodalom
könnyûlovas, íjász katonái a szpáhik voltak. A híres török gyalogság
gerincét a keresztény gyerekekbôl fanatikus iszlám harcossá nevelt,
részben már puskával is felszerelt gyalogos zsoldosok, a janicsárok*
alkották. Kiválóan alkalmazta a török hadsereg a korban megjelenô
tûzfegyvereket (ágyúkat) is.
Zsigmond mégis úgy gondolta, legyôzheti ôket. Nagy hadsereget gyûjtött, amelyben nyugat-európai lovagok is voltak. A támadó magyar király seregét azonban a törökök szétverték (Nikápolynál). A vesztes csatából a király csak hosszas utazás, bolyongás
után tudott hazatérni. 14

• Keresd meg a történelmi atlaszban Nikápolyt!

A nikápolyi csata. Vay Titusz kimenti a csatából Zsigmond királyt (Lohr Ferenc
mennyezetfreskója a vajai várban). @ Nézz utána, hogyan menekült meg Zsigmond
király a csatából, és hogyan érkezett vissza Magyarországra!

1. Magyar királyportrék a XIV–XV. századból

Zsigmond ezután a török elleni védelem megszervezésébe kezdett. A déli határoknál erôs várakat építtetett. A határ menti
várakat végváraknak nevezték. Ezek az erôdök a legfontosabb helyeket védték: utakat vagy folyók átkelôhelyeit. Zsigmond végvárai
jól beváltak: az ellenség nagyon sokáig nem tudta elfoglalni ezeket.
A végvárak fenntartására a király új adókat is kivetett. Egy törvén�nyel pedig arra kötelezte a vagyonos nemeseket, hogy járuljanak
hozzá a királyi hadsereg fenntartásának költségeihez. 15

15

15 A törvény szerint a vagyonosabb ne
mesek birtokuk nagyságától függôen különbözô számú katonát szereltek föl ruházattal, fegyverzettel, és küldtek a király
hadseregébe. A nemes tehát nem fizetett
a királynak, hanem katonát adott neki. Ezzel megmaradt a nemesi adómentesség is,
s a király is jól járt.

• Miért nem lázonghattak e törvény ellen a nemesek? Mi volt a korabeli felfogás szerint a nemesek legfôbb kötelessége?

Falvak és városok
Zsigmond korára átalakult a falvak és városok élete. A falvakban a
félig földbe vájt lakóház helyett elterjedt a teljesen föld fölé épített,
több helyiségbôl (szobából és konyhából) álló parasztház. Ennek
falát általában földbe vert oszlopok köré fonták rôzsébôl, és agyaggal tapasztották be (ezt paticsnak nevezték). Tetejét szalmával vagy
náddal fedték. Tájegységtôl, földrajzi környezettôl függôen készültek
fából épült úgynevezett boronaházak, sôt kôházak is.
A városok száma növekedett. A királytól kapott kiváltságokkal
rendelkezô városok mellett megjelentek a mezôvárosok. Lakói
fôleg mezôgazdasággal foglalkoztak. A mezôvárosok nem a király,
hanem egy-egy földesúr hatalma alá tartoztak. Egyes kiváltságokat
azonban megkaptak földesuruktól. Például kisebb ügyekben saját
bírájuk ítélhetett a városlakók fölött. Meghatározhatták azt is, hogy
a városra kivetett évi adót a lakosok milyen arányban fizetik. Sok
mezôvárosból fontos vásártartó hely lett. Ezek lakói gyorsan meggazdagodtak.

A tatai vár. Zsigmond király sokat és szívesen idôzött falai között. Vadászkastélynak
használta.

• Ki ítélkezett a falvakban élô jobbágyok felett?
A XIV. század végén jelent meg Közép-Európában az indiai eredetû cigány (roma) népesség. Hazánkba kelet és dél felôl (Havasalföldrôl és Szerbiából) érkeztek. Ekkor még szinte kizárólag vándorló
(sátorozó) életmódot folytattak, és szolgáltató tevékenységekbôl
éltek (pl. kovács).

Összefoglaló kérdések
1. H
 ogyan sikerült I. Károlynak megszilárdítania a hatalmát a tartományurak legyôzése után?
2. Írj listát arról, hogy milyen bevételei és milyen kiadásai voltak I. Károlynak!
3. Milyen eredményei voltak a visegrádi királytalálkozónak?
4. M
 ilyen katonai sikereket ért el Nagy Lajos? Mely országok trónját szerezte meg?
5. Milyen fontos törvényeket hozott I. Lajos a kisnemesség helyzetének
megerôsítésére 1351-ben?
6. Hogyan lett király Zsigmond? Milyen lépéseket tett a királyi hatalom
újbóli megerôsítésére?
7. Hogyan védekezett Zsigmond a török elôretörése ellen?
8. Hogyan változott meg a falu képe Zsigmond korára? Mi a mezôváros?

•

A tanultak alapján mondd el,
Paticsfal
hogyan készül a patics!

Vázlat
I. Károly (1308–1342)
– A tartományurak hatalmának felszámolása.
– Gazdasági reformok és fellendülés.
– Külpolitika: visegrádi királytalálkozó.
I. (Nagy) Lajos (1342–1382)
– A lovagkirály: az ország határainak kiterjesztése (háborúk és diplomácia).
– Lengyelország királya.
– A törvényhozó: 1351. évi törvények.
Zsigmond (1387–1437)
– A császár és király.
– A bárók hatalmának megtörése.
– A császári trón megszerzése.
– A török elleni védelem kiépítése
(végvárvonal).
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2. Hunyadi János, a törökverô
Zsigmond halála után néhány évvel egy csecsemôt koronáztak
királlyá, akivel szemben sokan I. Ulászló lengyel királyt hívták
meg a magyar trónra. A zûrzavaros helyzetben a bárók a maguk
urai akartak lenni. Volt közöttük egy, aki mindenkinél nagyobb
birtokot szerzett, de gazdagságát az ország javára,
a török elleni harcra fordította.

A Hunyadi-család

A Hunyadiak címere. A törökverô hôs 1407
körül született. Gyors és látványosan emelkedô karrierje miatt a származásáról számtalan találgatás maradt fenn: emlegették Zsigmond törvénytelen fiaként is. Már fiatalon elkezdte a hadi mesterséget kitanulni, így több
nagyúr apródja, kíséretének tagja volt. Házassága a gazdag köznemesi családból származó
Szilágyi Erzsébettel szintén növelte tekintélyét. Az 1430-as években Zsigmond udvari
vitéze lett, akit elkísérhetett itáliai és csehországi hadjárataira is, ahol megismerkedhetett
a kor modern hadmûvészetével. Majd a déli
végeken harcolva szörényi bán* lett, és ezzel
az ország bárói közé emelkedett. A királyválasztó küzdelmekben a lengyel származású
Jagelló Ulászló király mellé állt, aki hálából
erdélyi vajdává, az ország leghatalmasabb bárójává tette.

1 Hunyadi János elsô gyôzelme a törökök

fölött. 1442-ben Erdélyre hatalmas török
had zúdult. Mezid bég*, a kiváló török
hadvezér arra számított, hogy a magyarok
nem képesek egy hirtelen támadást elhá
rítani. Hunyadi az elsô csatában valóban
vereséget szenvedett. A sok rabbal, kinc�csel visszavonuló török sereget a magyarok
ûzôbe vették, utolérték és legyôzték. Mezid
bég is a csatatéren halt meg. A megrettent
törökök Hunyadit ettôl kezdve „Jankó nevû,
gonosz lelkû átkozottnak” nevezték.
2 „Amikor (Hunyadi János) látta, hogy a
pogányok óriási sokasága ellene fordul, […]
a félelemtôl remegô katonáinak hadsorát az
ellenséggel szemben felállította és e szavakkal buzdította ôket: Legyetek állhatatosak;
inkább veszítsük el életünket, mint a gyôzedelmes hírünket-nevünket. […] Ha pedig
közületek valakit meglep a halál, ne törôdjék
vele. Mert ha velem vagy bajtársaival reggelizett, estére Krisztus asztalánál fog lakomázni.” (Részlet a Thuróczy-krónikából*)
• Hogyan nevezi a törököket a krónikaíró?
Miért így? Magyarázd meg az utolsó öt szót!

A Hunyadiak Havasalföldrôl származtak, és Zsigmond szolgálatában
váltak magyar nemesekké. Nem volt túl nagy vagyonuk, fegyverrel
szolgálták a magyar királyokat. A török rablóhadak egyre többször
törtek be Magyarország déli területeire. A velük való küzdelemben
tûnt ki Hunyadi János, aki vitézségéért, hadvezéri képességeiért sok
birtokot és várat kapott Zsigmondtól, majd utódjaitól is. Az ország egyik legnagyobb bárója és erdélyi vajda* lett. Ezzel a tisztséggel
együtt járt az ország déli határainak, várainak ôrzése is. Hunyadi János
életcéljának tekintette hazája védelmét és a Török Birodalom visszaszorítását. Ennek érdekében olyan hadsereget szervezett, amely a korabeli Európában elterjedt valamennyi hatékony harcmódot alkalmazta, például a nehézlovasságot és a szekérvárat* is. 1 2
 Egyik birtokuk, Vajdahunyad adta a család nevét. Keresd meg Hunyadvárt a történelmi atlaszban! Milyen égtáj felé található Hunyadvár Budától? Számítsd ki, hogy körülbelül hány kilométerre van tôle!
• Az erdélyi vajda nagy hadseregnek is parancsolt. Miért volt szükség erre?
• Mit tanultunk az elôzô leckében a török hadseregrôl?

Hunyadi a török ellen
Hunyadi az elsô sikerei után úgy gondolta, a török betöréseknek
akkor lesz vége, ha támadó hadjárattal visszaszorítják ôket
a Balkánról. Tudta, hogy a török sereghez hasonló nagy hadat
Magyarország képtelen kiállítani. Ezért télen támadt, amikor a török
nem számított rá. Hunyadi serege 1443 ôszén indult a hadjáratra,
és csak 1444 januárjában tért vissza. (A középkorban szokatlan
volt, hogy ennyi ideig fegyverben áll egy hadsereg, így „hosszú
hadjáratként” vonult be Hunyadi támadása a történelmünkbe.)
A magyar hadsereg jól kihasználta, hogy a török nem készült fel,
és fényes gyôzelmeket aratott: messze ûzte az ellenséget a magyar
határoktól, és Hunyadi elônyös békét kötött a szultánnal.

• Mit gondolsz, miért érte nagyon kellemetlen meglepetésként a törököket a téli támadás?
 Nézd meg a történelematlaszban Hunyadi seregének útvonalát
1443–1444 telén! Állapítsd meg, milyen földrajzi akadályokat kellett
legyôzniük, és mely városig jutott el a magyar hadsereg!
A király közben mégis újabb támadást fontolgatott. A magyar
fôurakkal együtt arra számított, hogy sikerül végleg legyôzni a törököket. Az újabb hadjárat megindítását a pápa is sürgette, és segítséget
ígért. Segítség azonban sehonnan sem érkezett. Így a magyar sereg,
megszegve a békét, egyedül tört be a törökök területére.

2. Hunyadi János, a törökverô
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Trencsén
Tokaj
Debrecen

Hunyad

A Hunyadi-birtokok kiterjedése

A támadás katasztrófával végzôdött. Várna mellett a törökök legyôzték a keresztény sereget (1444). A vereség oka jórészt az ifjú Ulászló
(1440–1444) király tapasztalatlansága, meggondolatlansága volt. Hunyadi már-már kivívta a gyôzelmet, de a 20 éves király úgy érezte,
neki kell vezetnie a gyôztes rohamot. Lovasaival a szultánt ôrzô janicsároknak rontott, és a csatatéren veszítette életét. 3
 Melyik tenger partján fekszik Várna? Vajon miért a tengerpart mentén haladt a magyar sereg?
• A törökök úgy gondolták, hogy Várnánál az isteni igazságtétel folytán gyôzhették le a keresztényeket. Mi volt ennek az oka?
A trónt a Habsburg-családból származó 4 V. László (1440–1457)
örökölte, aki ekkor még kisgyermek volt. Helyette Hunyadi Jánost választották meg az ország irányítójának, azaz kormányzónak.* Új tisztségében arra törekedett, hogy erôsítse az ország védelmi képességét.
Úgy gondolta, hogy a törököt Magyarország egyedül nem gyôzheti
le, ezért szövetségeseket keresett a töröktôl szintén szenvedô balkáni népekben, de újabb törökellenes hadjárata a szerb fejedelem árulása
miatt kudarcot vallott.

Vajdahunyad vára a magyarországi gótika
egyik legszebb épülete. Hunyadi János
Zsigmond király vitézeként jutott el Franciaországba. Valószínûleg ott látott hasonló
Melyik mai országban találkastélyokat.
ható a vár?

•

3 Vitéz János esztergomi érsek így írt az
Ulászló halálát követô zûrzavarról: „Szabad volt akkor gyûlölködni, és kincseket
ígért a rablás meg az ellenséges dúlás. De
borzalom! Inkább rokoni, semmint ellenséges dúlásról kell beszélnem, hiszen […]
atyafi vív csatát atyafival! Soroljam tovább? […] A rettegéstôl senki sem mentes.”
4 A Habsburg-család Európa egyik legjelentôsebb svájci származású uralkodócsaládja volt, amely német-római császárok,
cseh, magyar, spanyol és portugál királyok
sorát adta. V. László édesapja, a Zsigmondot a trónon követô Habsburg Albert király révén támasztott igényt a magyar
trónra. Hívei alulmaradtak I. Ulászló királ�lyal szemben, így ôt Bécsbe menekítették.

A nagy török támadás
1453-ban a török sereg elfoglalta Konstantinápolyt (más néven Bizánc
városát). Magyarországot bejárta a hír: jön a török!

• Mit tanultál eddig Konstantinápolyról? Nézd meg a történelmi atlaszban, hogyan nevezték, miután a török elfoglalta!
 Keresd meg Konstantinápolyt a történelematlaszban! Mag yarázd
meg, miért rendkívül fontos e város katonai szerepe!
1456-ban megindult a török sereg Magyarország ellen. A szultán úgy tervezte, hogy a Duna vonalán halad. Így ugyanis katonái
élelmét, tartalék fegyvereit hajókon szállíthatta. Útját állta azonban
egy vár: Nándorfehérvár. Onnantól viszont már semmi nem akadályozhatta volna meg, hogy eljusson Budáig. Nándorfehérvárt (a mai
Belgrádot) Magyarország kapujának nevezték. Úgy tartották: akié
Nándorfehérvár vára, azé az ország!
 Nézd meg a történelmi atlaszt! Magyarázd meg, miért volt Nándorfehérvár a Kárpát-medence déli kapuja!

Hunyadi János kormányzó által adományozott nemesi címer Vajon miért kapott nemességet a megadományozott?

•
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• Nándorfehérvár mai neve Belgrád. Melyik mai országban van ez
a város?

Hunyadi tudta, hogy a török seregnek sokkal több katonája, fegyvere van, mint a magyarnak. Ezért a török készülôdés hírére igyekezett külföldön segítséget kérni. A pápa segített is: keresztes hadjáratot hirdetett a török ellen. Egy ferences* szerzetest, Kapisztrán
Jánost küldte Itáliából, hogy toborozzon keresztes hadat Magyarországon. Kapisztrán mintegy 20 000 keresztest toborzott: a többségük szegényesen felszerelt kisnemes és paraszt volt. 5

• Mivel lelkesíthette az embereket Kapisztrán János a toborzóúton? Írj
rövid szónoklatot! Gyûjts érveket!
• Nézd meg a 19. oldal térképeit! Miért csak a folyón keresztül juthatott be Hunyadi Nándorfehérvár erôdjébe?

Az ostrom kezdete

Kapisztrán (Szent) János harcba hívja a
népet a törökök ellen. A szónokon a ferencesek jellegzetes ruhája (csuha*) látható
Miért nevezték a törökök ellen harcolókat
kereszteseknek? Mit látsz a kép elôterében?

•

5 Egy olasz krónikás így írt a Nándor

Mire a keresztesek útnak indultak, a törökök már körbefogták a várat
és a körülötte lévô, falakkal védett várost. A védôk nem voltak sokan,
de az élelem még ennyi embernek sem volt elég. A szultán,* aki maga
irányította katonáit, nem sietett az ostrommal. Tudta, hogy a várban
elôbb-utóbb elfogy az élelem, és a magyarok az éhség miatt kénytelenek lesznek megadni magukat. Várakozott, és közben ágyúkkal
lövette a falakat, melyekbôl egyre több omlott le.
A helyzet annyira reménytelennek tûnt, hogy a pápa minden napra imát rendelt el Nándorfehérvár megmeneküléséért. Hogy a nép ne
feledkezzék el errôl, az egész keresztény világban minden délben
háromszor meg kellett húzni a harangokat. (A déli harangszó máig
erre emlékeztet.)
Amikor Hunyadi seregével és a keresztes sereggel Nándorfehérvár közelébe ért, látta, hogy a Dunát a törökök hajókkal zárták el.
A török hajókat azonban az ügyes magyar hajósok gyorsan legyôzték. 6 Hunyadi így katonáival bemehetett a várba, a keresztesek pedig a várfalakon kívül, egy szigeten táboroztak le. Felcsillant a
remény a vár megmentésére.

• Miért nem ment be a várba a keresztes sereg? (Gondolj a várban
levô állapotokra!)

fehérvár védelmére sietô keresztesekrôl:
„Mindazok, akik összegyûltek, a népbôl
valók voltak: parasztok, falusi papok, kol
duló barátok. […] Legtöbbjüknek kardja
sem volt, csupán furkósbotja, parittyája,
mint a pásztoroknak.”
6 A törökök a tengeri gályákhoz hasonló, hatalmas hajókkal zárták el a Dunát.
A hajókon sok ágyú, kôhajító gép és katona
volt. Velük szemben a magyarok csónakokon (sajkákon), naszádokon indultak harcba. Ezek eltörpültek a török gályák mellett. Csakhamar kiderült azonban, hogy
a kicsiny hajók fürgesége elônyt jelent.
Elvágták a török gályák horgonyköteleit,
így azok az evezôsök erôfeszítése ellenére
tehetetlenül sodródtak lefelé a folyón. Néhányat még felgyújtani is sikerült.
• A Duna védelmét ellátó magyar folya
mi seregben sok szerb is szolgált. Mi lehet
ennek az oka?

Dunai naszád

Hunyadi János. – Fametszet* egy középkori
krónikából.

2. Hunyadi János, a törökverô

A várostrom
A szultán, mikor látta, hogy hajói csúfos vereséget szenvedtek, és a keresztények közül sokan bejutottak az
ostromlottakhoz, támadásra adott
parancsot. A keresztesek és a várvédô
katonák egyre hátráltak. Sok török elérte a magaslaton épült fellegvár falait.
Az ágyúk ütötte réseken és a magukkal hozott létrák segítségével akartak bejutni a várba. Lelkesítette ôket,
hogy a gyôzelmüket hirdetô lófarkas
lobogót már-már kitûzték a várfalra.
A védôk azonban hôsiesen ellenálltak. A zászlót emelô törököt a legenda
szerint Hunyadi öreg vitéze, Dugovics Titusz magával rántotta a mélybe.
• Miért volt nagyon fontos, hogy ne kerüljön a török zászló a vár fokára?

A végsô összecsapás
A heves ostrom után csendes éjszaka köszöntött az ellenfelekre, és reggel
sem történt semmi. Hunyadi és Kapisztrán cselt gyanított, ezért megtiltották a katonáknak és a kereszteseknek, hogy a törökre rontsanak.
A tilalom ellenére egyre több vitéz támadta meg a törököket a várból. A kis csetepatékból csakhamar komoly csata lett. Kapisztrán
kiválóan irányította a kereszteseket, holott soha nem tanulta a hadimesterséget. A Száva folyón átkelve sikerült a törököket oldalba
kapni és a törökök ágyúállásait elfoglalni. Az ágyúkat a török sereg
felé fordították. 7 Látva a török zavarodottságát, Hunyadi is kitört a
várból maradék seregével. A támadó törökökbôl egyszerre üldözöttek lettek. A szultáni sereg visszavonult.
Másnapra a megdöbbent keresztények csak az üres török tábort
látták. Az ellenség elmenekült! 8 9
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Dugovics Titusz hôstette, Wagner Sándor
Nézz utána az
festménye (XIX. század)
interneten, hogy milyen viták kapcsolódnak
ehhez a legendához!

•

7 Egy itáliai krónikás így számolt be Nándorfehérvár ostromáról: a keresztesek
„megtöltötték a törökök által elhagyott
ágyúkat, és ellenük fordították a köveket és
lôport, amit azok otthagytak. Így az ágyúkkal óriási vérfürdôt rendeztek a törökök között. […] Ezenfelül a várban […] ágyúkat
állítottak fel, melyek szörnyû kôgolyói a
keresztények felett elrepülve, nyomorúságosan pusztították a csapatokba tömörülô
törököket, úgyhogy egyetlen lövéstôl több
török, több sátor veszett el egyszerre”.
8 „Végre a szultán a zûrzavaros éjsza
kában nagy szégyennel megfutott innen.
Még sohasem szenvedett ekkora vereséget,
és ekkora szégyenét sem olvashatjuk a
krónikákban. Tudja meg fényességed, hogy
gyalogságának nagy részét szétvertük, s
a vezérek és az ô fôembereik közül sokan
holtan maradtak a csatatéren.” (Részlet Hu
nyadi János levelébôl, amit a gyôzelem után
a királynak írt.)

Nándorfehérvár rajza
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A szultán utolsó ellentámadása
Magyar támadás

Összefoglaló kérdések
1. Hogyan vált híressé a Hunyadi-család?
2. Mi a jelentôsége a hosszú hadjáratnak?
3. Hogyan halt meg a fiatal magyar király Várnánál?
4. Mi történt a király halála után?
5. Mi volt Nándorfehérvár katonai jelentôsége?
6. Ismertesd a szultán haditervét!
7. Mi volt a várért folyó harc fordulópontja?

9 Kapisztrán Jánost az egyház érdemeiért
felvette a szentek sorába. A török elleni
harcokban gyakorta fohászkodtak hozzá,
mert benne sokan Magyarország meg
mentôjét látták.
A nándorfehérvári csata két szakasza
A szöveg és a térkép alapján
térképen
mondd el a csata menetét!

•

Vázlat
A hadvezér. Fontos tisztségek, birtokadományok.
Harc a török ellen → hosszú hadjárat.
1444: várnai csatavesztés.
Hunyadi János kormányzó.
1453: Konstantinápoly (Bizánc) eleste.
1456: török támadás Nándorfehérvár
ellen; – déli harangszó; – Hunyadi és
Kapisztrán (keresztesek):
– harc a Dunán; – a vár ostroma, az
ágyúk elfoglalása; – magyar gyôzelem.
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3. Hunyadi Mátyás,

a reneszánsz uralkodó
Mátyást tartják a leghíresebb magyar királynak. Uralkodása
alatt élte fénykorát a középkori Magyarország.

Mondák és történetek Mátyás királyról

•

Mátyás király a trónon
Mondd el, mit
ábrázolnak a képen látható címer részletei!

1 „Éltében mind az egész ország reá
kiált vala Mátyás királyra, hogy igen kövély, nagyravágyó, hirtelen haragú és felette igen telhetetlen volna: Megnyúzná és
megönné az országot a sok vámokkal és a
nagy rovásokkal [adókkal], mert négyszer
rója vala mindeni esztendôben az országot
etc. De mihelyt meghala, minden ember
ottan dicsírni kezdé ôtet. Mert mindjárt
meg kezde bomlani a békesség az országban. Ottan megelevenülének a törökek is,
és az ország egyik nyavalyából a másikba
esék. Akkoron kezdé minden ember megismerni, micsoda jeles fejedelem volt volna az Mátyás király. És akkoron kezdének
mind az emberek mondani: De csak élne
Mátyás király, bátor minden esztendôben
hétszer róná meg az országot etc.” (Heltai
Gáspár krónikája nyomán, 1575)
2 A Hunyadiak ellenfelei azt követelték,
hogy Hunyadi László adja át a királynak
Nándorfehérvár várát. A vár alá érkezô
királyt és fôúri kíséretét Hunyadi László
beengedte a várba, de a király katonáit
nem. A tárgyalások során Hunyadi megölette az egyik bárót, a király rokonát.
V. László – hogy Hunyadi fogságából meg
szabaduljon – megígérte, nem áll bosszút
a gyilkosságért. Késôbb azonban Budán
mégis elfogatta a Hunyadi testvéreket.
Lászlót Buda fôterén lefejezték, Mátyást
pedig a király rabként hurcolta magával
Prágába. (V. László cseh király is volt.)

Ha népünk emlékezetét vizsgáljuk, néphagyományaink szerint Mátyás
király a legnépszerûbb uralkodónk, vele legfeljebb csak Szent László király vetekedhet. Életérôl és tetteirôl számos mese, monda, anekdota,*
közmondás maradt fenn. Ezek igazságos, bölcs uralkodó képét vetítik elénk, aki a szegények, a rászorulók és az elesettek támogatója, a
gonosz kapzsi emberek (gyakran fôurak) megleckéztetôje. Országát,
népét álruhában látogató, az urakat megtréfáló népi hôs. Ugyanakkor
az ellenséget megfutamító, legyôzhetetlen, bátor uralkodó.
Valójában Mátyás erôskezû uralkodó volt, ezért kortársai nem
szerették, sôt félték. Késôbb, a zivatarosabb történelmi idôkben más
megítélés alá kerültek tettei: nemcsak a népmesék hôsévé, hanem a
nemzeti nagyság jelképévé is vált. 1

•

Korábban már olvastál, tanultál Mátyás királyról szóló népmeséket. Idézz fel néhányat közülük!

A királyválasztás
Mátyás igen alapos nevelésben részesült. A katonai ismeretek mellett több nyelven: latinul, olaszul, németül, csehül és valószínûleg
románul is értett. A róla szóló források szerint kiváló latintudásának
köszönhetôen gyakran tolmácsolt apja diplomáciai tárgyalásain. Tanítója a kor humanista tudósa, Vitéz János váradi püspök volt.
A nándorfehérvári gyôzelmet szomorú események követték. Hunyadi János és Kapisztrán János csakhamar meghalt pestisben. Hunyadi örökébe két fia közül az idôsebb, László lépett volna. A Hunyadi család gazdagságát, hatalmát azonban sok báró irigyelte, és
ellenségei elhitették az ifjú királlyal (V. László), hogy Hunyadi László
összeesküvést szít ellene. Elfogatta a Hunyadi testvéreket. Lászlót
kivégeztette, 2 Mátyást börtönbe záratta. A király sem élt már sokáig: alig 17 évesen egy hirtelen támadt betegségben meghalt.
V. László halálhírére, 1458 elején, a nemeseket királyválasztó
országgyûlésre hívták össze Pestre. A krónikás így ír errôl:
„Amikor László király meghalt, erôsen megijedtek azok az urak,
akik Hunyadi László halálát okozták. Hogyne ijedtek volna meg, amikor Szilágyi Mihály nagy sereggel közeledett Buda felé. Pedig Szilágyi Mihályt nem is a bosszúállás szándéka vezette, ô ennél többre
vágyott: a trónt akarta megszerezni unokaöccsének, Hunyadi Mátyásnak. Amikor Szilágyi Mihály fegyveres sokasággal Pest városába
érkezett, az isteni akarat csodálatos jeleket mutatott. Az elsô éjszakán, abban a hideg télben minden csillag fényesen ragyogott az
égen, a Duna vize pedig olyan erôsen befagyott, hogy a jég hátán
úgy járhattak, mint a sík mezôn. Reszkettek is az urak a budai várban, mert Pest felôl minden baj nélkül fel lehetett vonulni a várba. Ha
most Szilágyi Mihály bosszút forral, vége az életüknek... De Szilágyi
Mihály megüzente az uraknak, hogy nem áll bosszút Hunyadi László
haláláért.

3. Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó
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Ekkor az urak felbátorodtak, levonultak Pest városába, hogy a király megválasztásáról tárgyaljanak. Ott sokat tárgyalni nem kellett,
mert a köznemesség sokasága, negyvenezer ember állott a Duna jegén, és mind Hunyadi Mátyást éltette. A gyerekek pedig ezt a dalt
énekelték a pesti utcákon:
Mátyást mostan választotta
Mind az ország királyságra,
Mert ezt Isten adta nékünk
Mennyországból oltalmunkra.
Ezen a napon is csoda történt: a választás híre még ki sem szivárgott, de a pesti nagytemplomban már felhangzott a hálaadó ének.
Amikor aztán az egész nép megtudta, hogy Mátyás lett a király,
mindenki nagy örömmel ujjongott. Minden templomban meghúzták
a harangokat, harsogtak a kürtök, szóltak a sípok, és olyan nagy
hangon énekelt mindenki, hogy megtelt azzal a levegôég. A választás éjszakáját annyi máglyarakás világította meg, hogy az emberek
azt hitték, a csillagok szálltak le az égboltról. Soha még királyválasztás ennyi örömmel, ennyi dicsôséggel nem történt.” (Benczédi
Székely István és Thuróczi János krónikája nyomán)

• A krónikarészlet alapján mitôl rettentek meg a tanácskozó nagyurak?
• Milyen csodás jelenség segítette Mátyás megválasztását?
• Kik támogatták Mátyás megválasztását? Mit remélhettek az ifjú
uralkodótól?
• Mennyiben érzed a történetet valósnak, és mennyire mesésnek?
Erôs királyi hatalom kiépítése
A királlyá választása után hazatérô Mátyás (1458–1490) gyorsan
bebizonyította rátermettségét. Egymás után törte meg a bárók
hatalmát. Kit tisztségek és birtokok adományozásával, kit fenyegetéssel vett rá, hogy királyi akaratával ne merészeljen szembeszállni.
Mátyás a kisebb nemesekre támaszkodott a bárók ellen: kezdetben évente hívta ôket országgyûlésre. A királyi hatalom rövid idô
alatt megerôsödött. Késôbb olyan hivatalokat alakított ki, amelyek
csak a királytól függtek. Ekkor már ritkábban hívta össze az országgyûlést. A hûséges nemeseket és bárókat azonban Mátyás megbecsülte. Sokukat alacsony sorból emelt fel, és sokuknak adományozott nagy birtokokat.
A központosított királyi hatalom kiépítése, merész külpolitikai tervei és fényes udvartartása sok pénzt igényelt. A kincstár
bevételeinek növelésére átalakította az adó- és vámrendszert, így
jelentôsen növelte a jobbágyokra nehezedô állami terheket. 3
Ugyanakkor, mint a róla szóló népmesék tanúságot tesznek errôl,
védte az adózó parasztokat, igyekezett megakadályozni a nemesek
jogtalanságait. 4
A belsô nyugalom kedvezett a kereskedelem és a városok fejlôdésének. Ekkor élte fénykorát Buda. Jelentôsen nôtt a mezôvárosok
száma. A városok adói is bevételt jelentettek Mátyásnak.

Mátyás király aláírása

Jelenet egy Mátyásról szóló mesébôl
Melyik Mátyás-mesét ismered fel a képen?
Foglald össze röviden a történetet! Hogyan
segítette Mátyás a szegény embert, és hogyan
büntette a kevély gazdagot?

•

3 A király a kapuadót füstadóra változtatta. Már nemcsak jobbágytelkenként,
hanem a telken álló házanként (vagyis
kéményenként) kellett adót fizetni. S mivel egy telken sokszor több jobbágyház is
volt, ez jelentôsen növelte a bevételeket.
Bevezette a rendkívüli hadiadót is, amelynek összegét hadjárataira és hadseregére
fordította.
• Melyik királyunk vezette be a kapuadót?
Kik fizették ezt?
4 Mátyás és a bányabáró Egy bányabáró
nagyon nyomorgatta a bányászokat. Hírit
vette ennek Mátyás király, és titokba beszegôdött a bányába tisztviselônek, hogy
nyugodtan szétnézhessen egy kicsit. Látta, hogy milyen gazemberségre készülnek
a bányagróf emberei, de hagyta. A pénztáros igazságos ember vót, nem akarta,
hogy becsapják a bányászt. Ezért el akarták tenni láb alól. Kieszelték, hogy feltörik
a kasszáját, ellopják a pénzt, becsukatják.
Úgy is vót. Befalazták a bányába a szerencsétlent. Másnap megjelent Mátyás király
nagy kísérettel, és kiszabadította, a bányabárót meg a pereputtyát elcsapatta. Nagyon a szívén viselte a bányászok sorsát,
merhogy a város azelôtt az anyjáé vót. De
ô mindenhova elment, ahol a szegényeket
sanyargatták, és igazságot tett. (Kríza Ildikó gyûjtése, Nagybánya, Szatmár megye)
• Mit gondolsz, a bányászokon kívül
kinek az érdekeit veszélyeztette a kapzsi bányagróf? Hogyan járta az országot
a néphagyomány szerint Mátyás király?
Milyen ásványkincsek bányászatáról volt
nevezetes Magyarország a középkorban?
Kit illetett a bányák jövedelmének jelentôs része?
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5 Mátyás kiváló hadvezére volt Kinizsi
Pál. A vitéz hatalmas testi erejérôl volt híres. A csatában gyakran mindkét kezében
kardot forgatott. Mátyás sokra becsülte a
jó katonát. Egyszerû származása ellenére
a fôemberei közé emelte. Kinizsi fôleg a
török elleni háborúkban tüntette ki magát. A hagyomány szerint a kenyérmezei
gyôzelem örömére Kinizsi táncra perdült,
de nem akárhogy! Egy-egy halott törököt
a hóna alá kapott, a harmadikat pedig a
fogai közé, s úgy ugrált, forgott a tábortûz
körül.
6 Nem tudjuk pontosan, hogy miért
nevezték Mátyás zsoldosseregét fekete
seregnek. Vannak történészek, akik azt
mondják, hogy a katonák fekete páncéljáról. Mások azt állítják, hogy az egyik híres
kapitányt katonái csak így hívták: „a Fekete”. Késôbb ez a név az egész seregen
rajta maradt.

A fekete sereg zászlaja. Mátyás király hadseregéhez kapcsolódó zászló, ahol az uralkodó az Árpád-házi sávokat, valamint a cseh
királyság oroszlános címerét egyesítette egy
negyedelt pajzsban, középen a saját, hollós
családi címerével.

7 Egy nagyobb terület várait azonos parancsnokság irányította, így a védekezés
szervezettebb volt. A várak katonaságát a
király fizette. Ha a vár valamelyik nagyúr tulajdonában volt, a kincstár akkor is fedezte
a katonai kiadások egy részét. A várakban
a katonák többsége könnyûlovas volt. Üldözôbe vették a magyar területre betörô
török rablócsapatokat, és esetenként török
területen viszonozták a „látogatást”.

A fekete sereg
Mátyás tudta, ha függetlenedni akar a nagyuraktól és ha növelni
szeretné országa területét, a régi hagyományos nemesi haderô már
elégtelen lesz ezen feladatok ellátására.
Megnövekedett adóbevételeire támaszkodva olyan zsoldossereget* toborzott, amely mindig bevethetô volt belsô és külsô ellenfelei
ellen egyaránt, és megfelelt a korabeli korszerû hadászati követelményeknek is. Ennek az állandó seregnek, amely késôbb a legendássá vált fekete sereg nevet kapta, eleinte csak 6000, késôbb már
20 000 katonája volt, akiket olyan hadvezérek vezettek, mint Kinizsi Pál vagy Magyar Balázs. 5 6
A sereg döntô mértékben páncélos nehézlovasságból és gyors
mozgású könnyûlovasokból (huszárokból) állt. A gyalogság és
a tüzérség a várostromokban kapott nagy szerepet. A kôhajító
gépek mellett a tüzérségnek már ágyúi is voltak.

A fekete sereg. Gyalogság, számszeríjász, puskás, pajzsos, vértes* nehézgyalogos látható a képen. Mátyás jól szervezett, hivatásos hadserege 1459–1460 táján jött létre.
A francia mellett Európa második zsoldoshadserege volt.

Mátyás külpolitikája
Mátyás király jól tudta, hogy Magyarország legerôsebb és
legveszélyesebb ellensége a török. Ezért óvakodott attól, hogy
okot adjon a szultánnak a háborúra. Inkább az ország védelmét,
a déli végvárakat* erôsíttette meg, és néhány várat el is foglalt a
töröktôl (pl. Jajcát). 7 Ha azonban a török támadott, Mátyás készen
állt a védelemre. Az ellenség egy ízben betört Erdélybe, és rabolt,
fosztogatott. Mátyás híres hadvezére, Kinizsi Pál Kenyérmezônél
hatalmas gyôzelmet aratott felettük.

• Keresd meg az atlaszodban a kenyérmezei ütközet helyszínét!
• Nézz utána, milyen szerepet játszott a gyôzelemben Kinizsi Pál!
Mátyás szerette volna elnyerni a cseh koronát is, hogy a gazdag
cseh tartományokkal megerôsítse az ország gazdaságát és védelmi
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erejét. Évekig tartó háborúskodás után Mátyást cseh királlyá
választották. 8
Csehország a Német-római Császárság része volt. Ezért a cseh
királyi címmel Mátyás közelebb került fô céljához, a német-római
császári cím megszerzéséhez. Azt remélte, hogy császárként
nagyobb tekintélye lesz, és talán a török ellen is több katonát tud
összeszedni. Törekvése újabb háborúba sodorta. Az akkori császár
a Habsburg-családból származott. Mátyás gyöngíteni akarta
hatalmát, ezért megtámadta a Habsburgok ausztriai birtokait.
A háború magyar sikert hozott: Mátyás rövidesen Bécs városát is
elfoglalta. A császári címet azonban nem sikerült megszereznie.
A németek tartottak erôskezû uralmától.
A bárók és a nemesek közül sokan nem értették, hogy Mátyás
miért nem támad a törökök ellen, miért a keresztény nyugati és északi
szomszédaink ellen hadakozik. Fellázadtak Mátyás ellen. Mátyás
azonban gyorsan hazatért a cseh háborúból, és kibékült a lázadókkal.

8 Mátyás elsô felesége, Podjebrád Katalin
cseh királylány volt. A fiatal magyar király
az asszony korai halála ellenére szerette
volna elnyerni a cseh koronát is. Évekig tartó háborúskodás után Mátyás ugyan elfoglalta a cseh területek egy részét, és a cseh
rendek egy része királlyá is választotta, de
az országon és a koronán végül osztozkodnia kellett a lengyel Jagelló Ulászlóval.

• Milyen égtáj felé folytatott hódító hadjáratokat Mátyás?
• A magyar királyok közül kinek sikerült már megszereznie a császári
címet?

Mátyás reneszánsz udvara
Mátyás elsô felesége elvesztése után elhatározta, hogy híréhez és rangjához méltó feleséget keres magának, aki utóddal ajándékozza meg ôt.
A nápolyi király leányát, Beatrixot választotta.
A reneszánsz kori Itáliából érkezô királyné Magyarországra
költözése után megváltozott az udvar élete. A király fényes udvart
alakított ki Budán. Átalakíttatta Zsigmond budai palotáját. Visegrádon
levô vidéki palotáját is felújította késô gótikus és reneszánsz stílusban.
A reneszánsz stílus Itálián kívül elôször Magyarországon, Budán
és Visegrádon jelent meg. Mátyás itáliai és magyar mesterekkel
végeztette a munkálatokat. Nem véletlenül fejezte be a pápai követ így
levelét: „Visegrádról, a földi paradicsomból.” 9

• Miért Itáliából hivatott építészeket és tudósokat Mátyás? Mondj egy

történelmi és egy családi okot!
• Mutasd be a reneszánsz épületek jellegzetességeit! (Ötödikes tankönyv, 93. oldal.)
9 Egyszer egy török követ, akit szokás szerint felvezettek Mátyás király udvarába,

a kapun át bepillantott, és meglátta a csodálatos függôkerteket. Egy kissé megállt,
majd körülnézett, és szinte elkáprázott a szeme, amikor a palotát megpillantotta.
Megbámulta a csarnokok ragyogását, az arany- és ezüsttárgyak gazdagságát meg
a sok kincset. A sok szépség annyira megzavarta, hogy minden mondanivalóját
elfelejtette. Hát még mikor odaért a király elé, akinek nagy szemei vérben forogtak! Úgy megijedt, hogy semmi mást nem tudott mondani, csak ezt ismételgette:
A császár köszönt! A császár köszönt! Mikor a király megkérdezte, hogy hát ezen
kívül mit akar mondani, a követ semmit se felelt. Ekkor Mátyás odafordult az udvari
néphez, és azt mondta: Látjátok, ugye, milyen vadállatok pusztítják országunkat,
és más keresztény birodalmak határait?! Valóban, mennyire rajtam múlik, azon
leszek, hogy zabolát vessek ezeknek a vadaknak a szájába, ne szaladgáljanak ilyen
szabadon! Mindjárt parancsot adott, hogy a követet vezessék el a szállására. Azt
mondta neki: Eredj innen, térj magadhoz, és máskor légy eszeden! Az uradnak
meg azt üzenem, hogy máskor olyan követet küldjön, aki legalább egy üzenetet
képes átadni. Azért bôkezûen megajándékozta a követet, az pedig szégyenszemre
kullogott el Budáról. (Oláh Miklós elbeszélése nyomán)
• Hogyan hangsúlyozza Mátyás király udvarának fényét a szöveg szerzôje? Men�
nyiben lehet igaz a török követ meglepôdése? Válaszodat indokold is!

A díszudvar a Herkules-kúttal Mátyás palotájából – rekonstrukciós rajz. (Buzás GerKi volt
gely, Pazirik Informatikai Kft.)
Herkules? (Ötödikes tankönyv, 33. oldal.)
Vajon miért állítottak neki kutat a magyar
király palotájában?

•
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Az oroszlános kút a visegrádi palotában
Melyik királyunk építtette a visegrádi várat
és a palotát? (Ötödikes tankönyv, 78. oldal.)

•

•

Dombormû Beatrix és Mátyás portréjával
Gyûjtsétek össze a tankönyvi leckébôl
és a leckét követô olvasmányból, hogy milyen változásokat hozott Mátyás és a királyi
udvar életében Beatrix Magyarországra érkezése!

10 Mátyás könyvtárába messze földrôl
hozatták a ragyogóan díszített kódexeket,
de volt, amit Budán készítettek.
A Hunyadiak címerében holló volt látható, ami latinul Corvus (korvusz). Ebbôl
a szóból származik a könyvek neve: corvi
nák (korvinák).
A Mátyás udvarába érkezô írók közül
a leghíresebb Antonio Bonfini volt, aki
megírta a király uralkodásának történetét. Krónikájában azt állította, Mátyás az
ókori római császárok leszármazottja! Ez
ugyan nem igaz, de a király hálás volt a
„költôi túlzásért”.
• Mit nevezünk kódexnek? Hogyan készült
a kódex? (Ötödikes tankönyv, 7. oldal.)
• Miért illett Mátyás terveibe, hogy a római
császárok leszármazottjának tüntették föl?
Díszes lap az egyik corvinából és Beatrix királyné zsoltároskönyve. A bôrkötésû,
aranyozott díszítésû könyvön Mátyás király címere látható

Mátyás nem csak az építészetben követte példaképeit, az itáliai
reneszánsz uralkodókat. Pártolta a mûvészeteket és a tudományokat. Itáliából költôket, írókat is az udvarába csábított. Uralkodása alatt jött létre az elsô nyomda Budán. Messze földön híres volt
a király könyvtára, amelynek díszes kötésû könyveit corvináknak
nevezték. 10
Mátyás erôs királyi hatalmat és virágzó országot teremtett. Sok
terve nem valósulhatott meg. Nem volt még ötvenéves, amikor
Bécsben váratlanul meghalt. 11 A nép sokáig siratta „Mátyást, az
igazságost”.

Mátyás ábrázolása egy corvinában. A babérkoszorús kép Magyarország, Csehország és
Dalmácia uralkodójaként mutatja a királyt.

11 Bonfini szerint Mátyás halálát számos csodajel elôzte meg. Például abban az
évben Budán a Hunyadiak címermadarából, a hollóból egyet sem láttak. Ám Székesfehérvárott, a magyar királyok temetkezôhelyén több száz gyûlt össze.
Bonfini írta le a király temetését: „Az ünnepélyes temetésen nagy tömeg vett
részt. A király holttestét bíbor ravatalra terítették, reá helyezték a királyi jelvé
nyeket: a palástot, a kardot, a kormánypálcát (jogart), a koronát és az (ország)
almát. […] Tizenkét bíborba öltözött lovas ment a menet élén. Ôk a királynak oly
sok gyôzelemben szerzett zászlóit vitték legelöl. […] A lovasok […] a fôoltár elôtt
a földre dobták az összes jelvényeket, mintha a király halálával minden gyôzelem
és minden meghódított tartomány elveszett volna. Erre a látványra mindenki sírva
fakadt.”

3. Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó
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A Magyar Nemzeti Bank 1000 forintos bankFoglaljátok össze, hogy milyen emjegye
beri és uralkodói tulajdonságai és tettei miatt
kerülhetett fel Mátyás király a bankjegyre!

•

A visegrádi királyi palota kertje és a visegrádi vár rekonstrukciója Mátyás korából
Melyik királyunk építtette a visegrádi
(Buzás Gergely, Pazirik Informatikai Kft.)
várat? (Ötödikes tankönyv, 78. oldal. Hasonlítsd össze az I. Károly korabeli Visegrádot a Mátyás korabelivel, a rekonstrukciós rajzok alapján!

•

Összefoglaló kérdések
1. Mi történt a nándorfehérvári gyôzelem után Hunyadi János két fiával?
2. Hogyan lett Hunyadi Mátyásból király?
3. Melyek voltak Mátyás elsô belpolitikai intézkedései?
4. Miben hasonlít Mátyás törökellenes politikája Zsigmondéhoz?
5. Milyen elônyei és hátrányai voltak a nemesi és a zsoldos haderônek?
Szerinted melyik volt a korszerûbb ebben az idôben?
6. Mutasd be Mátyás udvarát!
7. Mátyás idején a jobbágyoknak több adót kellett fizetniük, mint korábban. Miért volt Mátyás mégis népszerû uralkodó?

Vázlat
Mondák és történetek hôse.
Hunyadi János halála – a Hunyadifiúk sorsa.
Királyválasztás.
Hunyadi Mátyás uralkodása: 1458–
1490.
– A bárók hatalmának megtörése.
– A királyi bevételek növelése.
– A fekete sereg.
Külpolitika:
– védekezô politika a törökkel szemben
(a déli végvárvonal megerôsítése).
– hódító politika nyugatra (Csehország és Bécs elfoglalása).
Pompás reneszánsz királyi udvar, corvinák.
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Mátyás lakomája

Korabeli aranyozott ezüstkanalak

Mátyás udvarának életérôl, szokásairól a király hívására Budára jött itáliai
történetíró, Bonfini számol be. Tôle tudjuk azt is, milyen volt egy királyi
lakoma.
A Beatrixszal kötött házasság után Mátyás azt akarta, hogy udvara
az itáliai udvarokra hasonlítson. A király nem ült egy asztalhoz az elôkelôkkel, hanem külön-külön asztalokhoz ültette le ôket, rangjuk szerint.
Az ételekrôl Bonfini viszonylag keveset árul el: „Szokásuk a magyaroknak […] minden ételt mártásban enni. A mártások váltakoznak az
ételek szerint. A fiatal liba, kacsa, […] fácánok, fogolymadarak, seregélyek, melyek nagy számban vannak errefelé, aztán borjú, bárány, […]
disznó és vaddisznó, húsok meg halak, mindegyik a maga mártásában
úszik.” Az ételeket messzi földrôl hozott drága fûszerekkel ízesítették.
Mátyás idejében vált gyakorivá az udvarban a cukor fogyasztása. Ezt
cukornádból készítették. A cukornád hazája India volt, ahonnan arab
kereskedôk hozták Európába. Magyarországon a neve elôször nádméz
volt, a cukor szó csak jóval késôbb terjedt el (arabul eredetileg szakírának
nevezték). Emellett ritkaságnak számító déligyümölcsök (datolya, füge)
is kerültek az asztalra.
Bonfini leírja azt is, hogyan étkeztek: „Az is szokás, hogy – nem úgy,
mint nálunk (Itáliában), ahol mindenki külön tálból eszik – valamennyien
egy tálból kapnak, és senki sem használ villát, amikor a falatot fölemeli,
és a húsba harap. Mindenki elôtt van valami kenyérféle. A közös tálból,
ami tetszik, kiveszi, és falatokra vágva ujjaival emeli szájához, […] úgyhogy csak a legnagyobb nehézséggel védheti meg az ember a magyarok
bôséges és gazdag táplálkozása mellett kezét és ruháját a beszennyezôdéstôl. […] De Mátyás király, noha mindenhez a kezével nyúlt, soha
nem szennyezte be magát, bármennyire is elmerült a beszélgetésben.”

OLVASMÁNY

Mátyás király asztalánál
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Többéves trónviszály után, 1308-ban az Anjou-házból származó I. Károly
lett a magyar király. Legyôzte a tartományurakat, és újra erôs királyi hatalmat
épített ki. Intézkedéseivel erôsíttette az ország gazdaságát és a király katonai
erejét. A királyi kincstár bevételeit új adókkal növelte meg. Külpolitikája is eredményes volt: jó kapcsolatokat épített ki a cseh és a lengyel királlyal.
Károly fia, I. (Nagy) Lajos háborúkkal igyekezett hatalmát növelni. Több területet befolyása alá vont, az ország határait minden irányban kiterjesztette,
és lengyel királlyá is megkoronázták. 1351-ben törvényeket hozott a kisebb
nemesek védelmében.
Utóda, Luxemburgi Zsigmond megszerezte a cseh trónt, valamint a német-római császári koronát is. Hatalomra jutását véres trónharcok elôzték meg,
de sikerült újra megszilárdítani a királyi hatalmat. Zsigmond azonban kénytelen
volt a bárók egy csoportjával együtt kormányozni. Uralkodása kezdetén jelent
meg a Török Birodalom határaink mentén. Több évszázados küzdelem kezdôdött az Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság között. Zsigmond Magyarország déli részén végvárrendszert építtetett ki a török feltartóztatására.
A törökök ellen Hunyadi János vette fel a harcot eredményesen. Egy idôben
kormányzóként vezette az országot. Hunyadi támadó hadjáratokkal igyekezett
a törököket távol tartani határainktól, de a legnagyobb gyôzelmet 1456-ban,
Nándorfehérvár védelmével aratta.
Hunyadi János fia, Mátyás király idején élte virágkorát a középkori Magyarország. Mátyás új adókkal növelte a kincstár bevételeit. Erôs zsoldoshadsereget
szervezett. Átalakította az országos hivatalok rendszerét, és háttérbe szorította a bárókat. Kezdetben a nemességre támaszkodott, késôbb azonban igyekezett a nemességtôl függetlenedve kormányozni. Kiterjesztette Magyarország
fennhatóságát Csehországra és az osztrák tartományokra, elfoglalva Bécs városát. A törököktôl megvédte határainkat, és megerôsítette a déli végvárrendszert. A király udvarában itáliai mintára elterjedt a humanista kultúra, a reneszánsz mûvészet. Az utókor Szent István után a legnagyobb uralkodónkként
tartja számon.
1. Kik a tartományurak? Miért tudta ôket legyôzni I. Károly?
2. M
 ilyen intézkedéseket hozott I. Károly a királyi kincstár bevételeinek növelése érdekében?
3. Mi volt a jelentôsége a visegrádi királytalálkozónak?
4. Mit jelent az ôsiség törvénye, és mi volt a kilencedtörvény? Melyik királyunk
hozta ezeket a törvényeket?
5. Milyen irányokba terjesztette ki uralmát I. (Nagy) Lajos?
6. K
 ik voltak a bárók? Melyik királyunk hatalma ellen törtek uralkodása kezdetén?
7. Mi a mezôváros, és miben különbözött a középkori városoktól?
8. Mutasd be a középkori Budát!
9. Minek köszönheti a Hunyadi család a felemelkedését?
10. Mi történt Várnánál? Mikor volt az ütközet?
11. Mi a különbség a király és a kormányzó között?
12. Mondd el Nándorfehérvár védelmének történetét! Használd a következô
kifejezéseket: keresztesek, török hajózár, belsô vár, török tüzérség, pestis.
13. Mi a különbség a kapuadó és a füstadó között?
14. Milyen irányban terjesztette ki hatalmát Mátyás király?
15. Mutasd be Mátyás törökkel szembeni politikáját!
16. Jellemezd Mátyás reneszánsz udvarát!

Összefoglalás

•

Melyik gazdasági ágazat fellendülését
eredményezte az értékálló aranyforint bevezetése?

• Honnan való a kép, és kit ábrázol? Melyik

közép-európai állam trónját örökölte meg a
nagybátyjától?

•

Melyik uralkodónkat ábrázolja a kép? Melyik uralkodóházból származott?

•

Ki látható a dombormûvön? Hogyan ítélték
meg ôt a saját korában, és hogyan vélekedik
róla az utókor?

Világtérkép részlete a lisszaboni Felfedezések emlékmûvérôl (1960)

Az egyik kis képen a portugál felfedezôk emlékmûve látható Lisszabonban. A gazdasági kényszer, technikai feltételek és
a tudomány fejlôdése lehetôvé tette, hogy a bátor európai felfedezôknek köszönhetôen kinyíljon a világ, és megismerhetôvé
váljon a Föld egésze. A másik kis kép a reformációra utal: a svájci prédikátor* Farel emlékmûve látható a svájci Neuchâtelben.
A prédikátor az ég felé emeli a Bibliát, a hit forrását, amelyhez a tekintélyét vesztett egyház visszatért, szabaddá téve a gon-
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dolkodást. A földrajzi felfedezések és a reformáció jelentették azt alapot, amely lehetôvé tette
a tudományos megismerést, a tudományos gondolkodást, amely feltárta a világegyetem és
benne a Föld titkait. Mindezen változások színtere a kora újkor világa.

fejezet
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4. A földrajzi felfedezések
A középkorban (mint az ókorban) az emberek többsége sokáig
azt hitte, hogy a Föld egy lapos korong. Egyes tudósok azonban
azt állították, hogy a Föld gömb alakú, és voltak hajósok, akik
kimerészkedtek az ismeretlen óceánokra, hogy felfedezzék a
fûszerekben gazdag Indiába vezetô utat. Egy emberöltô alatt
Európa számára kitárult a világ…

A felfedezések okai és feltételei
Karavella. Kolumbusz hajói közül egy sem
volt nagyobb, mint egy balatoni vagy dunai
sétahajó. A taton (tehát a hajó végén) elhelyezett kormánylapátot kötelekkel mozgatták, s
ez lehetôvé tette, hogy egyszerre több ember
is segítsen a kormányzásban. A többárbócos,
osztott vitorlás, magas építésû hajók kön�nyebben megbirkóztak az óceáni viharokkal.

Európa több mint ezer éve, az ókor óta Ázsia távoli tájairól, Indiából és Kínából szerezte be a fûszereket, a selymet, a drága kelméket,
a drágaköveket és az elefántcsontot. Ezek az áruk muzulmán (arab,
majd török) kereskedôk közvetítésével érték el Európát, amely jórészt
arannyal és ezüsttel fizetett.
A XV. századra azonban az európai nemesfémbányák elapadtak,
pedig a fellendülô ipar és kereskedelem egyre több pénzt igényelt.
Ráadásul a terjeszkedô Török Birodalom elfoglalta a keleti kereskedelem útjait és kikötôit, a kereskedelem hasznát pedig természetesen
szerette volna magának megtartani, ezért az árukra hatalmas vámot
vetett ki.
 Keresd meg az atlaszodban, hogy a Közel-Kelet mely területeire terjesztette ki hatalmát a Török Birodalom! Milyen veszéllyel járt ez a keleti
kereskedelemre nézve?

Tengerész Henrik portugál herceg. A XV. század elsô felében élt, és sokat tett azért, hogy
országa tengeri hatalommá váljon: tengerészeti iskolát és hajógyárat alapított, a hajók
kapitányainak kötelességévé tette, hogy a
megtett útról térképet és hajónaplót készítsenek. Afrika nyugati partjait feltáró expedíciói
elôsegítették Portugália gyarmatosító vállalkozásait és az Indiába vezetô út meglelését.

Európa kereskedôi már csak abban reménykedhettek, hogy új aranylelôhelyeket és egyúttal új utat találnak a Kelet országaiba, hogy közvetlenül maguk szerezhessék be a drága árukat.
Lehetséges új utak azonban csak az Atlanti-óceán irányában
nyílhattak. Szerencsére az európai hajósok rengeteg hajózási tapasztalattal rendelkeztek, a tengeren való tájékozódáshoz új eszközök
jelentek meg (pl. az iránytû), és a genovai (dzsenovai) tengerészek
kifejlesztettek egy erôs, az óceán viharainak is ellenálló hajótípust, a
karavellát. Európa a technika és a tudomány fejlôdésének következményeként készen állt a világtengerek meghódítására.

A hajó fejlôdése. A ferde rúdra szerelt vitorla megkönnyítette a hajó irányítását,
ha oldalról fújt a szél, a vízszintes rúdra felhúzott vitorlát pedig hátszél esetén
használták. Mit gondolsz, miért volt eleinte egy-, késôbb kétféle vitorla a hajókon?

•

A portugál Vasco da Gama (vászko dá gámá) indulása Indiába 1497-ben, és megérKövesd nyomon a történelmi
kezése az indiai Calicut város kikötôjébe 1498-ban
atlaszban Vasco da Gama útját! Hogyan nevezik Afrika legdélebbi pontját?

•

4. A földrajzi felfedezések

A felfedezôk útjai
Az egyik legtehetségesebb hajós nép, a portugálok királya arra gondolt, hogy hajókkal Afrika megkerülésével kellene Indiába eljutni.
Ez az egyik hajóskapitánynak sikerült is a XV. század végén. A portugál
hajók rövidesen kiszorították az arab vetélytársakat az Indiai-óceánról. Ám az út Afrika megkerülésével nagyon hosszúnak bizonyult.
Az Ibériai-félsziget államainak többségét egyesítô, az arabokat onnan kiszorító Spanyol Királyság a portugálokkal versenyezve szintén
szerette volna megszerezni India kincseit, ezért új utakat keresett.
Lehetséges út azonban már csak nyugatra, a nyílt óceán irányába vezetett.
Egy itáliai származású hajós, Kolumbusz Kristóf évek óta gyûjtötte a tudományos érveket a nyugatra vezetô út mellett. A humanista tudósok által újra felfedezett ókori szerzôk nyomán úgy gondolta,
hogy a Föld nem lapos, hanem gömbölyû. Ha ez így van, akkor nyugat
felé hajózva is el lehet érni Indiát. 1 Tervéhez több uralkodónál
is keresett támogatást. Végül a spanyol királyi udvar támogatásával
Kolumbusz felszerelhetett három kicsi hajót az útra. 1492-ben indult
útnak a Santa Maria fedélzetén, és két hónapnyi hajózás után partra
szállt. 2 Azt gondolta, elérte Indiát. Késôbb egyre többen kételkedni
kezdtek ebben, és az újonnan felfedezett területet Újvilágnak, majd
Amerikának nevezték el. 3
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1 Egy könyv lapjaira Kolumbusz ezt
írta: „Spanyolország vége és India kezdete nincs messze egymástól. Nyilvánvaló,
hogy kedvezô széllel néhány nap alatt át
lehet kelni a tengeren.” Tervének végrehajtásában bátorította, hogy akkoriban már
elkészült egy földgömb és egy világtérkép,
amely a gömb alakú Földet kiterítve ábrázolta. Ezek az Európa nyugati és Ázsia
keleti partvidéke közötti távolságot kicsinek mutatták. Ha a valódi távolságot ábrázolták volna, Kolumbusz bizonyosan nem
vág neki az útnak.

 A térkép segítségével számold ki, hány kilométert tettek meg Kolumbusz hajói! Körülbelül hány kilométert hajóztak egy nap?
2 1492. október 12. péntek

Hajnali két óra felé tûnt fel a föld. […] Péntek volt, amikor egy szigetre értünk,
amelyet indián nyelven Guanahaninak (gvanahami) neveznek. Ott mindjárt
meztelen bennszülötteket pillantottunk meg. […] felfegyverzett csolnakon
kiszálltam a szárazföldre. Ott kibontottam a királyi lobogót […]. Zöld fákkal
beültetett és vízben és mindenfajta gyümölcsben gazdag tájék tárult szemünk
elé. […] Mindjárt összegyülekezett a sziget számos bennszülöttje. Felismervén,
hogy oly emberekkel állok szemben, akiket inkább lehet szeretettel, mintsem
karddal megmenteni és szent hitünkre téríteni, barátul akartam megnyerni ôket,
s ezért némelyiknek piros sapkát és üvegbôl való nyakláncot és más, értéktelen
csekélységet ajándékoztam, s ôk ezeken fölötte örvendeztek. Oly jó barátaink
lettek, hogy öröm volt látni. Úszva elérték hajóinkat és papagájokat, gyapotfonálból készült gombolyagokat, gerelyeket és más hasonló holmit hoztak magukkal, s azokat elcserélték arra, amit mi adtunk nekik, így üveggyöngyökre és
csengôkre. (Részlet Kolumbusz naplójából)
• Mit érezhettek Kolumbusz és hajóstársai, amikor megpillantották a szárazföl
det? Képzeld el a szöveg alapján a találkozást a spanyolok és az amerikai ôsla
kók között! Hogyan élhették meg ezt a találkozást, mit gondolhattak egymásról?

Kolumbusz bemutatja tervét a királyi párnak
(színezett metszet, ismeretlen mûvész alkotása)

3 Kolumbusz élete végéig biztos volt abban, hogy Indiába jutott el. Ezért az ott
lakókat indiánoknak nevezte el. Az elnevezés rajta is ragadt ezeken a népeken. Egyre
többen azonban úgy gondolták, hogy egy
addig nem ismert földrészre bukkantak.
Egy itáliai földrajztudós, Amerigo Vespucci (veszpuccsi) állította ezt a leghatározottabban. A XVI. század elején több
utazást is tett az új területre, térképeket
készített róla, és ezzel bebizonyította,
hogy nem Indiában járnak. Az „Újvilágot”
tiszteletére Amerikának nevezték el.

A portugál Fernando Magellán flottája bizonyította be végleg,
hogy a Föld csakugyan gömbölyû. A spanyol király megbízásából öt
hajóval indult el a Föld körbehajózására. Az út közel három évig
tartott, és rendkívüli viszontagságokkal járt. Magellán is meghalt az
egyik kelet-ázsiai sziget lakóival folytatott harc során. Csupán egyetlen vitorlása tért haza. Ám miután a hajó a néhány életben maradt
tengerésszel kikötött Európában, senki sem állíthatta többé, hogy a
Föld lapos korong!
 Keresd meg egy földrajzi térképen a Magellán-szorost! A történelmi
atlasz segítségével mondd el, miért pont Magellánról nevezték el! Kövesd
nyomon a történelmi atlaszban a leghíresebb felfedezôutakat! Keresd
meg Magellán halálának helyszínét!

Fernando Magellán. A portugál származású
tengerész spanyol megbízásból indult útnak,
hogy körbehajózza a Földet. Ô volt a Csendesóceán névadója.
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Gyarmatosítás Amerikában: az ôslakosság sorsa
Az utazókat nem csak a kalandvágy és a világ megismerésének szándéka vezette. A legtöbben meg akartak gazdagodni. Erre csábította ôket
az a hír is, hogy Amerikában hatalmas arany- és ezüstbányák vannak.
Spanyolországból hamarosan hajók tucatjai indultak el, fedélzetükön
mindenre elszánt kincsvadászokkal. Ahhoz, hogy az aranyhoz, ezüsthöz és drágakövekhez hozzájussanak, a hódítóknak le kellett gyôzni az
indiánok hadseregeit. Ez kezdetben lehetetlennek tûnt, hiszen a néhány
száz európaival sok-sok tízezer indián állt szemben. Ám a spanyol vezérek egykettôre rájöttek, hogy az indiánok fegyverzete sokkal gyengébb – nem ismerték például a lôport (így a puskát és az ágyút sem).
Amerikában a spanyol hódítás elôtt még nem voltak lovak. A bennszülöttek szemében ló és lovasa négylábú, kétkarú istennek tûnt. A spanyol
lovasok látványától szörnyen megrémültek a bennszülött harcosok.
A tûzfegyverek óriási riadalmat okoztak az általuk elôidézett zajjal és
tûzzel. A legnagyobb pusztítást azonban az európaiak által behurcolt
betegségek okozták, amelyek elleni védekezésre a bennszülöttek szervezete felkészületlen volt.

• Milyen tényezôk segítették a spanyol hódítókat abban, hogy legyôzzék
az ôslakókat?
Kolumbusz partra szállásának ábrázolása egy
XVIII. századi metszeten és egy XIX. század
végi festményen Milyennek érzed a két kép
hangulatát? Hasonlítsd össze a képeket Kolumbusz naplójának részletével! Megítélésed
szerint miért van nagy különbség a két kép
ábrázolása között?

•
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Mexikó lakosainak száma 1518–1623 között.
A grafikon feltünteti a nagyobb járványokat. Az indiánok közül nagyon sokan haltak
meg a spanyolok által behurcolt betegségekben, fôleg a tüdôbajban (tbc) és a himlôben.
A hódítók szervezete e betegségek ellen már
védettebb volt.

A Machu Picchu (macsu pikcsu) az inkák „felhôvárosa” (Peru). A mai napig hirdeti birodalmuk fejlett építészetét és teraszos mûvelésû
mezôgazdasági kultúráját.

Tenochtitlan (ténocstitlán), az aztékok fôvárosa (ma Mexikóváros). Rekonstrukciós
rajz. Melyik tanult kultúráéhoz tudnád hasonlítani az aztékok építészetét?

•
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A spanyol hódítók – kihasználva az indián népek közötti véres ellentéteket is – néhány év alatt leigázták az Azték és az Inka Birodalmat,
megsemmisítve ezzel a fejlett, jól szervezett, gazdag kultúrájú indián
civilizációkat, és elkezdték hajóikon Európába szállítani a kincseket. 4
A portugálok sem akartak kimaradni ebbôl a folyamatból. Vitába
keveredtek a spanyolokkal azon, hogy ki birtokolja az új földeket.
A vitában a pápa döntött: az Újvilág területének nagy részét Spanyolország kapta, Portugáliának csak egy kisebb terület jutott. 5
5 Közép- és Dél-Amerika országaiban ma is spanyolul beszélnek az emberek.
Kivétel Brazília. Területének egy részét annak idején a pápa a portugáloknak
ítélte: itt a portugál nyelv terjedt el.
• Mutasd meg a történelmi atlasz világtérképén a pápai felosztás határát!

A portugálok úgy kárpótolták magukat, hogy Afrika megkerülésével
jól mûködô kereskedelmi útvonalakat építettek ki India és Kína felé. Az
út mentén kisebb városokat is létesítettek, ahol a portugál kereskedôk
találkozhattak a helybeliekkel.

Gyarmatosítás Amerikában: ültetvények
és rabszolgák
A hódítók Amerikát a saját birtokukba vették. Az indiánokat és földjüket zsákmánynak tekintették. A meghódított, kifosztott és elnyomott területeket gyarmatoknak* nevezzük.
A gyarmatokon megszervezték a katolikus egyházat. Az indiánokat
megkeresztelték, idônként akár erôszak árán is. Ugyanakkor az ôslakosok akik nem bírták a rájuk kényszerített nehéz munkát, egyedüli védelmet az egyházban találtak a hódítókkal szemben. Különösen
a bányákban haltak meg sokan. Pótlásukra és a kialakított hatalmas
ültetvények* megmûvelésére Afrikából hoztak bennszülötteket,
akiket rabszolgaként dolgoztattak. Számuk sok százezerre tehetô.
Embertelenül bántak velük. 6
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4 „[…] amikor beléptek a kincsek házába,
mintha magukon kívül lettek volna. Minden zugot felkutattak, mindent maguknak
akartak. A mohóság kerítette hatalmába
ôket. […] Mindent összeszedtek, mindent
birtokukba vettek, mindent elraboltak:
mindent sajátjuknak tekintettek, mindent
kisajátítottak, mintha tulajdonuk lett volna. És azután, hogy mindent megfosztottak arany díszétôl, amikor minden aranyat
kiválogattak, az összes többit egy helyre
gyûjtöttek, összehordták az udvar közepére, a belsô udvaron: minden tele volt
drága tollal.” (Indián krónika, XVI. század
elsô fele)
• A szöveg olvasása közben keress jelzôket
a spanyol hódítók viselkedésére! Hogyan
látták az indiánok a hódítókat?
6 Rabszolgahajók. A rabszolgákat Afrikában legtöbbször a helyi törzsfônököktôl vették meg a kereskedôk. Általában a
háborúkban elfogott ellenségeiket adták
el a törzsek vezetôi, de megesett, hogy
saját alattvalóikat is áruba bocsátották.
A megbilincselt embereket ezután egy
erre a célra épített hajóra terelték össze.
Egy embernek épp annyi helye volt, hogy
hanyatt fekve szûken elférjen. Felülni sem
tudtak az alacsony helyen. Szükségüket is
fektükben voltak kénytelenek elvégezni.
Naponta egyszer felengedték a rabszolgákat a fedélzetre, ilyenkor kaptak enni is.
A többhetes út folyamán a „rakománynak” olykor a fele is meghalt.

• Miért létesítettek sok bányát Amerikában?
A gyarmatosítással nemcsak új embertömegek, hanem új állatok
és növények is megjelentek Amerikában. A gyarmatosítók ugyanis
rájöttek, hogy néhány korábban is ismert hasznos növényt itt nagy
mennyiségben lehet termeszteni.

A felfedezések hatása Európában
Európa szintén sok növényt vett át Amerikából. A legismertebbek: a
paradicsom, a burgonya, a paprika, a bab és a kukorica. (A kukorica
eredeti magyar neve tengeri volt, ami jelezte a növény származását.)
A dohány is Amerika felfedezése után terjedt el Európában.

Az Újvilágból származó növények: burgonya, bab, kukorica, paprika, paradicsom és dohány
miért nevezik sokan ezeket a növényeket az Újvilág igazi kincseinek!

• Nézz utána,
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Voltak olyan növények, amelyek nem Amerikában
ôshonosak, de itt nagy mennyiségben termeszthették ezeket. Különösen értékes volt a cukornád,
amibôl nemcsak cukrot, hanem egy kedvelt szeszes italt, rumot is elôállítottak. A cukor mellett
a kávé, a kakaó, a gyapot és a földimogyoró
voltak az európaiak számára legfontosabb új termények. Új állatnak számított az Amerikából származó nagy testû baromfi, a pulyka.
Az Amerikából behozott növényeknél és állatoknál azonban egyelôre sokkal fontosabb volt az
arany és az ezüst. Spanyolország Európa leggazdagabb országává
vált. Ez a gazdagság mégsem vált az ország hasznára. Mivel a pénzükért külföldön minden iparcikket, használati tárgyat és drágaságot
meg tudtak vásárolni, a spanyolok nem fejlesztették iparukat. Úgy
mondták ekkoriban: a kincs kiáramlik az országból.

Cukornád, kávé, kakaó és gyapot, az ültetvények kincsei

Vázlat
A Török Birodalom terjeszkedése →
magas vámok → új kereskedelmi
utak keresése.
– portugál hajósok → Afrika megkerülése → India.
– Kolumbusz útja → Amerika felfedezése (1492).
– Magellán hajói megkerülik a Földet.
Spanyol kincsvadászok tömege indul
Amerikába.
Az európaiak fölénye az indiánokkal
szemben.
Az újonnan fölfedezett területek felosztása Spanyolország és Portugália között.
A gyarmatok és kincseik (nemesfémek, növények).

Potosí, az ezüstváros Bolíviában. A spanyol hódítók óta a hegy (Cerro Rico, 4782 m)
adja a világ ezüsttermelésének jelentôs részét. A bányászat ma is nehéz itt a nagy magasságban, a rendkívül veszélyes tárnákban. A spanyolok ezüstje sok százezer ember
halálába került Amerikában.

Összefoglaló kérdések
1. Milyen termékeket hoztak Indiából Európába?
2. Milyen tényezôk ösztönözték az európaiak felfedezôútjait?
3. Melyek voltak a legfontosabb felfedezôutak? (A válaszhoz használhatod a történelmi atlaszt!)
5. Mi volt Magellán útjának a jelentôsége?
6. Mi a különbség a felfedezések és a gyarmatosítás között?

5. A korai kapitalizmus

5. A korai kapitalizmus
Különbözô kultúrájú és szokású népek találkozása mindig
alaposan megváltoztatja e népek életét. Így történt ez Európa
és Amerika esetében is. Az Újvilág rablott kincsei megalapozták
Európa atlanti térségének gazdagságát.

A tôkés gazdálkodás kibontakozása
A nagy földrajzi felfedezések következtében megkezdôdött az európai
gazdaság és társadalom átalakulása.
Az angolok és a németalföldiek* eleinte kimaradtak a gyarmatosításból, ezért más útját keresték a meggazdagodásnak. Az aranyért,
ezüstért és a fûszerekért cserébe posztót és más árucikkeket szállítottak Spanyolországba és Portugáliába.
A XV. század éghajlati változásainak, gazdasági növekedésének,
a járványok és a háborúk visszaszorulásának következtében Európa
lakossága ismét növekedésnek indult. A népesség növekedését
egyelôre nem tudta követni a mezôgazdasági termelés növekedése. Az élelmiszerárak magasba szöktek. A Közép-Európából és a
gyarmatokról behozott élelmiszerekért cserébe iparcikkeket szállítottak a kereskedôk. A céhek azonban nem tudtak annyi árut termelni,
amennyire a kereskedelemnek szüksége lett volna. Aki tehette, pénzt
fektetett be a kelendô áruk elôállításába, abban a reményben, hogy
befektetése busásan megtérül. A befektetôt tôkésnek,* a haszon céljából befektetett pénzt tôkének,* a kialakuló új gazdasági-társadalmi
rendszert kapitalizmusnak* nevezzük.
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Európa népességének alakulása a XIV–XVIII.
Mi a magyarázata a XIV. szászázadban
zadi visszaesésnek? Milyen tényezôk alapján
nôtt a népességszám a XV–XVI. században?

•

A manufaktúrák
Az áruhiány felszámolására vállalkozó kedvû emberek nagy mûhelyeket nyitottak – többnyire a kereskedôk pénzén –, amelyeket manufaktúrának* neveztek. Itt földjeiket elvesztô parasztok, tönkrement
falusi vagy céhes iparosok dolgoztak. A szerszámok, a nyersanyag a
manufaktúra tulajdonosáé volt, és övé lett az áru is, amelyet értékesített. A munkás a munkáját adta, és fizetést kapott, ezért bérmunkásnak* nevezzük. A bérmunkás fizetése csekély volt, hiszen ha tiltakozni mert, elbocsátották, könnyen találtak helyette másik munkást.
A bérmunkások nem ismerték a mesterség minden fortélyát úgy, mint
a mesterek és a céhlegények. Erre nem is volt szükség. A munkát kisebb részekre bontották, és egy munkás csak egy-egy részfeladatot
végzett el magas színvonalon. 1 2
2 E háznak van egy tágas terme,

Kétszáz szövôszék 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, erôsek, vígak
Dallal munkájuk jól halad.
A mellettük lévô kamrában
Kétszáz derék, szorgalmas lány van.
Ez a kétszáz szép ifjú lány

Csak gombolyít, de nem szô ám.
Mellettük egy újabb szoba,
Kisgyermekek hosszú sora.
Mindenik gyapjút szedeget,
Választja, tépi a legszebbet.
E százötven kedves kicsi
Szegények lányai s fiai.
Van itt aztán még egy szoba,
Ötven jó munkás otthona;
Mind a tiszta gyapjút nyírják
Munkában ügyesek, tiszták.
Van még egy szoba mellettük,
Nyolcvan vetélôs emberük

Textilfestés Flandriában
van Flandria!

• Nézz utána, hol

1 A posztókészítésnél például az elsô
munkás fonta meg a fonalat, a második
szôtt, a harmadik kallózott, a negyedik
megfestette, az ötödik pedig becsomagolta a kész posztót.
• Tudod-e, mi a kallózás? Ha nem, nézd
meg a Magyar értelmezô kéziszótárban
vagy az interneten!

S a gazda festômûhelye
Negyven munkással van tele.
Hátravan a kallómalom,
Hol húszan dolgoznak, úgy hallom.
(XVI. századi angol balladarészlet)

• Milyen termék készül ebben az üzem

ben? Különítsd el a munkafolyamat egyes
részeit! Miért állíthat elô több és olcsóbb
árut a manufaktúra, mint a céh? Mivel
magyarázható, hogy sok nô és gyerek dol
gozik ebben az üzemben?
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Bár még mindig kézi eszközökkel dolgoztak, így a munka sokkal
gyorsabbá vált, többet tudtak termelni. A manufaktúrákban elsôsorban arra törekedtek, hogy minél több árut állítsanak elô. A céhek
által korábban készített „mûremekek” helyett megtette a silányabb
áru is, ha sokat termeltek belôle.

• A korábban tanultak alapján bizonyítsd be, hogy a céhekben a lehetô legjobb minôségre törekedtek!

• Keress különbségeket a céhek és manufaktúrák között!
• Vajon miért lehet úgy többet termelni, hogy a munkafolyamatnak
Manufaktúra korabeli ábrázolása. A manufaktúrákban dolgozók munkaideje gyakran
14-15 óra is volt. Sok helyen még vasárnap is
dolgoztatták a munkásokat a tulajdonosok.

3 Az elsô bankokat Itáliában hozták létre,

még a XIV. században. Eredete a pénzváltó
pultokra (banca) vezethetô vissza. Itt jöttek rá arra is, hogy a pénzt nem szükséges
szállítani. Messzi országokban irodákat nyitottak. Ha egy kereskedô Itáliában vette föl
a kölcsönt, akkor azt visszafizethette Angliában is, és az ottani iroda levélben – az
úgynevezett váltóban – értesítette errôl a
bankot.
• Miért volt biztonságosabb, ha a kereskedô
pénz helyett váltóval a tarsolyában utazott?

mindenki csak kicsiny részét végzi, aztán továbbadja a munkadarabot?

A világkereskedelem kialakulása
Miután az európaiak új területeket fedeztek föl, és Ázsiával is rendszeressé váltak a kapcsolataik, a kereskedelmi utak lassan az egész
világot behálózták. Már nem egyszerûen távolsági kereskedelemrôl,
hanem világkereskedelemrôl lehetett beszélni. Ennek központja
Nyugat-Európa volt, s útvonalai már nem a Földközi-tengeren, hanem az óceánokon húzódtak. Az árukért az európaiak ipari termékekkel, Amerika aranyával és Afrika rabszolgáival fizettek.

• Fogalmazd meg, mi a különbség a helyi, a távolsági és a világkereskedelem között!

4 „A kereskedôk reggel és este megállapított órában az angol börzére (tôzsdére)
mennek, és ott egy óránál valamivel tovább, alkuszuk útján, akik ott nagy számban vannak, a legkülönbözôbb nyelveken
üzleteket kötnek fôképpen a különbözô
árucikkek adása és vétele dolgában.” (Egy
itáliai kereskedô antwerpeni beszámolója
1567-bôl. A város akkor a világkereskedelem
központja, az elsô tôzsde megnyitásának
színhelye 1531-ben.)
• Nézz utána az alkusz szó jelentésének!
Vajon milyen áruk cserélhettek gazdát Ant
werpenben?

•

Világkereskedelmi utak 1500 elôtt és 1500 után Sorold fel, mi mindent szállítottak
az európaiak Amerikába, és mit Amerikából Európába!

Az elsô bankok és tôzsdék

A világ elsô tôzsdéje Antwerpenben (ma: város Belgiumban)

A manufaktúrák felépítéséhez, berendezéséhez nagyon sok pénzre volt
szükség. Ha a tulajdonosnak nem volt elég pénze, akkor kölcsönt, más
szóval hitelt vehetett fel. A hitelnyújtással foglalkozó intézményeket
bankoknak* hívták. 3 A bankok a kölcsönért kamatot számoltak fel.
Ez azt jelentette (és jelenti ma is), hogy a kölcsön felvevôje több pénzt
fizetett vissza, mint amennyit ô kapott. A kamat a kölcsön ára. A mûhely (manufaktúra) viszont többet termelt, így több lett a haszna.
Az európai és a világkereskedelem kialakulásával, kiszélesedésével
megnôtt az üzletkötések száma, egyre nagyobb mennyiségû áru cserélt
gazdát. A legnagyobb kereskedelmi központokban kialakultak olyan

5. A korai kapitalizmus
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piacok, amelyeken az áru már nem jelent meg közvetlenül, de a
kereslet és a kínálat függvényében alakuló árfolyamok szerint kereskedtek vele, adták-vették vagy más árura cserélték. Ezeken a központi
piacokon, más szóval tôzsdéken* folyt egy-egy ország vagy az egész
világ kereskedelmi forgalma. 4 A tôzsde mai napig a piacok piaca. Két
különbözô típusa alakult ki: a már említett árutôzsde és az értékpapírok
(pl. részvények) forgalmát lebonyolító értéktôzsde.
A részvény* olyan értékpapír, amelynek birtokosa részesedése arányában résztulajdonosa egy adott vállalkozásnak, és jogosult a jövedelem és a szavazati jogok arányos részére is.

A polgárosodó társadalom, polgárosodó életmód
A tôkés gazdálkodás kibontakozása jelentôsen átformálta a középkor
feudális társadalmát Európa legfejlettebb nyugati területein (Anglia,
Németalföld). A gazdasági élet központjai a nagyvárosok lettek, például London.
A befektetôvé, vállalkozóvá váló nemesség elpolgárosodott, átvette a városi kereskedô és iparos polgárság szemléletét és életmódját. A bankárok, kereskedôk és a manufaktúrák tulajdonosai nem
fényûzô, hanem „csak” kényelmes életet éltek. A megtakarított
pénzbôl újabb kölcsönöket adtak, vállalkozásokba fektettek, és tovább gazdagodtak, egyre nagyobb gazdasági és politikai befolyást
szerezve. A középkori polgár fogalom megváltozott: olyan, polgárjoggal rendelkezô személyt jelentett, aki a vagyonából – föld, manufaktúra, kereskedelem, bank – él, vagy értelmiségi,* illetve hivatali
pályán dolgozik.
A tôkés gazdálkodás átalakította a vidéki parasztság és a városi
céhes iparosok és a plebejusok életét is. A földjüket elvesztô parasztokból és a tönkrement iparosokból alakult ki a földeken és a
manufaktúrákban dolgozó bérmunkásréteg. Elszakadva megszokott,
biztonságot adó környezetüktôl, éhbérért dolgozva rendkívül nyomorult körülmények között éltek.

Az Arnolfini házaspár, Jan van Eyck (jan
fanejk) németalföldi mûvész festménye. Bár a
kép a XV. században készült, jellemzô a XVI.
századi polgárosult Németalföldre is.

Az újkor kezdete
A földrajzi felfedezések hatására megváltozott az európai népek élete, és átalakult a világ sok más területe is. A változás lassan az élet
minden területére kiterjedt. Új korszak kezdôdött. A következô történelmi idôszakot újkornak nevezzük. Az újkort általában 1492-tôl,
Amerika felfedezésétôl számolják.

• Mettôl meddig tartott a középkor?
Összefoglaló kérdések
1. M
 ilyen természeti, gazdasági és társadalmi tényezôkre vezethetô vissza
a tôkés gazdálkodás kibontakozása?
2. Miért a nagy fölfedezések után alakult ki a világkereskedelem?
3. Hogyan részesedett a felfedezések hasznából Németalföld és Anglia?
4. M
 iért tudtak több és olcsóbb árut termelni a manufaktúrákban, mint
korábban a céhekben?
5. Mutasd be a bank, a tôzsde és a részvény fogalmát!
6. Jellemezd a polgári társadalom két alapvetô társadalmi csoportjának
vagyoni és életmódbeli helyzetét a XVI. században!

Német kereskedô (Hans Holbein – hansz holbejn – XVI. századi német festô mûve)

Vázlat
A tôkés gazdálkodás kibontakozása
→ megjelenik a manufaktúra.
A világkereskedelem kialakulása.
Hiteleket adnak a bankok.
A nemzetközi kereskedelem központjai a
tôzsdék.
Polgárosodó társadalom – polgárosodó
életmód.
– Tulajdonos, vállalkozó polgárság (bankárok, kerekedôk, manufaktúratulajdonosok).
– Bérmunkásréteg.
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6. A
 vallási megújulás
A reform szó újítást, megújítást jelent. Ebbôl származik a
reformáció kifejezés, amely az elvilágiasodó katolikus egyház
megújítására törekvô, az evangéliumi tanításokhoz visszatérô
mozgalmat jelentette. Következményeként sorra jöttek létre
a protestáns egyházak Európában és a három részre szakadó
Magyarországon, de elindult a katolikus egyház megújulása
is. A reformáció a nemzeti, így a magyar anyanyelvi kultúra
kibontakozásának forrásává vált.

Egyházi reformtörekvések a kora újkorban

X. Leó pápa és két bíboros* unokaöccse
Raffaello festményén. A magyar Bakócz
Tamás esztergomi érsek ellenében megválasztott pápa trónra lépésekor a következô
szavakat mondta: „Élvezzük a pápaságot,
amit Isten adott nekünk!” A pápa egyáltalán
nem foglalkozott a hitélettel, az egyházon
belüli reformok szükségét nem érzékelte.
Gondold át a festmény címét és tartalmát, valamint a pápa megválasztása utáni kijelentését! Mit kifogásolhatott ezek alapján a kor
embere X. Leó pápa uralkodásában?

•

1 A búcsú a katolikus tanítás szerint kiválthatja a már megbánt, meggyónt és
ezáltal megbocsátott bûnök után járó
büntetést. Vagyis nem a bûnt törli el, hanem csökkentheti a léleknek a halál után a
tisztítótûzben való szenvedését. A hívôk
a templomuk ünnepét is búcsúnak nevezték. A templom búcsúja azon a napon volt,
amikor azt a szentet ünnepelték, akinek
ereklyéje a templomban volt elhelyezve.
A búcsú után általában vigalom, vásár következett. A mai falusi mulatságok, búcsúk
ennek az emlékét ôrzik.
• Kit nevezünk szentnek? Mi az ereklye?
(Ötödikes tankönyv, 11. lecke.)

A Szent Péter-székesegyház Rómában. Építését a XVI. század elején kezdeték el, és a
XVII. században fejezték be.

A XIV–XV. században a katolikus egyház és a pápák tekintélye mély
válságba került. Az európai államokban megerôsödô királyi hatalom
korlátozta az egyház és a pápa befolyását. A fôpapok, de még a pápa
is fényûzôen éltek, úgy, mint a fejedelmek. Az egyház elvilágiasodott, ami azt jelentette, hogy nem a vallási életet tekintette fontosnak, hanem a vagyonszerzést és hatalmának növelését. A fôpapság pazarló, erkölcstelen élete felháborította az egyszerû híveket, de
a szegényebb papokat is. A papok között rengeteg tanulatlan volt, s
nem foglalkoztak a hívek lelki gondozásával sem. A hívek társadalmi
helyzetüktôl függetlenül az egyház megújulásáért kiáltottak. Tiszta, egyszerû, az evangéliumi tanításokhoz visszatérô, eredeti küldetését betöltô, mûvelt egyházat szerettek volna. Felvetôdött az
anyanyelvi igehirdetés követelése is.
Az egyház számos válságot megélt már, de mindig képes volt megújulni, ám a XV. század végén már nem. A reformok elbuktak, ellenben
a reneszánsz kor pápái két kézzel szórták a pénzt a pompára, világi
kicsapongásaikra, a háborúkra és a mûvészetek pártolására.

• Miért áll ellentétben a kereszténység tanításával a papok fényûzô
életmódja? Gondolj Jézus legfôbb tanításaira! (Segít az ötödikes tankönyv 9. leckéje.)
• Miért kell a papoknak nagy tudással rendelkezniük?
Nagy fölháborodást okozott az is, hogy az egyház a XVI. század elején újra búcsúcédulákat kezdett árusítani. 1 Ebbôl a pénzbôl
akarták fedezni a római Szent Péter-székesegyház felépítésének tetemes
költségeit is.

6. A vallási megújulás

Az embereknek fontos volt, hogy elkövetett bûneikért haláluk után
ne kelljen bûnhôdniük. Erre szolgáltak a búcsúcédulák, amelyekkel a
bûnökért járó büntetés enyhítését lehetett elérni. A búcsúcédulák árusítása sok visszaéléshez vezetett, mert voltak olyan papok, akik már a
bûnök alóli feloldozást is a vásárláshoz kötötték.

Luther fellépése
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2 A szentségek olyan jelek, cselekedetek,
amelyek az egyház tanítása szerint Isten
kegyelmét közvetítik a hívônek. A katolikus
egyház szerinti szentségek: a keresztség,
a bérmálás, az oltáriszentség (úrvacsora),
a betegek kenete, a bûnbocsánat (gyónás),
az egyházi rend, a házasság.

Az egyház válsága, visszásságai különösen szembetûnôk voltak a
politikailag széttagolt, társadalmilag és gazdaságilag megosztott Német-római Császárságban. Sokan tiltakoztak az ellen, hogy az egyház
kihasználja az emberek hitét, kifosztja ôket és az országot is. Köztük
volt egy német szerzetes, Luther Márton, a wittenbergi egyetem tanára is. 1517-ben 95 pontban foglalta össze tanításait, és írását több
fôpapnak, hittudósnak elküldte. Célja az volt, hogy az egyházat átalakítsák, azaz megreformálják.
Luther legfôbb tanítása: „Egyedül Isten által üdvözül az ember.”
Pusztán hit által, Isten kegyelmébôl. Nincs szükség a búcsúcédulákra.
Luther fölöslegesnek ítélte az egyházi vagyont, a fôpapságot és a szerzetességet is. Megkérdôjelezte a pápa különleges hatalmát, az egyház,
a szentek és Szûz Mária közvetítô szerepét Krisztusnál. A katolikus
hét szentség közül csak kettôt, a keresztséget és az úrvacsorát tartotta meg. 2
Reformtörekvéseiben Luther a Biblia eredeti szövegéhez nyúlt vis�sza, Isten kinyilatkoztatásának egyedüli forrásaként tekintve a Szentírást. Mindennél fontosabbnak tartotta, hogy mindenki megismerje és
anyanyelvén olvassa a Bibliát. Ezért azt lefordította német nyelvre. 3
Luther fellépése heves vitákat váltott ki. A pápa és a császár kiátkozta.* A német birodalmi gyûlés határozatban mondta ki, hogy tanításai
nagyon károsak. Luther és hívei tiltakoztak, latin szóval protestáltak a
határozat ellen. Innen ered, hogy a reformáció* híveit protestánsoknak is nevezték. Luther követôit pedig – miután a kezdetben egységes
mozgalom hamarosan több felekezetre bomlott – evangélikusoknak
nevezzük, mert fô alapelvük a Bibliához, azon belül az evangéliumokhoz való visszatérés. Az evangélikus egyház fôleg Észak-Németországban és Észak-Európa országaiban vert gyökeret. Elterjedt a Magyarországon élô, fôleg városlakó németek között is.

• Nézz utána Luther Márton életének! Milyen családból származott? Milyen fontosabb események történtek vele 1517-ig? Mirôl szólnak az evangéliumok? A Biblia mely részében találhatók?

Luther egy héber nyelvû Bibliával (id. Lucas
Mit jelképez a kép?
Cranach festménye)

•

A Luther által héber és görög nyelvbôl német nyelvre lefordított Biblia 1545-ös
Miért volt fontos a bibliafordítások megjelentetése?
kiadása

•

3 Luther elôtt, ha valaki el akarta olvasni
a Bibliát, akkor meg kellett tanulnia latinul
vagy görögül. A hittudósok attól tartottak
ugyanis, hogy a fordítás következtében
a szent szöveg megváltozik, hamis lesz.
Luther azonban szembeszállt velük. Azt
hirdette, hogy a leghelyesebb, ha a Bibliát mindenki saját maga, az anyanyelvén
olvashatja, és nem csak a papoktól ismeri meg. Amikor Luther – tartva a császár
haragjától – Wartburg várában rejtôzött
el, hozzákezdett a Biblia németre fordításához. Hosszú évekig tartott a fáradságos
munka. A német nyelvû Biblia a könyvnyomtatásnak köszönhetôen nagyon sok
emberhez eljutott.

40

II. fejezet. Új látóhatárok

Kálvin János

Kálvin János. Öltözete is takarékos, a pompától idegenkedô embert mutat.

4 Kálvin számára is az üdvösség volt a
központi kérdés. Azt tanította, hogy Isten
mindenkirôl már a megszületése elôtt tudja, hogy akit ô kiválasztott, az üdvösségre
kerül. Ez az eleve elrendelés tanítása. Kálvin
szerint az egyház a kiválasztottak gyülekezete. A keresztény ember bizonyos lehet
afelôl, hogy Isten az örök életre választotta
ôt. Ezt írta az eleve elrendelésrôl: „A hitelezô […] hatalmában áll az egyik embernek
elengedni adósságát, a másiktól pedig behajtani azt. Hatalmában áll az Úrnak (Istennek) is, hogy kegyelmét azoknak adja,
akiknek akarja.”
5 Kálvin a dolgos, Istennek tetszô élet
megkövetelésében nagyon szigorú volt. Elvárta, hogy ha valaki helytelenséget, részegeskedést, henyeséget* vagy káromkodást
tapasztal, jelentse fel a bûnöst. A véneknek
joguk volt bármikor bemenni a polgárok
lakásába, és ellenôrizni ôket. Megtiltotta,
hogy az ablakokra függöny kerüljön. Úgy
gondolta ugyanis, hogy csak a bûnösnek
lehet oka arra, hogy elrejtôzzön.
• Melyik városról van szó?

London
Wittenberg
Genf

Luther tanításait sokan követték Európa országaiban, de voltak, akik
a Biblia tanításaihoz visszanyúlva még inkább eltávolodtak a katolikus hagyományoktól. Közülük a legnagyobb hatása a francia Kálvin
Jánosnak volt, aki a korai kapitalizmus megerôsödô polgárságának
nézeteit képviselte.
Kálvin a franciaországi protestánsüldözések miatt Svájcba menekült. Itt Genf városában hirdette tanait, és a hitéletben mintául
szolgáló egyházközséget is létrehozott. 4 Az új vallási közösséget,
Kálvin követôit reformátusoknak* nevezzük. A református egyház
elvetette az egyházi hierarchiát, a gyülekezetek egymástól is függetlenné
váltak. Genfben olyan egyházat szervezett, amelyet a papok (lelkészek)
és a hívôk választott képviselôi (presbiterek) együttesen vezettek.
Kálvin szerint az egyház feladata, hogy az embereket Istennek tetszô, dolgos és takarékos életre nevelje. 5 A földi életben a munka, a
vagyon gyûjtése polgári erények és Isten rendelései. A munkát mint
hivatást kell végezni. A vagyont a közösség és az egyén javára kell
újrabefektetni.
Nézetei szerint a hatalom az emberi közösségtôl, és nem Istentôl
ered. A hatalom visszaélésével szemben jogos az ellenállás, a zsarnok
elûzése, sôt megölése is.
A kálvinizmus elsôsorban Svájcban, Hollandiában, Magyarországon, Angliában, Skóciában és Franciaországban terjedt el, sokszor
belsô politikai küzdelmekkel is összekapcsolódva a hivatalos katolikus hatalom és a vele szemben állók között.
 Keresd meg a történelmi atlaszban Genfet!

• Vitassátok meg, milyennek gondolhatták Kálvin korában az Istennek

tetszô életet!
• Gondolkodj! Mi az összefüggés Kálvin tanítása és a búcsúcédulák között?

A protestáns egyházak
Luther és Kálvin tanai nyomán a kereszténységen belül két új vallás
és egyház alakult ki. A reformáció során létrejövô egyházakat összefoglalóan protestáns egyházaknak nevezzük. Közös bennük, hogy
nem ismerik el a pápa hatalmát. 6
 Keresd meg történelmi atlasz A reformáció Európában címû térképén,
hogy mely országokban vert gyökeret az evangélikus vallás, és melyekben
a református!
Az evangélikus és a református egyházak szertartásai egyszerûek.
Templomaikban kevés a díszítés, a falak is többnyire egyszínûek, hogy
ne vonják el a hívôk figyelmét a szertartásokról. Míg a katolikus
templomok tornyán mindig keresztet látunk, az evangélikusok keresztet vagy sokágú csillagot helyeznek ide. A református templomok
tornyát pedig sokágú csillaggal vagy fémbôl készült kakassal ékesítik
Magyarországon.

Róma

A protestáns vallások terjedése a XVI. század
Európa mely területein terjedtek el
közepéig
leginkább a protestáns vallások?

•

6 Angliában a XVI. század elsô felében VIII. Henrik király egy Rómától független, egyedül a király hatalma alá tartozó államegyházat alapított. Ezzel
létrejött az anglikán egyház, amely az idôk folyamán egyre több protestáns
tanítást tett magáévá.

6. A vallási megújulás
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Ellenreformáció és katolikus megújulás
A katolikus egyház felvette a harcot a reformációval. Ezt ellenreformációnak* vagy katolikus megújulásnak* nevezik. A harc kezdeteként a pápa zsinatot hívott össze. Itt elôször is megerôsítettek minden
olyan hittételt, amelyet a protestánsok eltöröltek, így megerôsítették a
pápa egyházfôi szerepét, a hierarchiát, a szentek tiszteletét, a szentségeket és a szerzetességet is.
Ugyanakkor a meghívott fôpapok a zsinaton elhatározták a katolikus vallás megújítását is. Eltörölték a búcsúcédulák árusítását.
Kimondták, hogy a papság elsôdleges feladata a hívek gondozása, a
szolgálat, valamint a vallási normáknak megfelelô szerény, erényes
élet. Elhatározták, hogy a papokat ezentúl egyetemeken fogják képezni,
hogy mûveltségben is fel tudják venni a versenyt a protestáns prédikátorokkal.
A zsinat határozatai mellett több új szerzetesrend megalapítása is
elôsegítette a katolikus egyház megerôsödését. Ezek közül kiemelkedett a Jézus Társasága, más néven a jezsuita* rend. Legfôbb törekvésük a térítô tevékenység volt, részben a protestáns vidékeken, részben a távoli földrészek pogányai között. A jezsuiták Európa-szerte
iskolákat, papnevelô intézeteket alapítottak, ingyenessé tették a
népoktatást. Nagy befolyást szereztek a királyi udvarokban az uralkodók gyóntatóiként és tanácsadóiként.
 A zsinat Trident (a mai Trento) városában volt. Keresd meg a történelmi
atlaszban!

Protestáns istentisztelet. A templom egyszerû, dísztelen. Nincs oltár: a lelkész*
középen, egy emelvényen áll, és onnan
beszél. Mellette homokóra: a lelkész addig
szólhatott a hívôkhöz, amíg a homok le
nem pergett. Mit gondolsz, miért szabták
meg a beszéd hosszát?

•

A katolikus egyház békés megerôsítése mellett az ellenreformáció erôszakos eszközökkel is üldözte a protestánsokat. A katolikus
hitelvekkel ellentétes tanokat hirdetôkkel szemben az egyházi törvényszék, a jezsuiták kezére került inkvizíció* vette fel kíméletlenül
a harcot. A protestáns írásokat, könyveket tiltólistára tették, megsemmisítették a katolikus területeken.

A francia protestánsok legyilkolása Párizsban (Szent Bertalan-éj). Az 1572. augusztus 24-ére virradó éjszakán a békülési célzattal Párizsba gyûlt hugenották
(francia reformátusok) nagy részét a király beleegyezésével lemészárolták. Több
mint 10 000 protestáns esett áldozatul a katolikus vérengzéseknek.

A jezsuita rend alapítója, Loyolai Szent Ignác (1491–1556) eredetileg katona volt. Egy
vár ostroma közben ágyúgolyó törte el a
lábszárát. Az orvosok összeillesztették a
törött csontokat, de az rosszul forrt össze.
A lábadozó beteg egy szentek életérôl szóló könyvet olvasva döbbent rá arra, hogy
szerzetesnek lenni legalább akkora hôstett, mint katonáskodni. Elhatározta, hogy
olyan szerzetesrendet alapít, amely harcol
majd a hit és a katolikus egyház támadói
ellen. Hamarosan követôkre akadt. Társaitól
megkövetelte a katonai fegyelmet és engedelmességet.
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7 A legvéresebb és a leghosszabb harc a
katolikusok és protestánsok között az úgynevezett harmincéves háború volt a XVII.
század elsô felében. Ebbe több európai
hatalom is beavatkozott. A háború végén
a Német-római Császárság nagy része romokban hevert, és egyes területei teljesen
elnéptelenedtek.
8 Az aranyozás mûvészete. Ha belépsz
egy-egy barokk templomba, gyakran láthatod, hogy az oszlopok felsô része aranyszínben csillog. Ne hidd, hogy ezek tömör
aranyból vannak! Ennyire a barokk korában
sem voltak gazdagok. Az oszlopfôket valójában kôbôl vagy fából faragták, és nagyon
vékony aranylemezzel borították (ezt találóan aranyfüstnek nevezik). Egy-egy oszlopfôhöz vagy nagy méretû képkerethez
kevesebb arany kellett, mint amennyi egy
karikagyûrûben van.

A katolikusok és a protestánsok közötti viták gyakran fegyveres
harcokhoz vezettek. Különösen a Német-római Császárságban, Németalföldön, Franciaországban volt ez így a XVI–XVII. században. 7

•

A protestánsok gyakran nevezték a katolikusokat gúnyosan pápistáknak. Magyarázd meg a kifejezést!
 Becsüld meg a történelmi atlasz térképe alapján, hogy a Német-római
Császárság mekkora része maradt meg katolikusnak, és mekkora része
választotta az új hitet! A XVI. és a XVII. századi térképek összehasonlításával állapítsd meg, mely országokban nyert vissza területeket a katolikus
egyház az ellenreformáció hatására!

A barokk stílus
A reformáció ellen küzdô katolikus egyház mindenkinek meg akarta
mutatni gazdagságát és hatalmát. Ebben nagy szerepet szántak a
pompának, a külsôségeknek, az elkápráztató látványnak és a vallásos áhítatnak. A templomokat gazdagon díszítették, aranyozták.
Arannyal borították be vagy színesre festették a szobrokat is. 8
A díszítések, a festmények és a szobrok mozgalmasak, titokzatosak, amit fokozott a fények és árnyékok játéka. Ezért az új stílust
barokknak* nevezték, ami azt jelenti: szokatlan, szabálytalan. A barokk templomok megfelelô hátteret biztosítottak a hívek megnyerését szolgáló látványosabb szertartásoknak. Ebben az idôszakban a
királyi paloták és a fôúri kastélyok is barokk stílusban épültek.

• A templomok képei és szobrai többnyire szentek életébôl vett jeleneteket ábrázoltak. Mit jelent az a szó, hogy szent?
• Miért felelt meg az egyház céljainak a barokk alkotások titokzatossága?

A protestáns vallások terjedése hazánkban

Szent Teréz látomása (Bernini, XVII. százaMilyen érzédi itáliai szobrász alkotása)
seket tükröz Szent Teréz arca? A barokk stílus mely vonásai ismerhetôk fel a szobron?

•

Angyal a kolozsvári Szent Mihály-templom
szószékérôl

Luther Márton tanítása nagyon hamar eljutott Magyarországra. Az
új hit elterjedése a mohácsi vereség után felgyorsult. Az elvilágiasodott
katolikus egyház tekintélye hazánkban is csökkent, a mohácsi csatában pedig a katolikus fôpapok közül többen is elestek. A kettészakadt ország viszálykodó uralkodói nem tudtak, de nem is mertek fellépni az új tanok ellen. A török pedig az ország további gyengülését
látta a vallási megosztottságban. 9
A protestáns tanok gyors terjedésének egyik fô oka az volt, hogy
a hívek anyanyelvükön hallgathatták a prédikációkat, s anyanyelvûek
voltak a vallási kérdésekkel foglalkozó írások is. Minden társadalmi
réteg számára vonzó volt ez, hiszen így nem érezték magukat kívülállónak. Másrészt a katolikus Habsburg-uralkodókkal szembeni ellenállás kifejezése is volt a protestáns vallások követése.
9 A Mátyás király korában még virágzó és térségünk nagyhatalmának számító
magyar állam néhány évtized alatt a nemesség belsô széthúzásának, hatalmi
vetélkedésének következtében meggyengült, és nem tudott ellenállni a környezetében megerôsödô és egymás ellen forduló Habsburg és Török Birodalom
hódító törekvéseinek. (Errôl a 8. témában tanulunk.) 1526-ban a magyar haderô
a mohácsi síkon elveszett, az ország két, majd három részre szakadt. A nyugati és az északi rész volt a Magyar Királyság. Uralkodói a Habsburg-családból
kerültek ki. A keleti részen kialakult a török hûbérében az Erdélyi Fejedelemség.
A kettô közti úgynevezett hódoltságban a török lett az úr. A belsô viszályok
és az országot ért katasztrófa segítette a protestáns tanok gyors terjedését
hazánkban.
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Az új vallási irányzatok terjedését viták, úgynevezett hitviták
kísérték. A szó ezeken magyarul folyt, hogy mindenki megértse.
A hitviták sokszor hevesek, sôt gorombák voltak. 10 A vitázók nézeteiket igyekeztek minél szélesebb körben elterjeszteni, ezért gondolataikat leírták, és könyvekben is kinyomtatták. 11
11 Így emlékszik vissza egy hitvitára Skaricza
Máté, aki Szegedi Kis Istvánt, a híres hitvitázót
követte Ráckevén a lelkészségben: „Egyébként az
1565. év közeledtével jött Pestre egy sok nyelvet és
vidéket ismerô Seraphinus Panthanus nevû barát.
[...] Ez a csuklyások szokása szerint azzal kérkedett, hogy a lutheránusok kitûnôségével (Szegedit
gondolván) akar mérkôzni, majd egy zsák könyvet
lecipelve, Keviben termett. Szegedi megtudván a
dolgot, a vitatkozástól semmi esetre sem vonakodott, sôt mind a két felekezet érdeklôdô embereit
szorgalmasan hívogatta a mi templomunkban való
vitatkozásra. [...] Akkor a vita folyamán Seraphinus
az ô sikertelen védett tévelygésének tüzétôl annyira megpirult, [...] akik az ô oldalán látszottak állani
szégyenkezve és észrevétlenül távozván a templomból, a barátot azután egymagára hagyták.”

10 Nézzük az egyik protestáns hitvitázó
katolikusok ellen írt versét:
„Az pápai hit is noha Krisztust vallja,
Csak szájában hordozza, szívében nem
tartja,
Mert sok bolondságból idvösségét várja,
Krisztus szent halálát elégnek nem vallja.”
• Mire gondol a szerzô, amikor „sok bo
londság”-ról beszél?
12 A magyar nemesség, a parasztság és
a mezôvárosi polgárság többsége Kálvin vallására tért át, míg a felvidéki és az
erdélyi városok német polgársága és a
szlovákok egy része Luther hitén maradt.
A magyar nemesség választását az is
befolyásolta, hogy a Habsburgok katolikusok voltak. A református vallásra való
áttéréssel a nemes gyakran az uralkodóval
való szembenállását is kifejezte. A hit kérdése így politikai kérdéssé is vált.

Református
prédikátor.
Vízfestmény egy XVII.
századi kéziratból.

A hívek együtt döntöttek arról, hogy áttérnek-e az új hitre. Sokszor a papjuk vagy a földesúr befolyásolta a döntést. 12 Gyakori
volt, hogy egy közösség Luther követôjébôl Kálvin követôjévé vált,
amikor a viták során megismerte az újabb tanításokat. Magyarországon végül a kálvini református vallás terjedt el leginkább. Az ország
keleti részén Debrecen lett a reformátusok legfontosabb központja, különösen azután, hogy Melius Juhász Pétert (méliusz), a tudós
lelkészt és legyôzhetetlen hitvitázót választották meg vezetôjükké,
püspökükké. Ezért nevezték Debrecent a kálvinista Rómának. A XVI.
század végére a lakosság nyolcvanöt százaléka a protestáns felekezetekhez, nagyobbrészt a reformátusokhoz tartozott.

Az anyanyelvi kultúra és oktatás felvirágzása
A könyvnyomtatás nem csak a hitvitákat szolgálta. Hosszas munkával Károli Gáspár református lelkész vezetésével a teljes Bibliát
lefordították magyarra. Késôbb magyar énekeskönyveket, imakönyveket is nyomtattak. A protestánsok számos iskolát nyitottak
Magyarországon, hogy a könyveket minél többen olvashassák. 13
A hit terjesztésében is nagy szerepet szántak az oktatásnak. Az olvasás tudománya minden korábbinál szélesebb körben elterjedt.
A reformáció nyomán fellendült az anyanyelv ápolása, az anyanyelvû
irodalom és az anyanyelven való éneklés is.

Az elsô magyar nyelvû Biblia, az úgynevezett vizsolyi Biblia (1590). A 2412 oldalas
könyv súlya majdnem hat kiló. Körülbelül
800 példányban jelent meg, s máig 54 példány fennmaradásáról tudunk. Ezek közül
húsz található Magyarországon. A vizsolyi
templomból 2002. február 10-én ellopták
az egyik példányt, és csak egy évvel késôbb
Komáromban, egy elhanyagolt épületben,
egy tartály alatt, fóliába csomagolva találMiért segítette a protestáns valták meg.
lások elterjedését a könyvnyomtatás?

•

• Miért tekinthetjük a magyar könyvkiadás történetében minden idôk
legnagyobb vállalkozásának a Károli Gáspár-féle vizsolyi Bibliát?
13 A könyvnyomtatást már Luther fellépése elôtt feltalálták, ám a nyomtatott
könyvek száma csekély volt. A protestantizmus hatására azonban a Biblia
iránti érdeklôdés úgy megnôtt, hogy sok száz, sôt ezer példányban kellett
kinyomtatni a köteteket. A könyvnyomtatás így Luthernek és követôinek köszönhetôen terjedt el számos országban.

•

A debreceni kollégium könyvtára
A reformáció nagyon fontosnak tartotta a fiatalok iskoláztatását. Vajon miért?
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14 A templomokat a protestánsok átalakították. Mivel vallásuk szerint a szentek tisztelete felesleges, sôt káros dolog, a szobrokat (a reformátusok az oltárt
is) eltávolították. A képeket is lemeszelték. A szószéket középre helyezték.
A díszítés mégis helyet kapott ezekben a templomokban is: a mennyezetet és
a karzatot* gyakorta színes növényi formákkal festették tele.
• Szépen festett mennyezetû református templomok találhatók ma Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya megyében. Gyûjtsetek képeket, képeslapokat
ilyen templomokról!

•

A nagyszombati római katolikus és a csengersimai református templom belsô tere 14
Figyeld meg a két templom belsejét! Milyen
különbségeket fedezel föl? A református templomokban az oltár helyett a szószék áll a középpontban. Mi lehet ennek az oka?

A falusi iskolákban a lelkészek voltak a tanítók is, akik anyanyelven olvastatták a Bibliát, és anyanyelven magyarázták, értelmezték
azt. A városi iskolákban, a fôiskolákon és a kollégiumokban (pl. Sárospatak, Debrecen, Pápa) latin nyelven humanista jellegû oktatás
folyt. A protestáns diákok nyugati egyetemeken bôvithették a tudásukat.
A reformáció nyomán fellendülô anyanyelvi kultúra fontos nemzetmegtartó és összetartó erô volt a szétszabdalt Magyarországon.

A magyarországi ellenreformáció

• Ismételj! Milyen módszerei voltak az ellenreformációnak Európában?
Hogyan próbálta megnyerni a híveket a katolikus egyház?

Pázmány Péter (1570–1637). Református
családban született, de a jezsuiták hatására
áttért a katolikus hitre. Esztergomi érsekként
a magyarországi katolikus megújulás vezetô
alakja, jezsuita szerzetes, nagy hatású szónok, író, a magyar barokk irodalom kiemelMit gondolsz, a festô miért
kedô alakja.
ábrázolta az érseket könyvvel a kezében?

•

Az 1600-as évek elejére a császári udvar támogatásával a katolikus egyház lassan erôsödni kezdett Magyarországon is. A katolikus Habsburgok erôszakkal léptek föl a protestánsok ellen: elvették templomaikat,
üldözték papjaikat. A magyar nemesi társadalom így a katolikus egyházban a kiváltságai ellenségét, a Habsburg-ház kiszolgálóit látta.
A XVII. század elején, az új esztergomi érsek, Pázmány Péter
idején bontakozott ki hazánkban a katolikus megújulás mozgalma.
Pázmány fô célja az volt, hogy Magyarország újra a vallásában egységes katolikus ország legyen, ugyanakkor fellépett a magyar nemesség jogainak védelmében is. Az okos, kiválóan képzett érsek
azonban úgy gondolta, hogy céljait erôszakkal, üldözéssel nem lehet
elérni. Vitákban, érvekkel akarta meggyôzni ellenfeleit arról, hogy a
katolikusoknak van igazuk. 15 Ennek érdekében számos könyvet írt.
Gondolatai elsôsorban a fiatal protestáns fônemeseket érintették meg,
hatására 30 fôúr tért át a katolikus hitre, és velük együtt hatalmas
birtokaik jobbágysága is. 16

• Mit gondolsz, milyen szerepet játszhatott Pázmány nemesi jogok melletti fellépése a protestáns nemesek meggyôzésében?
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15 A török Isten büntetése?
A protestáns hitvitázók gyakran azt
vetették a katolikusok szemére, hogy
a Mohács elôtt elkövetett bûneik miatt
bünteti Isten a magyarokat a törökdúlással és az ország három részre szakadásával.
Pázmány azzal vágott vissza, hogy
ameddig Magyarországon nem voltak
protestánsok, addig a török sem tudta
elfoglalni az országot. Ehhez gúnyolódva hozzátette: „Az ti hitetek úgy
támogatta az romlandó Magyarország
bástyáit, mint az megszállott vár oldalát
az ágyúgolyóbisok.”
• Magyarázd meg Pázmány mondását!
Gondold át a protestáns hitvitázók és
Pázmány érveit, és próbáld azokat alátámasztani, majd cáfolni is!
16 Pázmány utolsó nagy mûvében
a királynak is utat mutatott. Ezt írta:
„A jó pásztor megnyíri (megnyírja),
de meg nem nyúzza a juhokat. Gyapjú helyében gyapjú nô: bôr helyében
(azonban) a bôr nem újul.” Ezzel arra
utalt, hogy az uralkodó adóztathatja
ugyan népét, de ha ezt túlzásba viszi, az ország elpusztul.

•

XVII. század eleji fôpapi miseruha
Mit
gondolsz, miért díszítették magyaros motívumokkal? Milyen célt szolgált a ruha díszessége?
Pázmány Péter egyik munkája, az Isteni igazságra vezérlô kalauz. A címlapon a magyar szenteket is feltüntették.
Sorolj fel magyar szenteket! Mi lehet
az oka, hogy Pázmány feltüntette ôket
könyvének címlapján? Következtess a
címbôl a mû tartalmára!

•

Pázmány Péter az oktatást még a vitánál is eredményesebb eszköznek tartotta a hit terjesztésére. 17 Mivel látta, hogy a katolikus papok
sokszor tudatlanok, Nagyszombatban egyetemet és nyomdát alapított. Az iskolahálózat kiépítésében segítették volt rendtársai, a jezsuiták
is. Segítségükkel kiépült a katolikus népoktatás a plébániai kisiskolák és
középiskolák hálózata a protestáns kollégiumok mintájára.
A reformáció és az ellenreformáció hatására egyre többen kezdtek
el olvasni Magyarországon. A könyv luxuscikkbôl használati tárg�gyá, a mindennapok eszközévé vált.
Pázmány utódai nem tanultak az érsek sikerébôl. Viták helyett
újra megkezdôdött a protestánsok üldözése. Templomaikat elvették,
lelkészeiket perbe fogták, megbüntették. 18

17 Pázmány így írt az iskoláztatás fontosságáról: „Éjjel-nappal azon gondolkodom, hogyan lehetne komolyan elôbbre
vinni a katolikus vallást, de nem látok […]
hatékonyabb módot, mint hogy neveljük
az ifjúságot.”

•

A magyar katolikus egyház központját, Esztergomot a XVI. század
közepén elfoglalta a török. Az akkori érsek Nagyszombatba tette át székhelyét. Keresd meg a történelmi atlaszban Nagyszombatot! Melyik mai
ország területén található?
18 Az 1671–1681 közötti magyarországi ellenreformáció idején 1674-ben 700
protestáns lelkészt idéztek a Pozsonyban felállított vészbíróság elé. Mintegy
300 lelkész, tanító jelent meg a tárgyaláson. A bíróság felségsértéssel, hazaárulással, a katolikus egyház megsértésével vádolta ôket. A kínzások többeket megtörtek, és elhagyták hitüket. A hitükhöz ragaszkodókat számûzetésre,
várfogságra, kényszermunkára ítélték. A leginkább ellenállók közül 42 prédikátort Nápolyba hurcoltak, de közülük csak 32 maradt életben, akiket eladtak
gályarabnak. Sorsuk nagy visszhangot keltett Európa protestáns országaiban.
Gyûjtés indult kiszabadításuk érdekében. Többszöri kísérlet után végül Hollandiának sikerült 1676-ban kiváltani a rabokat. Michael de Ruyter admirális* ment
értük Nápolyba, hogy kiszabadítsa ôket. A gályarabok debreceni emlékmûvét
– mintegy bocsánatkérô gesztusként – 1991. augusztus 18-án II. János Pál pápa
is megkoszorúzta.

Michiel de Ruyter holland tengernagy, nemzeti hôs, a hadtörténet legnagyobb tengernagyainak egyike; a magyar történelemben
a gályarabságra ítélt protestáns prédikátorok
kiszabadításával szerzett érdemeket.
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19 „[…] Midôn helyükön az prédikátorok
az evangéliomot prédikálják, hirdessék,
kiki az ô értelme szerént, és az község,
ha venni akarja, jó, ha nem penig, senki
kénszerítéssel ne kénszerítse az ü lelke
azon meg nem nyugodván, de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ô
nékie tetszik. Ezért penig senki az superintendensök [püspökök] közül, se egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa,
ne szidalmaztassék senki az religióért
[vallásért] senkitôl, az elébbi constitutiók
[törvények] szerént.” (Az 1568-as tordai
országgyûlés határozata)
• Mondd el saját szavaiddal a forrás lényegét! Keresd meg a szövegben az igehirdetés szabadságára utaló és az ellenségeskedést tiltó sorokat!

Vallási türelem Erdélyben
Az önállóvá váló Erdélyi Fejedelemségben a protestáns vallások hasonló gyorsasággal terjedtek el, mint az ország többi részén. Az erdélyi fejedelmek többsége maga is hajlott az új hit elfogadására, így a
protestáns vallásokat nem fenyegette az ellenreformáció. Csak a székelyek tartottak ki a katolikus vallás mellett. Erdély bölcs uralkodói
tudták, a széthúzás gyengítené a török és a Habsburgok torkában
levô kicsiny államuk erejét, ezért többnyire mindent megtettek a vallások közötti háborúskodás megelôzésére. A felekezetek viszonylagos békében éltek egymás mellett. Már a XVI. században több
országgyûlés törvényben mondta ki, hogy Erdélyben mind a katolikus, mind a protestáns vallások szabadon követhetôk. Az 1568.
évi tordai országgyûlés egész Európában példátlan vallási türelmet*
gyakorolva mondta ki az igehirdetés szabadságát, és tiltotta a felekezetek ellenségeskedését. 19 A határozat a katolikusokra és a
protestánsokra vonatkozott.

Vázlat
A reformáció kiváltó okai.
Luther: az ember egyedül a hit által üdvözül, a hit forrása a Biblia – Bibliafordítás német nyelvre.
Kálvin: dolgos, Istennek tetszô élet, új
egyházszervezet.
Ellenreformáció → katolikus megújulás
→ jezsuiták.
Vallásháborúk.
Barokk mûvészet.
A protestáns tanok gyors terjedése
Magyarországon és Erdélyben:
– hitviták;
– iskolák;
– könyvnyomtatás,
bibliafordítás (Károli Gáspár).
Katolikus megújulás (ellenreformáció):
– erôszakos fellépés;
– vita, vitairatok, iskolák,
– egyetem (Pázmány Péter).
Erdély – vallási türelem.

A tordai országgyûlés egy XIX. század végén készült festményen

Összefoglaló kérdések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Milyen okok vezettek a protestáns vallások kialakulásához?
Melyek az evangélikus és református vallások fôbb jellegzetességei?
Mi a kapcsolat az ellenreformáció és a katolikus megújulás között?
Milyen következményei lettek a katolikus-protestáns ellentétnek?
Jellemezd a barokk stílust!
Mivel magyarázható a protestáns hit gyors terjedése Magyarországon?
A protestáns vallások közül melyik lett a legelterjedtebb hazánkban?
Milyen vallási ellentét volt a Habsburgok és sok magyar között?
Ki és mikor fordította le magyar nyelvre a teljes Bibliát?
Hogyan szolgálta a katolikus megújulást Pázmány Péter?
Miért fejlesztette a kultúrát a reformáció és a katolikus megújulás?
Milyen területen szolgálhatott Erdély mintául egész Európa számára?

7. Az új világkép kialakulása
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Az emberek gondolkodásmódja a történelem során hol
lassabban, hol gyorsabban változik. Ehhez hasonlóan alakul át
a tudomány, a technika, a mûvészet. A XVI–XVII. század az ókori
tudósok tanításain alapuló középkori világkép átalakulásának,
a természettudományok gyors fejlôdésének az idôszaka,
a XVIII. század a felvilágosodás, az „ész évszázada”.

A természettudományok fejlôdése:
a kopernikuszi fordulat
A középkor tudományának alapját az ókori tudósok és ismereteik
jelentették, amelyeket összeegyeztettek a Biblia tanításaival. Ezek
igazsága, tekintélye megkérdôjelezhetetlen volt. A megfigyelést, a
tapasztalatot, a kísérletezést elvetették. A világmindenség középpontjába a teremtés helyszíne, a mozdulatlan Föld, és a teremtés
„tárgya”, az ember került. Ebben a világban mindennek kijelölt, megváltoztathatatlan helye volt.
A humanizmus, majd a reformáció korában csökkent a katolikus
egyház tekintélye. A csillagászat, a térképészet fejlôdése, a nagy földrajzi felfedezésekkel kitáguló világ és az új ismeretek is hozzájárultak a
tudományok fellendüléséhez. A kora újkorban megkérdôjelezôdött a
tekintély, már nem fogadtak el valamit csak azért, mert azt korábbi
nagy tudósok állították. Elôtérbe került az ész és az értelem, és velük
együtt a modern természettudományos gondolkodás, amelynek lényege: a valóság megfigyelése, a tapasztalatok összegzése, a kísérlet
és törvényszerûségek megfogalmazása.
Kopernikusz lengyel csillagásznak úttörô szerepe volt a középkori világkép átalakításában. A hagyományosan elfogadott Földközéppontú világképpel szemben, hosszú évtizedek megfigyeléseire
és matematikai számításaira alapozva, kidolgozta a Nap-középpontú
világkép elméletét, kimondva, hogy a Nap a világegyetem központja, a bolygók a Nap körül keringenek. Tétele az új természettudományos világkép kiindulópontja lett.

Nikolausz Kopernikusz (1473–
1543) lengyel matematikus és
csillagász. Fô mûve, Az égi pályák
körforgásairól, végül halála után
pár hónappal került kiadásra az
inkvizíció miatt.

A heliocentrikus (Nap-középpontú) világkép
ábrázolása Kopernikusz korában. Kopernikusz
ragaszkodott a körpályákhoz, így csak rendkívül bonyolultan tudta leírni a bolygók mozgását. Hasonlítsd össze a középkor világképének
ábrázolásával! Mennyiben jelentett tudománytörténeti forradalmat Kopernikusz elmélete?

•

A közékor világképe (Ptolemaiosz ókori
tudós alapján). Középen a Föld, körülötte
a vizek, a levegô, majd a tûz öve, majd a
Hold, az ismert bolygók és a Nap következnek. A kék kör a csillagöveké. Legkívül
a mennyország, a sarkokban a szeleket fújó
Mit gondolsz miért tartotta
arkangyalok.
magát a téves középkori világkép majd ezer
éven keresztül? Véleményed szerint mi történt
ezen évszázadok alatt azokkal, akik kételkedtek ebben a világképben? Hogyan, milyen
módszerekkel bizonyították az elmélet hamisságát a XVI--XVII. század tudós csillagászai?

•

Johannes Kepler (1571–1630) német matematikus és csillagász. Felismerte, hogy
a Föld és a Naprendszer bolygói ellipszis
alakú pályán keringenek a Nap körül. Megfigyelések és matematikai számítások alapján fogalmazta meg a bolygómozgás törvényeit.

48

II. fejezet. Új látóhatárok
1 Az óra története. Az órák bonyolult szerkezetükkel a középkor technikai
tudásának összegzôi, az elsô automata gépek.
Az elsô viszonylag pontos idômérô eszköz a középkorban feltalált toronyóra volt. Meghajtását egy dobra (hengerre) felcsavart kötél, illetve a kötél
alján lógó súly biztosította. Ahhoz azonban, hogy egyenletesen járjon és a
pontos idôt mutassa, még egy találmány kellett: az inga. Ingaórákat késôbb
kisebb méretben is gyártottak, de azokat már nem súly, hanem rugó hajtotta.
Az óraszerkezetet védô burkolatot gyakran arannyal, ezüsttel, drágakövekkel
ékesítették. Ezek már nemcsak idômérô eszközök voltak, hanem dísztárgyak
is a leggazdagabb emberek szobáiban. Késôbb az órák még kisebb méretûek
lettek. Hamarosan olyan kicsi órákat is készítettek, amelyeket az urak és a
hölgyek zsebre tudtak tenni. Ilyen zsebórákat máig gyártanak.

Díszes óra Németországból, a XVI. század elejérôl. A megváltozott élet jele,
hogy egyre fontosabbá vált az idô mérése.
A percmutató azonban még hiányzik. 1
Gondolkozz és gyûjts össze olyan mindennapi területeket, ahol egyre fontosabb
szerepet kapott az idô mérése!

Az egyház elvetette Kopernikusz elméletét, sôt inkvizícióval és
máglyahalállal fenyegette mindazokat, akiket a „tévtanítások” terjesztôinek bélyegzett. De az új természettudományos világkép kialakulása megállíthatatlan volt, újabb és újabb felfedezések tették egyre
érthetôbbé a világegyetem mûködését.
Galilei itáliai tudós, aki a kísérleti fizika megalapozója, a Hold és a
Jupiter távcsôvel való megfigyelésével támasztotta alá Kopernikusz elméletét. Ezzel kihívta maga ellen az inkvizíció haragját, amely hiába
kényszerítette állításai visszavonására.

•

Galilei ábrái a Hold állásairól. Az
újkori tudomány egyik legfontosabb eszköze a megfigyelés.

Newton távcsöve. A távcsô napjainkig a
világegyetem kutatásának legfôbb eszköze. Isaac Newton (1642–1727) angol
matematikus, fizikus, csillagász, a távcsô
tökéletesítôje.

A természettudományos világképet az angol Newton felfedezése
koronázta meg. Az általános tömegvonzás törvényének megfogalmazásával megtalálta az összetartó és mozgatóerôt a világegyetemben,
amely matematikailag így leírhatóvá vált. 2 Ez a felfedezés új alapokra helyezte az emberi gondolkodást és a polgárosodás folyamatában átalakuló emberi társadalomról alkotott nézeteket.
Galilei (1564–1642) olasz matematikus,
csillagász és fizikus a római inkvizíció elôtt.
A tárgyalást vezetô inkvizítor a Bibliára
mutat. Galilei a halálos ítélettel való fenyegetés miatt végül visszavonta tanait,
de közben állítólag ezt suttogta: „És mégis mozog!” (Ti. a Föld.) A mondás késôbb
Gondold át a képen
szállóigévé vált.
látható jelenetet is segítségül hívva, minek a
jelképe lehet ez a mondás?

•

2 Newton (nyúton, 1642–1727) a történet szerint a kertben, egy fa alatt ülve
egy lepottyanó almát figyelt meg, és ekkor ismerte fel a tömegvonzás (gravitáció)
törvényét. Eszerint bármely két tömeg vonzza egymást, és a vonzási erô arányos
a tömegek nagyságával. Vagyis ugyanennek az erônek kell hatnia például a Holdra
is. Newton így magyarázta meg azt, hogy az égitestek miért maradnak meg a
pályájukon (1687).
Egy üvegprizmával színekre bontotta a napfényt, és így megállapította, hogy a
fehér fény a szivárvány színeibôl áll.
Newton felfedezései – melyek idôben megelôzték az enciklopédistákat – rámutattak arra, hogy a világegyetem megismerhetô törvények szerint mûködik.
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A felvilágosodás
A földrajzi felfedezések nyomán kialakult a világkereskedelem, a világgazdaság. A gyorsan fejlôdô iparból, a megélénkülô kereskedelembôl és a banki üzletekbôl meggazdagodott polgárság (a nemesség
egy részének támogatásával) egyre nagyobb gazdasági, társadalmi
és politikai befolyásra tett szert. Sôt Hollandiában, majd Angliában
a polgárság fegyveres harccal és a politikai vezetés megszerzésével
teremtette meg a XVII. században a további tôkés fejlôdés törvényes (alkotmányos) kereteit.
A kora újkori Nyugat-Európában bontakozott ki a polgárság megerôsödését segítô eszmei mozgalom, a felvilágosodás*, amely egyaránt jelentkezett a politikai gondolkodásban és a tudományos életben is. A felvilágosodás a XVII. századi Angliából indult ki, de Franciaországban teljesedett ki a XVIII. században, majd vált korszellemmé
az egész világon.
A kor gondolkodói hittek a gondolkodás, az ész mindenhatóságában. Abban, hogy a világ megismerhetô, megérthetô, leírható, sôt
megváltoztatható.
A középkor tekintélyelvével szemben kritika alá vettek minden korábbi tudományos állítást, és csak azt fogadták el, amelyet a tudományos tények és a gyakorlat igazolt. Céljuk volt a társadalmi igazságtalanságok felszámolása, az emberek életkörülményeinek jobbá tétele,
az emberi szabadság és boldogság kiteljesítése.

A természetes egyenlôség
és az alkotmányosság
Nem véletlen, hogy a felvilágosodás eszméje az ipari fejlôdésben
élen járó Angliából indult el. A siker reményében ipari vállalkozást
(manufaktúrát) alapítani, kereskedni vagy bankot létrehozni csak úgy
lehetett, ha megszûnnek a feudális társadalomra jellemzô kiváltságok (vagyis a jogi egyenlôtlenségek) és piaci szabályozások. Ha a
tulajdon szabad, és a piaci versenyt csak a piac szabályai (kereslet-kínálat) korlátozzák. Ha az állam hatalma nem zsarnoki, hanem
a nép által ellenôrizhetô, és szükség esetén a hatalmat gyakorlók
leválthatók. Ha minden embert megilletnek az emberi jogok. 3

Az üvegprizma színekre bontja a fényt
Milyen természeti jelenség alkalmával figyelhetünk meg hasonlót?

•

3 Alapvetô emberi jog például az élethez, a tulajdonhoz, a szabadsághoz és az
egyenlô bánásmódhoz való jog. A szabadsághoz való jog a politikában a véleménynyilvánítás (pl. sajtószabadság) és a
gyülekezés (pl. pártalapítás) szabadságát
jelenti. Fontos szabadságjog, hogy mindenki szabadon gyakorolhatja vallását.

• Ismételj! Bizonyítsd be, hogy a középkorban a földesuraknak és a jobbágyoknak nem voltak azonos jogaik!
• Mi a manufaktúra? Mennyiben segítették és mennyiben akadályozták
az ipar fejlôdését a céhek?
• Mit jelent az egyeduralom kifejezés
a törvényhozás, ország kormányzása,
a bírói jogok gyakorlása, a tulajdon
védelme szempontjából?

A felvilágosodás elterjedése Európában
Kövesd a térképen a felvilágosodás elterjedését, és nevezd meg a terjedés központjait!
Figyeld meg, hogy Európa több országában a
felvilágosodás bizonyos eszméi az uralkodói
hatalom gyakorlásában is szerepet játszottak! Olvasd le a térképrôl, hogyan nevezzük
az ilyen kormányzati formát!

•
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4 1. A […] törvényeknek […] hatályon
kívül helyezése vagy végrehajtásuk megakadályozása, csupán a király tekintélye
alapján, törvénytelen. […]
4. A korona céljaira való pénzfelvétel
[…] a parlament hozzájárulása nélkül törvénytelen. […]
6. Az országban béke idején a parlament
hozzájárulása nélkül állandó hadsereg fenntartása […] törvénytelen.
8. A parlamenti választások szabadok.
9. A szólás, vitatkozás és tárgyalás szabadságát a parlamenten kívül semmilyen
más hatóság […] kérdés tárgyává nem
teheti. (Részletek az angol alkotmányos
királyság rendszerét rögzítô Jognyilatkozatból, 1689)
• Mit jelenthet „a korona céljaira” kifejezés?
• Melyik szó fordul elô leggyakrabban a
szövegben? (Persze a névelôk nem számítanak.) Ez nem véletlen! Magyarázd meg,
miért olyan fontos ez a kifejezés!
• Sorold fel, hogyan bôvíti a parlament hatalmát a Jognyilatkozat! (És egyben hogyan
szûkíti a királyét?)

Az angol polgárság a XVII. sz. közepén kivívta magának ezeket a
jogokat. Az egyeduralom felszámolásával létrejött a polgári állam, az
alkotmányos királyság rendszere. Az ezt biztosító Jognyilatkozatban
a parlament leszögezte: a törvények meghozatala nem a király, hanem a választott parlament feladata. Az országot irányító kormány
pedig nem a királynak, hanem a parlamentnek tartozik felelôsséggel.
A törvényeket a királynak is be kell tartania. A bíróságok függetlenek
mind a parlamenttôl, mind a kormánytól. 4 Tehát a Jognyilatkozat
az állami hatalom három területét (hatalmi ágát), a törvényhozást, a
törvények végrehajtását és az igazságszolgáltatást különválasztotta
egymástól.

ellenôrzés

kinevezi a miniszterelnököt

felelés

•

Az alkotmányos monarchia (királyság) rendszere Angliában Azonosítsd az ábrán a
hatalmi ágakat, és mutasd be a feladataikat! Az ábra elemzésével mutasd be egymáshoz
való viszonyukat!

Az alkotmányos királyság kialakulása idôszakában egy angol orvos
és filozófus (Locke – ejtsd: lok) fogalmazta meg írásaiban a természetes egyenlôség tanítását. A természet törvénye szerint minden
ember egyenlônek születik. Az államok – szerinte – úgy jöttek létre,
mintha az emberek szerzôdést kötöttek volna az uralkodóikkal. Az
uralkodónak (hatalmáért cserébe) biztosítania kell alattvalói szabadságát és biztonságát. Ha ezt nem tartja be, hatalmát meg lehet és meg
kell dönteni.
A felvilágosodás egyik fô tanítása a népfelség elve. Ez azt jelenti,
hogy minden hatalomnak a néptôl kell erednie. Locke politikusként
az angol alkotmányos királyság híve volt, a felvilágosodás gondolkodóinak többségével együtt. Az alkotmányos királyságban a három
hatalmi ág szét van választva, és kölcsönösen ellenôrzi egymást. Az
ilyen típusú államban a király hatalmát jogszabályok korlátozzák.
A legfontosabb jogszabályok együttesét alkotmánynak nevezzük.
Az alkotmányos törvények rögzítik az állam szervezeti felépítését,
az állampolgárok jogait és kötelességeit.
John Locke (1632–1704) angol filozófus,
orvos és politikus • Mit jelent a természetes egyenlôség tanítása?

• Miért áll szemben ez a nézet azzal a középkori felfogással, hogy az
uralkodó hatalma Istentôl származik?
• Az alkotmányt alaptörvénynek is nevezik. Mit jelenthet ez a fogalom?

7. Az új világkép kialakulása
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A francia Rousseau (russzó) egyik mûvében azt fejtegette, hogy
az ôsidôkben az emberek szabadon és bûnök nélkül éltek, de ez a
természetes állapot a történelem során elsorvadt. „Vissza a természethez!” – adta ki a jelszót. Tehát térjünk vissza az általa feltételezett ôsi, természetes állapothoz, amelyben nincs magántulajdon,
vagyoni egyenlôségben, természetes szabadságban élnek az emberek.
5 A természetes szabadságot a politikában polgári szabadságjogoknak nevezik. A polgári szabadságjogok minden embert megilletnek
születésénél fogva.

• Mit jelent a polgári szabadságjog fogalma?
• Mi a különbség egy rendi (feudális) társadalom tagja és egy állampol-

gár között? Melyik a helyes válasz?
– Az állampolgárok vagyonilag és jogilag egyenlôk.
– Az állampolgárok – születésük szerint – egyenlô jogokkal rendelkeznek.
• Miért lényeges a fejlôdés szempontjából, hogy ne csak a kiváltságosoknak legyen választójoga?
• Miért álltak szemben Locke és Rousseau gondolatai a feudális rendszerrel?
A felvilágosodás nagy gondolkodói tiltakoztak a keresztény egyházak általuk túlzottnak tekintett befolyása ellen. Egyházellenesek voltak,
de nem vallásellenesek! A filozófusok nagy része hitt Istenben, de
voltak, akik már elfordultak a kereszténység istenképétôl.

A francia Enciklopédia
A filozófiai és politikai eszmék változása mellett látványosan fejlôdtek a természettudományok is. Ebben az idôben kezdték kutatni az
elektromosságot, állították elô az elsô higanyos hômérôt. Az orvosok
holttesteket boncoltak azért, hogy megfejtsék az emberi szervezet
mûködését, megállapítsák a betegségek okát. Rendszerbe foglalták az
állatok és növények fajtáit. Megszületett a vegytan tudománya, a kémia. A tudomány minden
területen (a társadalom- és a természettudományokban is) hatalmas ismeretanyagot halmozott
fel. Ennek összegzését végezte el több száz francia tudós több mint húszévi munkával, amikor
megírták és megjelentették a francia Enciklopédiát. Az enciklopédia szó jelentése: az összes
tudományt részletesen tárgyaló mû.

Jean-Jacques (zsán zsák) Rousseau (1712–
1778) svájci francia felvilágosodás kori filozófus, író. Politikai eszméi jelentôs hatást
gyakoroltak a nagy francia forradalomra és
az utókorra egyaránt.
5 Rousseau így írt a vagyoni egyenlôtlenség kialakulásáról: „Az elsô ember, akinek eszébe jutott, hogy egy darabka földet elkerítvén így szóljon: ez az enyém, s
aki elég együgyû embereket talált, hogy
ezt elhiggyék, volt a polgári társadalom
igazi megalapítója. Mennyi bûntôl, háborútól és gyilkosságtól mentette volna
meg az emberi nemet, aki ekkor kihúzza
a karókat, betemeti az árkot, s azt kiáltja
felebarátainak: Ôrizkedjetek attól, hogy
erre a csalóra hallgassatok! Elvesztek, ha
elfelejtitek, hogy a föld gyümölcse mindenkié, a föld pedig senkié!”
• Magyarázd meg az utolsó mondatot!
• Miben látta Rousseau az emberek közötti egyenlôtlenség eredetét?

Denis Diderot (döni didró) (1713–1784)
francia filozófus és író, a francia Enciklopédia fôszerkesztôje, készítésének szervezôje. Az Enciklopédia számos szócikke egyházellenes és vallásellenes hangvételû volt.

A francia Enciklopédia borítója, címlapja és két belsô lapja • Kezdetben betiltották a mûvet. Mit gondolsz, miért? Keress (például
az iskolai könyvtárban) mai enciklopédiákat! Miért szerepel a fejezetben nagy kezdôbetûvel, a feladatban pedig kis kezdôbetûvel
az enciklopédia szó?
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6 „[…] minden ember egyenlônek teremtetett, nekik a Teremtô bizonyos el nem
idegeníthetô jogokat adott, melyek közé
tartoznak egyebek között az élet, a szabadság, a boldogságra való törekvés: ezen jogok
biztosítására kormányok vannak, melyek az
ôket megilletô hatalmat a kormányzottak
beleegyezésébôl származtatják; a népnek
joga van arra, hogy ha egy kormányforma
erre a célra veszedelmes, azt megváltoztassa, megszüntesse és újat állítson fel, mely
olyan módon legyen berendezve, hogy
minden valószínûség szerint a népnek biztonsága és jóléte gyarapodjék.” (Részlet az
Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi
nyilatkozatából, 1776)
• Mit jelent az a kifejezés, hogy egy jog „el
nem idegeníthetô”?
• Honnan származik az állam vezetôinek
hatalma a nyilatkozat szerint?
• Mit tehetnek az állampolgárok, ha alkalmatlan vezetôik vannak?
• Magyarázd meg korábbi történelmi tanulmányaid alapján, hogy ezek miért forradalmian új elvek!

Az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi nyilatkozata (1776)

Összefoglaló kérdések
1. M
 ilyen történelmi folyamatok tették
lehetôvé a modern természettudományos világkép kialakulását?
2. Mit nevezünk kopernikuszi fordulatnak a tudomány területén?
3. Elsôsorban melyik társadalmi csoport céljai fogalmazódnak meg a
felvilágosodás eszméiben?
4. M
 ely országokból indult el a felvilágosodás?
5. Kik a felvilágosodás legismertebb
gondolkodói?
6. Mi az Enciklopédia?

A felvilágosodás gondolatainak
elsô megvalósulása: az amerikai
Függetlenségi nyilatkozat
Anglia és az Észak-Amerika keleti partvidékén levô 13 gyarmatának
kapcsolata a XVIII. század második felében elmérgesedett. Az Európából (fôleg Angliából) kivándorolt telepesek és utódaik által lakott
amerikai gyarmatok az önkény megszüntetését, az anyaországgal
egyenlô jogokat követeltek. Ennek visszautasítása miatt tört ki a
függetlenségi háború. A háború kezdetén összeült az amerikai gyarmatok kongresszusa,* és elfogadták a Függetlenségi nyilatkozatot.
A nyilatkozat – a függetlenség kimondásán kívül – felsorolja a legfôbb emberi és polgári jogokat: a szólásszabadság (tehát a szabad
véleménynyilvánítás), a vallásszabadság, a sajtószabadság jogát. 6
Közel tíz évig tartó háborúskodás végén Anglia kénytelen volt elismerni az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét. Néhány évvel
késôbb elfogadták az Egyesült Államok alkotmányát.

• Mit jelent a sajtószabadság? (Egyszerûen így fogalmazhatnánk: bár-

kirôl és bármirôl mindent szabadon meg lehet írni az újságokban is. De
vajon teljesen igaz ez? Vitassátok meg – esetleg mai példák felhasználásával!)
• Közel száz évvel Locke mûve és körülbelül húsz évvel Rousseau mûveinek megjelenése után született az amerikai Függetlenségi nyilatkozat.
Hogyan jelennek meg Locke és Rousseau gondolatai a nyilatkozatban?

Az öttagú bizottság a kongresszus elé tárja a Függetlenségi nyilatkozat szövegét

Vázlat
A polgárság fejlôdése → tudományos felfedezések:
– Kopernikusz → Nap-középpontú világkép;
– Galilei → megfigyelések távcsôvel;
– Newton → az általános tömegvonzás törvénye.
A felvilágosodás legfontosabb gondolatai:
– Minden ember egyenlônek születik.
– A hatalomnak a nép érdekében kell tevékenykednie. Ellenkezô
esetben a hatalmat meg kell dönteni. Népfelség.
Anglia és Franciaország → a felvilágosodás eszméinek terjedése.
– Locke: népfelség, alkotmányos monarchia;
– Rousseau: visszatérés az emberi egyenlôség természetes állapotához.
Francia Enciklopédia: a tudományos ismeretek összefoglalása.
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Új látóhatárok
A Török Birodalom terjeszkedése miatt a kereskedôknek India felé új kereskedelmi
utakat kellett keresni. Elôször Afrika megkerülésével, majd nyugat felé igyekeztek
eljutni oda. Kolumbusz 1492-ben partra szállt Amerikában, s felfedezte az „Újvilágot”. Ezt az évet tekintjük az újkor kezdetének. Megkezdôdött az Európán
kívüli kontinensek* gyarmatosítása és kifosztása.
Európa gazdasága az élre tört, kibontakozott a tôkés gazdálkodás. A világkereskedelem megjelenésével egyre több iparcikkre volt szükség. A céhes ipart
felváltó manufaktúraipar megfelelt az igényeknek: többet és gyorsabban termeltek ezekben az üzemekben. Megjelentek a hitelintézetek, a bankok mint a
vállalkozások finanszírozói, majd a világkereskedelem életre keltette a tôzsdéket.
A XVI. század elején ismét napirendre került az egyház megreformálása is.
A kereszténységen belül különváltak a protestáns egyházak, erre válaszul a
katolikus egyház is megújulásra törekedett: mind jobban odafigyelt híveinek
meggyôzésére, megtartására. Az ellenreformáció alátámasztására kialakult a
barokk mûvészeti stílus.
Magyarországon gyorsan teret nyert a protestantizmus. A protestáns tanok
gyors terjedésének egyik fô oka az anyanyelvûség volt, amely lehetôvé tette a
nép körében is a megértést, másrészt az anyanyelven olvasható Biblia és az
anyanyelven hallgatható prédikáció minden társadalmi réteg számára vonzó
volt. A protestáns vallások követése a katolikus Habsburg-uralkodókkal szembeni ellenállás kifejezése is volt.
Pázmány Péter idején bontakozott ki hazánkban a katolikus megújulás. Sikerének oka, hogy Pázmány a magyar nemesség érdekeiért is kiállt. A vallásháborúk korában az Erdélyre jellemzô vallási türelem egyedülálló volt Európában.
A XVI–XVII. század az ókori tudósok tanításain alapuló középkori világkép
átalakulásának, a természettudományok gyors fejlôdésének idôszaka. A XVIII.
században, az „ész századában” rohamosan terjedtek a felvilágosodás eszméi.
Ennek legfontosabb gondolatai: minden ember egyenlônek születik, és a hatalomnak a nép érdekében kell tevékenykednie.
1. Miért kerestek új utakat a XV. század végén az európai hajósok?
2. Milyen történelmi korszakhatárt jelent Kolumbusz híres felfedezése?
3. Hogyan változott meg a kereskedelem a felfedezések hatására?
4. Mi a gyarmat? Mi lett az amerikai ôslakosság sorsa?
5. Milyen hatással voltak a felfedezések Európára?
6. Milyen feltételei voltak a tôkés gazdálkodás kibontakozásának?
7. Mi a manufaktúra? Melyek az elônyei és a hátrányai a céhekkel szemben?
8. 	Fogalmazd meg, mi a különbség a helyi, a távolsági és a világkereskedelem
között!
9. Milyen okok vezettek a protestáns vallások kialakulásához?
10.	Honnan ered a protestáns elnevezés? Melyik két protestáns vallásról (és
egyházról) tanultunk?
11. Mennyiben változott meg a katolikus egyház a reformáció hatására?
12. Mivel magyarázható a protestáns hit gyors terjedése Magyarországon?
13. Milyen vallási ellentét volt a Habsburgok és a magyarok többsége között?
14. Miért fejlesztette a kultúrát a reformáció és a katolikus megújulás is?
15. Miben szolgálhatott mintául Erdély egész Európa számára?
16. 	Milyen történelmi folyamatok tették lehetôvé a modern természettudományos világkép kialakulását?
17. Mit nevezünk kopernikuszi fordulatnak a tudomány területén?
18. Mi az alkotmányos királyság lényege?
19. 	Melyek a felvilágosodás legfontosabb eszméi? Kik a leghíresebb gondolkodói?
20. Mi az amerikai Függetlenségi nyilatkozat két legfontosabb gondolata?

Összefoglalás

• Sorold fel, milyen új növények érkeztek
Európába az Újvilágból!

• Magyarázd meg a bank, a tôzsde és a
részvény fogalmát!

• Mutasd be a kép alapján a barokk stílus
jellemzô vonásait!

• Ki és mikor fordította le magyar nyelvre
a teljes Bibliát?

• Kinek a gondolatai váltak az új természettudományos világkép kiindulópontjává?

Buda ostroma 1686-ban, Frans Geffels korabeli festményén

A budai vár építését a tatárjárás után rendelte el IV. Béla. A várnak hosszú ideig nem volt védelmi szerepe, mert a tatárjárást
követô évszázadokban nem jutott el ellenség az ország belsejébe. Az erôs Magyar Királyság minden betolakodót távol tartott.
1526-ban a mohácsi csatában a hatalma csúcsán lévô Oszmán Birodalom felôrölte a Mátyás halála után válságba süllyedt
magyar állam haderejét. A Buda alá érkezô török sereg besétált a kiürített erôsségbe, kirabolta a várost, majd kivonult innét.
A politikai helyzet változásával azonban a török szultán mégis Buda elfoglalásáról döntött: 1541-ben hadserege csellel szerezte
meg a várat. Kitûzték a szultán zászlaját, és a budai pasák* székhelyévé tették a magyar királyok valamikori fôvárosát. A török
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megszállás 145 éve után a vár 1686-ban szabadult fel a török uralom alól, és vele az ország
területének döntô része is. A XVIII. században, Mária Terézia uralkodása idején a vár területén
pompás királyi palota épült, amelyben azonban csak ritkán tartózkodtak Magyarország Habsburg-házból származó királyai. A század végén a palota a király helyettesének, a nádornak a
székhelye lett.

fejezet
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8. A
 török háborúk hôsei
A Mátyás halála után gyorsan hanyatlásnak induló Magyarország
a mohácsi síkon elszenvedte a magyar történelem egyik
legszörnyûbb katasztrófáját. Az ország három részre szakadt.
További sorsa a Magyar Királyság és a hódoltság határán álló
végvárakat védô vitézek halált megvetô hôsiességén múlott.

A középkori Magyarország válsága
II. (Jagelló) Ulászló (1490–1516) cseh és
magyar király. Az udvar csak Dobzse Lászlónak emlegette. Bármit akartak az ôt körülvevô urak, a király rábólintott, és anyanyelvén mondta: „dobzse”, azaz jól van.

1 II. Ulászló királlyá választásának feltételei voltak. Ulászló megígérte, hogy
eltörli Mátyás újításait, nem szedi be a
Mátyás által bevezetett rendkívüli adókat.
• Melyik volt Mátyás legfontosabb rend
kívüli adója?
• Az adókat nem a nemesek fizették.
Miért érdeke mégis a fôuraknak, hogy a ki
rály kevesebb adót szedjen?
• Miért jelentette az adók megszüntetése a
fekete sereg pusztulását?
2 Bonfini így írt a Mátyás halála utáni
trónviszályokról és a nagy király kincstárának elvesztérôl: „A gyôztesek (II. Ulászló
katonái) elfoglalták (Corvin János) táborát.
[…] Királyi ruhák, arany, drágaköves edények, sok értékes házi felszerelés: aki tehette, rabolta. Az éveken át felhalmozott
kincs nagy részének lába kelt, s a katonák
kedvük szerint osztoztak. […] Keserves
gyôzelem volt ez ama napon: egyéb sem
omlott, csak magyar vér.”

Hunyadi Mátyás halála után az országgyûlés királlyá választotta
II. Ulászlót, aki cseh király is volt (a Jagelló-családból származott). 1
A belsô hatalmi harcokba süllyedô nemesség jelentôsen korlátozta
a király hatalmát. A korábbi királyi bevételek nagy része a bárók és
a fôpapok zsebébe vándorolt. A kincstár üres volt, bevételei töredékükre apadtak. 2 A végvárak fenntartására, korszerûsítésére nem
jutott pénz. A növekvô török veszéllyel szemben a királynak nem
volt komoly hadserege. Mátyás fekete seregének nagy része zsold
híján szétszéledt. Az országon úrrá lett a széthúzás, a kis- és középnemesek és a bárók között hatalmas ellentétek húzódtak. Nôtt a
feszültség a nemesek és a jobbágyok között is. A jobbágyok terheik
növekedése miatt fellázadtak, ám a parasztháborút a nemesek kegyetlenül leverték és megtorolták.

II. Lajos és a mohácsi csata
II. Ulászló király halála után fia, a tízéves II. Lajos lett a király.
A gyermek uralkodó helyett kormányzó bárók látták az ország kétségbeejtô helyzetét. Az ország urai egymással torzsalkodtak, még
akkor is, amikor híre jött, hogy az új török szultán, I. (Nagy) Szulejmán elhatározta Magyarország meghódítását. II. Lajos követei több
keresztény uralkodótól is segítséget kértek. Komoly segítség azonban sehonnan sem érkezett.
A szultán elôször 1521-ben támadott. Elsôként Magyarország
kulcsát, Nándorfehérvárt vette ostrom alá. A várban nem volt sem
elegendô katona, sem elegendô fegyver. A védôk hôsies kitartása ellenére Nándorfehérvár elesett. 3 A vereség nagy rémületet keltett az
egész országban.
3 Nándorfehérvár parancsnoka, Oláh Balázs és 700 katonája tudták, hogy ha a
vár elesik, akkor Magyarország nagy veszélybe kerül. Ezért hôsiesen küzdöttek
a törökkel, szinte lôpor és ágyúk nélkül. Folytatták akkor is a harcot, mikor a
katonáknak szinte semmi vize sem maradt. 66 nap ostrom után, amikor aztán
a törökök sikeresen aknát ástak a vár alá, és a fal nagy része leomlott, a vár
kapitánya úgy döntött, hogy ha katonáit hagyják bántatlanul elvonulni, átadja
a rommá vált erôsséget a töröknek. A szultán ezt megígérte. Katonái azonban
nem tartották be a parancsot. Rárohantak a védtelen magyarokra, és lekaszabolták ôket.
 Idézd fel a vár 1456-os ostromát! Emlékszel, hogy melyik két folyó veszi körül
a várat? (Ha nem, nézd meg a történelmi atlasz térképén!)
• Hasonlítsd össze a védelem lehetôségeit és feltételeit az 1456-os és a 1521-es
ostrom során! Melyik magyar regényben olvashatunk arról, hogy a törökök a
várfal alá aknát ástak?

II. Lajos király (1516–1526)

sekor?

• Milyen életkorú lehetett a király a portré elkészíté-

8. A török háborúk hôsei
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Az újabb török támadás 1526 tavaszán indult. A királyi sereg fôvezére Tomori Pál kalocsai érsek lett, aki az elmúlt években már bizonyította kiváló hadvezéri képességeit a déli határok védelmével.
Tomori tudta, hogy a hatalmas török sereg leginkább akkor gyôzhetô
le, amikor átkel a Dráva folyón. A magyar had azonban csak lassan
gyülekezett. A törökök bántatlanul átkelhettek a Dráván, megindultak az ország belseje felé. Ezután Tomori a Mohács melletti síkságon
akarta útját állni a töröknek. Abban bízott, hogy a király seregéhez
idôben csatlakoznak majd Szapolyai János erdélyi vajda hadai. De
hadserege végül nem érkezett meg a csatamezôre. 4
Tomori Pál (1475?–1526) a kor magyar történelmének egyik legérdekesebb alakja. Mint
nemesember a királyi seregben katonáskodott. Egy ideig ô volt a budai vár parancsnoka.
Miután két menyasszonya is meghalt, a vitéz
úgy határozott, hogy elvonul a világtól, és
ferences szerzetes lesz. A kolostort a király
unszolására, sôt könyörgésére sem akarta
elhagyni. Csak a pápa parancsára fogadta el
a kalocsai érseki címet, s öltött újra páncélt.
Hadi öltözéke alatt azonban jól láthatóan ott
viselte a szerzetesek durva, barna szövetbôl
készült ruháját, a csuhát. Katonái a sokat
imádkozó, ugyanakkor halált megvetôen bátor parancsnokukat rendkívül tisztelték.

1526. augusztus 29-én a magyar sereg már hajnalban felsorakozott a mohácsi mezôn. A magyarok arra vártak, hogy a törökök megindítsák a rohamot. Ám a szultán nem adott parancsot a támadásra.
A nap egyre hevesebben sütött. Délután 3-4 óra között Tomori rohamot vezényelt. A magyar vitézek megindultak a dombon álló törökök
felé, akik már táborveréshez készülôdtek. Mire elérték a törököket, alaposan kifáradtak. A támadó magyarok elôtt a török sereg kettévált, s
bekerítette, majd felmorzsolta a támadókat. Sokan a török ágyúkkal és
a janicsárokkal találták szemben magukat. Egyre többen próbálták az
életüket futással megmenteni. A könnyûlovasok közül ez sokaknak sikerült is, de a gyalogságból és a lassan mozgó, vastag páncéllal borított nehézlovasságból csak nagyon kevesen élték túl a csatát. A nehézlovasok közül sokan a csatamezô szélén levô mocsárba tévedtek,
ahol lovaikkal együtt elmerültek, megfulladtak. A legenda szerint a
mocsáron átfolyó és a nyári zivatartól megáradt Csele-patakban lelte
halálát II. Lajos király is.

I. (Nagy) Szulejmán szultán (1520–1566),
az Oszmán Birodalom legjelentôsebb uralkodója. A világhatalomról álmodozó ifjú
uralkodó a trónra lépését követôen szinte
azonnal terjeszkedésbe kezdett KözépEurópa irányába. Leginkább dédelgetett, de
soha meg nem valósult célja Bécs elfoglalása volt.

4 Szapolyai János Erdély vajdája volt.
Tisztsége miatt a király után a legnagyobb
hadsereg felett rendelkezett. Nagyon
népszerû volt a kisebb nemesek körében.
Ezek már régebben hoztak az országgyûlésen egy olyan határozatot, hogy a Jagelló-uralkodó halála után idegen uralkodóházból többé nem választanak királyt. Már
ekkor Szapolyait akarták királynak. Vajon
miért késett el Szapolyai János Mohácsnál? Máig sem tudjuk pontosan, de a fô
ok valószínûleg a királyi parancsok ellentmondásában rejlik. Szapolyai kezdetben
Erdély védelmére kapott parancsot, majd
arra, hogy seregével törjön be török területre, azután mégis úgy döntöttek, hogy
csatlakozzon a királyi hadhoz. A csata pillanatában messze Mohácstól, Szegednél
táborozott.

A mohácsi csata egy XVI. század közepén
készült német ábrázoláson
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@ Közeledik a mohácsi csata 500. évfordulója, ezért az utóbbi években
elkezdôdött a csatatér újbóli átfogó régészeti feltárása. Nézz utána az
interneten, hogy milyen új eredményeket hozhat az ásatás, és ez mennyiben írhatja át a jelenlegi ismereteinket!
Mire a nap lenyugodott, a magyar hadsereg megsemmisült. Elesett sok fôúr és fôpap, közöttük Tomori érsek is. 5 Az ország szinte
vezetôk nélkül maradt. Gyôzelmük után a törökök Magyarországon
messzi földeket bekalandoztak, s felégették az ottani településeket.
A lakosságot halomra ölték vagy rabként magukkal vitték. A szultán bevonult az ország fôvárosába, Budára. A város kirablása után
a török sereg hazaindult. A korábbi hódítások esetében is a török
taktika lényeges eleme volt, hogy a meghódítandó ország hadseregére elôször súlyos vereséget mérnek, majd visszavonulnak, és egy
újabb hadjárat során szállják csak meg. Az ország fô védelmét jelentô
déli végvárak azonban az ellenség kezén maradtak. Mindenki tudta:
a szultán hadai bármikor könnyedén visszatérhetnek hazánk elfoglalására.
A mohácsi csata vázlata • Hasonlítsd ös�sze a térképet a tankönyv csatáról szóló leírásával. Próbáld követni az eseményeket!

5 A király és Tomori Pál haláláról így
számolt be egy fôpap, aki túlélte a csatát:
„A csata körülbelül másfél óráig tartott.
Sokakat […] a feneketlen mocsár temetett
magába. A király testét […] fél mérföldnyire a Csele nevû falutól egy mély földszakadékban találták meg utóbb. Ebben a szakadékban a Duna áradása következtében
akkor a rendesnél több víz volt. […] A barát (Tomori) állítólag az elsô sorban esett
el vitézül küzdve; levágott fejét dárdára
szúrva másnap diadalmasan hordozták
körül az ellenség táborában; azt mondják,
hogy késôbb a szultán sátra elé tûzték ki.
A csatát követô napon a foglyul esettek
közül ezerötszázat, köztük fôurakat, körbeállítva, a gyôztes sereg szeme láttára
lefejeztek.”

II. Lajos holttestének megtalálása, Székely Bertalan XIX. századi magyar festô
munkája
Nézz utána a festmény keletkezésének! Mit jelképez a földön fekvô

•

halott király a mûvész ábrázolásában? Mit gondolsz, a késôbbi korokban minek
a jelképévé vált a mohácsi csata?

II. Lajos király

Kopjafák a mohácsi csata emlékparkjában
(1976)

I. Szulejmán szultán

Haderô

kb. 26 000 gyalogos
zsoldos, nehéz- és
könnyûlovasok

60 000 képzett janicsár
és könnyûlovas szpáhi

Tüzérség

85 ágyú

160 ágyú

Veszteség

16-20 000 halott

1500 halott

Erôviszonyok Mohácsnál

• Hasonlítsd össze a két hadsereg esélyeit a gyôzelemre!
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Buda eleste és az ország három részre
szakadása
A király nélkül maradt ország koronájára ketten is igényt tartottak.
A magyar nemesség egy része Szapolyai Jánost, a másik része pedig
Habsburg Ferdinándot koronázta királlyá. Ferdinánd hatalma fôleg az
ország nyugati területein érvényesült (a székhelye Bécs volt), János
pedig a keleti országrészt és Erdélyt uralta. A töröknek kedvezett,
hogy a két király egymással harcol. Mivel Ferdinánd mögött ott állt a
Habsburg-ház hatalma, a szultán János királyt támogatta. Seregei kétszer is Bécs ellen törtek, de hiába, kudarcot vallottak.

• Ki volt az a Habsburg-családból származó király, akirôl korábban
tanultál?
• Miért baj az, ha egy országnak nem egy, hanem két királya van?
• Mondj példát a korábbi magyar történelembôl trónviszályokra!

Szapolyai János király (1526–1541) hiteles
portréja. 1526-ban koronázták meg Székesfehérváron a Szent Koronával.

1532-ben a szultán ismét Bécs ellen indult a hatalmas seregével.
A Dráva mentén vonultak, de nem értek el Bécsig. Egy kicsiny magyar
vár, Kôszeg kapitánya, Jurisics Miklós mindössze ötven katonával és
néhány száz környékbeli paraszttal megállásra kényszerítette. A törökök megkerülhették volna a várat, de attól féltek, hogy Kôszeg ôrsége
a fegyvert, élelmet, takarmányt* szállító csapataikat késôbb megtámadhatja. Ezért hozzákezdtek az ostromhoz. A régi falak csakhamar leomlottak, ám a védôk nem adták meg magukat. Télen az emberek és állatok
élelmezése nehezen megoldható, ezért a törököknél szabály volt, hogy
október 26-ig (Kászim napjáig) be kell fejezni a hadjáratokat, és vissza
kell vonulni. Szulejmán szultán tudta ezt. Amikor látta, hogy Kôszeggel nem boldogul egyhamar, tárgyalásra hívta Jurisicsot. Azt kérte, hadd
tûzhessék ki a török lófarkas lobogót a rommá lôtt várfalakra. A kapitány, megvédve a még életben maradottakat, engedett. Ám a szultán
így is elkésett: közben Bécs védelmére nagy keresztény had gyûlt össze.
A török sereg kénytelen volt lemondani Bécs ostromáról, és visszafordult.

OLVASMÁNY

A jelképesen elfoglalt vár

Szapolyai János halála után Ferdinánd véget akart vetni az ország
kettéosztottságának. Megpróbálta hadsereggel elfoglalni egész Magyarországot. A török sem maradt tétlen. Szulejmán szultán serege
hamarosan Buda alá ért. A törökök 1541-ben csellel bevették Buda
várát. Az egész ország megszállására azonban nem volt elegendô
erejük. Így csak a középsô területet csatolták az Oszmán Birodalomhoz. Magyarország három részre szakadt:
1. A nyugati és az északi rész volt a Magyar Királyság (királyi Magyarország). Uralkodói a Habsburg-családból kerültek ki, központja
Pozsony volt.
2. A keleti részt Szapolyai János fiának, a csecsemô János Zsigmondnak adományozta a szultán. Késôbb ezt a területet hívták Erdélyi Fejedelemségnek.
3. A kettô közti területen a török volt az úr: ezt a részt hódoltságnak nevezték.

János Zsigmond hódolata I. Szulejmán elôtt 1556-ban. Török festmény. • Hogyan
ábrázolja a szultán és János Zsigmond viszonyát a mûvész? Hasonlítsd össze a
Buda elfoglalásáról készült képpel (60. oldal)! Milyen hasonlóságokat fedezel fel?

Habsburg Ferdinánd (1526–1564). Azért
tartott igényt a magyar trónra, mert a Jagellók azt egy titkos szerzôdésben neki
(pontosabban a Habsburgoknak) ígérték.
Az ígéret zálogául Ferdinánd feleségül vette
II. Ulászló leányát, Annát, Ferdinánd húga,
Mária pedig II. Lajossal kötött házasságot.
Az eljegyzések idején mind a négyen tíz év
alatti gyermekek voltak.
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 Mutasd meg a történelmi atlaszban a három országrészt!
• Mit gondolsz, honnan származott a hódoltság név? Ha nem tudod,
nézz utána, hogy mit jelent ez a szó: meghódolni!
• Biztosan olvastad Gárdonyi Géza Egri csillagok címû regényében,
hogy milyen csellel foglalta el a szultán Buda várát. Meséld el! Segít a
kép is.
• Te kinek adnád a trónt: Habsburg Ferdinándnak vagy Szapolyai Jánosnak? Indokold meg válaszodat!

A várak szerepe
A Buda elfoglalásával kialakult hódoltság és a Magyar Királyság, valamint Erdély határain egyaránt kiemelkedô szerephez jutottak a
várak. Egyrészt védték az országot, másrészt újabb támadások és a
rajtaütések, portyák kiindulópontjai voltak. De a váraknak nagy szerepük volt az ellenség utánpótlásának veszélyeztetésében és a hadmûveleti idô fogyasztásában is. Veszély esetén pedig menedéket nyújtottak
a környék lakosságának.

• Az olvasmányban olvashattál Kôszeg 1532-es ostromáról. Keress a
szövegbôl olyan részleteket, amelyek a várak szerepére utalnak a harcászatban!
Buda vára török kézre kerül 1541-ben (török festmény). Szulejmán elôtt a sátorban
Izabella királyné és a csecsemô király, János
Zsigmond. A háttérben a janicsárok özönlenek be a várba.

A régebbi várakat, kastélyokat, templomokat igyekeztek megerôsíteni, átalakítani, építésüknél igyekeztek kihasználni a domborzati és
a vízrajzi adottságokat egyaránt. A védelmi vonal várai eltérô erôt
képviseltek, és a feladataik is mások voltak. A nagy, többhetes vagy
több hónapos ostromnak is ellenállni képes várak között kisebb tarisznyavárak, megfigyelôhelyek és palánkvárak is voltak, amelyek feladata
az ellenség mozgásának megfigyelése, az ellenséges csapatok rövid
ideig való feltartóztatása volt. A végvárak fenntartása a Habsburgok
és a törökök számára is komoly költségeket emésztett fel.

A tatai vár. A képen együtt láthatók a félköríves falú régebbi és a szögletes falú újabb építésû bástyák. A várat körbevevô széles
mocsaras terület miatt az ágyúkkal nem lehetett megközelíteni a falakat, így az ágyúgolyók kevesebb kárt okoztak.

8. A török háborúk hôsei

Az ágyútûz ellen vastag és erôs bástyákat építettek, és a bástyák
védelmére ágyúkat állítottak. A védelem fokozására a várat vizesárokkal, mocsárral vették körül. A vizesárokba gyakran hegyesre faragott karókat is elhelyeztek. A támadók is új fortélyokhoz folyamodtak. Megpróbálták lecsapolni a vizesárkokat, a falak alá pedig
titokban alagutakat ástak, amelyeket lôporral töltöttek meg. Ezeket
hívták aknáknak. Ha sikerült az aknát felrobbantani, még a legerôsebb fal is hosszú darabon leomlott. 6

• Gárdonyi Géza Egri csillagok címû regényében leírja, hogyan figyelték
a várbeliek, nem ás-e az ellenség aknát. Ha emlékszel rá, meséld el!
• Sokszor nem volt pénz erôs várak építésére. Ilyenkor jobb híján palánkvárakat emeltek. Magyarázd meg a kifejezést!

Pisztoly keréklakatos elsütôszerkezettel a XVI. századból. A legelsô lôfegyvereknél a puska vagy
pisztoly csövébe (elölrôl) töltött
lôport égô kanóc robbantotta föl.
A kanóc érzékeny volt a nedvességre, ezért kitalálták a keréklakatot.
A ravasz meghúzásakor egy forgó,
recés acélkerék ért hozzá egy tûzkôszerû* anyaghoz, s az így kelet
kezô szikra gyújtotta be a lôport
(a szerkezet mûködése hasonlított a
mai tûzköves öngyújtókéhoz).

Palánkfalak típusai
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6 A végvárak egy része a tatárjárás elôtti
földvárakra emlékeztetett. A földbe vastag
karókat, farudakat ástak le kettôs sorban,
majd közüket vesszôvel fonták körbe. Az
így létrejött két vékony fal közé földet tömtek, kívülrôl pedig sárral tapasztották be,
nehogy az ellenség felgyújtsa az építményt.
Az így megépített vár gyengébb volt egy
kôerôdítménynél, de sokkal kevesebb pénzbe került. A végvárakat a király tartotta fenn,
s ez óriási anyagi terhet jelentett a kincstárnak. A magyar végvárakban összesen
mintegy 15-20 ezer katona szolgált.
A várak felújítása, megerôsítése még
ennél is többe került. Nem csoda,
ha néha késett a fizetség. Ilyenkor
bizony a végváriak a környékbeli
falvakból fegyverrel szerezték be
mindazt, amire szükségük volt.

Török tegez nyílvesszôkkel. A nyíl a lôporral mûködô fegyverek mellett is fontos
fegyver maradt. A palánkvárakat például
gyújtónyilakkal próbálták meg fölgyújtani.

• Mi a különbség a vár és a palánkvár között?

A várháborúk hôsei
A várakat megfelelô számú katonával és hadianyaggal is
fel kellett szerelni. A végvári katonák többsége elszegényedett vagy a török fosztogatás áldozatává vált nemesek,
jobbágyok közül került ki, de voltak közöttük városi mesteremberek is. Külön réteget alkottak a társadalmon belül:
végvári vitézeknek nevezték ôket. 7 Az idegen zsoldosoknál merészebbek és önfeláldozóbbak voltak az ország
védelmében.
7 Gyakran megesett, hogy a végvári vitézek csata helyett párviadalt vívtak. Ez elôre megállapított szabályok szerint zajlott. Elôfordult, hogy valamelyik fél nem mert
kiállni párviadalra, s inkább cselt vetett. Az egyik leghíresebb magyar vitéz, Thury
György kapitány is így veszítette életét. Egy török vár kapitánya párviadalra hívta ki.
Ám a párviadal helyszínén nagy túlerôvel megtámadták Thuryt és vitézeit. Amikor
Thury belátta, hogy az ellenség gyôz majd, levette sisakját, hogy inkább haljon meg
hôsi módon, mintsem élete végéig fogságban kelljen sínylôdnie.

Végvári lovas katona sisakja és mellvédô
páncélja (azaz mellvértje*)
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8 Ali budai pasa serege körülfogta Drégely
várát. Ezt látva a vár parancsnoka, Szondi
György minden vagyonát az erôsség udvarára hordatta, és felgyújtatta. Katonáinak
azt mondta: ha gyôznek, akkor az ellenségtôl szerzett zsákmányból bôséges kárpótlást kapnak, ha pedig vesztenek, akkor ne
legyen a törökök zsákmánya a sok értékes
holmi! Az ostrom kezdete után a falak gyorsan leomlottak, ám a pasa hiába szólított fel
megadásra: Szondi és katonái fegyverrel a
kezükben estek el. A gyôztes pasa elismerte vitézségüket, tisztességgel eltemettette
ôket.
• Keresd meg a történelmi atlaszban Dré
gelyt! Kövesd az atlaszod térképén Ali bu
dai pasa hadjáratát!
• „Hadd zúgjon az álgyu! pogány Ali
mond, / És pattog a bomba, és röpked a
gránát...” A két sort Arany János Szondi
két apródja címû költeményébôl idéztük.
Miért „pogány” Ali pasa? Olvasd el az
egész költeményt, nem bánod meg!

A törökök 1552-ben hadjáratot indítottak a hódoltság keleti és
északi határainak kiterjesztésére, védelmi rendszerének áttörésére. Az ellenség egymás után vette be a magyar várakat. 8

Egri nôk. Székely Bertalan XIX. századi
A festmény és az Egri
festô alkotása.

Eger egykorú ábrázolása

•

csillagok címû regény alapján mondd el,
hogyan segítették a védelmet az egri nôk!

10 Az egri hôsök. Eger várát a török tizen-

háromszor rohamozta meg, s mindannyiszor kénytelen volt visszavonulni. A védôk
minden lehetséges eszközt bevetettek. Lôporral és szurokkal bekent égô kerekeket,
hordókat gurítottak a támadókra. Amikor
a janicsárok már a falakra másztak, forró vizet, égô szalmát és köveket hajítottak rájuk.
A védelembôl a nôk is derekasan kivették
részüket: férjeikkel, fiaikkal együtt harcoltak
a bástyákon.

• A török 1552-ben elfoglalta Temesvárt és Szolnokot. Keresd meg a

történelmi atlaszban ezt a hadjáratot és a két várat! Nézz utána, milyen
körülmények között veszett el a két vár!
A támadók útjában már csak egyetlen komoly vár állt: Eger. Parancsnoka, Dobó István minden katonát és pénzt összegyûjtött,
amit csak tudott. Megerôsítette a falakat is. Helyzetük mégis szinte
reménytelennek látszott: a törökök körülbelül hússzoros túlerôben
voltak! Az ostrom több mint egy hónapig tartott. Végül gyôzött a
védôk helytállása: a török sereg, élén a budai pasával, szégyenszemre visszavonult! 9 10

9 Az énekmondók. Az egri védôk hôsiességének híre Magyarországot és a külföldet is bejárta. Vándor énekmondók a magyar gyôzelem történetével biztatták a többi végvár katonáit. A leghíresebb Tinódi Lantos Sebestyén volt, aki már nem latinul,
hanem magyarul írta verseit. Így kezdi Egri históriának summája címû versét (1553):
„Summáját* írom Egör várának,
Megszállásának, viadaljának,
Szégyönvallását császár hadának,
Nagy vigasságát Ferdinánd királynak.”
• Kit nevez császárnak a költô?

körül?

• Mit gondolsz, miért nem látunk több házat a vár

Az egri kudarc után Szulejmán szultán úgy határozott, hogy a
következô hadjáratban maga áll a sereg élére. A cél ismét Bécs elfoglalása volt. Egy magyar végvár, Szigetvár azonban megint megtorpanásra kényszerítette a törököt. A védôk kapitánya Zrínyi Miklós
volt. A hosszú ostrom alatt a török ágyúk földig rombolták a falakat.
A további ellenállás lehetetlenné vált. A védôk elhatározták, hogy élve
nem kerülnek török fogságba. Zrínyi vezetésével, egy szál karddal a
kézben rárontottak a várból az ellenségre. Mindannyian hôsi halált
haltak. 11 Az ostrom alatt az idôs Szulejmán szultán is meghalt egy
járványos betegségben. A vezér nélkül maradt török sereg nem folytatta a hadjáratot, hanem visszavonult. Bécs ismét megmenekült.

8. A török háborúk hôsei

11 Az ostromlott Szigetvár kapitánya, Zrínyi Miklós így búcsúzott el vitézeitôl:
„Nem szökni és menekülni akarok Szigetbôl. […] Menjünk […] és mint derék
vitézek, mérkôzzünk meg az ellenséggel, verekedjünk meg velük, hogy halálunk és
elestünk után közülünk mindenki megszerezze az örök dicsôséget. Bízvást hig�gyétek el nekem, […] hogy nem foglak elhagyni benneteket mindhalálig.”

Zrínyi kirohanása (Székely Bertalan XIX.
Mondd el
századi mûvész festménye)
a festmény alapján, hogyan fejezôdött be a
várostrom! Hasonlítsd össze az ostrom török
és magyar ábrázolását!

•

Vázlat
Jagellók → a középkori Magyarország válsága.
1526: Mohács → a középkori magyar állam bukása.
Kettôs királyválasztás:
1541: Buda török kézen – három részre szakad az ország:
– Magyar Királyság (királyi Magyarország);
– Erdély;
– a hódoltság.
Nô a végvárak szerepe:
1552: a nagy várháborúk éve.

Összefoglaló kérdések
1. Miért volt szinte üres a kincstár II. Lajos uralmának kezdetén?
2. Miért volt a szultán számára nagyon fontos Nándorfehérvár megszerzése?
3. Vedd számba a mohácsi csatavesztés távolabbi (azaz régebbi) és közelebbi okait!
4. Foglald össze röviden, milyen állapotban volt az ország Mohács után!
5. Kik uralkodtak Magyarországon a mohácsi csata után? Közülük kit
támogatott a szultán? Miért ôt?
6. Mikor szakadt kettô, és mikor három részre Magyarország?
7. Hogyan alakították át a magyar várakat a török korban?
8. Meséld el Eger védelmét!
9. Érdeklôdj vagy nézz utána, ki írt költeményt Szigetvár ostromáról!
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9. Bocskai, Bethlen és Zrínyi
A három részre szakadt ország leggyorsabban fejlôdô
területévé az önálló Erdélyi Fejedelemség vált.
A fejedelmek többször is megpróbálták Magyarország
újraegyesítését. A törököt azonban végül közel 150 év után
a Habsburg- dinasztia vezetésével sikerült
kiûzni hazánk területérôl.

Az Erdélyi Fejedelemség születése

• Ki volt János Zsigmond? (8. téma.)
Erdély címere. A címerben a fekete turulmadár a magyarokat, a nap és a hold a székelyeket, a hét bástya pedig a szászokat* jelNézz utána az interneten, milyen
képezi.
esemény hatására kötötték meg Erdélyben a
három nemzet szövetségét! Miért jelképezi a
szászokat a bástya? Mire utal a székelyeket
jelképezô nap és hold?

•

Az ország keleti része Szapolyai János fiának, a csecsemô János Zsigmondnak a hatalma alá került. Késôbb ezt a területet hívták Erdélyi
Fejedelemségnek. A csecsemô helyett nagykorúságáig édesanyja,
Izabella királyné, és gyámja, György barát* – ismertebb nevén Fráter György – kormányozta Erdélyt. János Zsigmond hosszú idô múlva megegyezett a Habsburgokkal (1570). Lemondott a királyi címrôl,
de fejedelemként Erdély uralkodója maradhatott.
János Zsigmond a Habsburgokkal történt megegyezés után nem
sokkal meghalt. Báthori Istvánt választották Erdély fejedelmévé
(1571–1586). Báthori tisztában volt vele, hogy Erdély egymaga nem
szállhat szembe a hatalmas Oszmán Birodalommal. A Lengyelországgal kötött szövetségtôl remélte katonai erejének növekedését.
Feleségül vette a lengyel király özvegyét, és így elnyerte a lengyel
trónt is.
Erdély önállósága nem volt teljes. Bár a fejedelem a belsô ügyekben szabadon dönthetett, a fejedelemség fölött érvényesült a török
fennhatóság. Az ország évente adót fizetett a töröknek, nem folytathatott önálló külpolitikát, és a szultán beleegyezése nélkül senkit
sem választhattak meg Erdély fejedelmévé. 1

• Miért hagyta a szultán, hogy Erdély viszonylag önálló legyen?
1 Báthori István nemcsak képzett katona és ügyes politikus volt, hanem
mûvelt fôúr is, aki a mûvészeteket is pártfogásába vette. Ragyogó udvartartást rendezett be Gyulafehérvárott, Erdély fôvárosában. Lengyel alattvalói is
roppantul tisztelték, szerették. Az a terve, hogy Lengyelországot és Erdélyt
tartósan egymáshoz kösse, kudarcot vallott: halála után a két országban újra
külön-külön uralkodó került hatalomra.

Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel
Báthori elôtt mely magyar uralkokirály
dók ültek már a lengyel trónon?

•

A szultán díszes aláírása, amel�lyel megerôsíti az erdélyi fejedelem
Hasonlítsd ös�megválasztását.
sze az írást az ötödikes tankönyved
95. oldalán látható írással! Milyen
betûkkel írtak a törökök?

•

9. Bocskai, Bethlen és Zrínyi

Bocskai István
A XVI–XVII. század fordulóján újabb nagy háború dúlt a törökök és
a Habsburgok között. 2 A Magyar Királyságban a Habsburg-udvar
parancsára perek sokasága indult meg a magyar fôurak ellen. A vád az
uralkodóval szembeni hûtlenség, árulás volt. Bár a vádak alaptalanok voltak, az ítélet általában fô- és jószágvesztés (azaz lefejezés
és birtokaik elvétele) volt. A bécsi udvar az így megszerzett vagyonból
akarta a háború költségeit elôteremteni. A katolikus uralkodó protestáns alattvalóira egyébként is ádáz dühvel tekintett.
Az igazságtalanságok elôl sokan menekülni voltak kénytelenek.
A bujdosók soraiban voltak a hitük miatt üldözöttek, elbocsátott
végvári katonák és a háború miatt kereset nélkül maradt hajdúk.
Élükre egy nagyúr, Bocskai István állt, akit szintén hamis vádakkal
fogtak perbe.
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2 Árulók és vitézek a gyôri várban. 1594ben a török sereg a Dunától nyugatra lévô
várak meghódítására indult. Elôször Tata
várát foglalták el, majd Gyôrt vették ostrom alá. A várat hatezer katona védte. Parancsnokuk, egy német kapitány azonban
sem a saját, sem az emberei életét nem
akarta veszélybe sodorni. Miután már
több mint egy hónapja harcoltak, és nem
kaptak segítséget sehonnan, a kapitány
átadta a várat a törököknek. Ezzel megnyílt a török útja Bécs felé! A kapitányt
perbe fogták és kivégezték, mindez azonban nem segített a bajon.
• Hasonlítsd össze a várkapitány maga
tartását Zrínyi Miklóséval!

• Miért jelenthet egyben király elleni hûtlenséget, ha egy nemes áttér a

protestáns hitre?
• Mit gondolsz, miért maradtak kereset nélkül a hajdúk a háború alatt?

Bocskai számított a kiváló katonák hírében álló hajdúkra, amikor hadjáratot indított az uralkodó ellen. Hamarosan kezére került
Észak-Magyarország és Erdély. Az országgyûlésen Bocskai Istvánt
(1604–1606) Magyarország és Erdély fejedelmévé választották. A
fejedelem Kassát tette meg székhelyéül. Tisztában volt vele, hogy serege gyenge ahhoz, hogy egyszerre harcoljon a Habsburg császárral (aki
egyben magyar király is volt) és a török szultánnal. Ezért úgy döntött,
hogy békét teremt az országban. Hosszú tárgyalások után a Habsburg
királlyal Bécsben békét kötött (1606). 3 A Habsburg-udvar elismerte, hogy Erdély külön állam. A béke szerint
a protestánsok a Magyar Királyság területén
is szabadon gyakorolhatják a vallásukat.

•

Bocskai István
Szerinted a fejedelem milyen tulajdonságait akarta bemutatni a festô?

A szultán által Bocskainak küldött korona. Ma Bécsben ôrzik
Miért nem fogadta el Bocskai
a királyi címet?

•

3 Az 1606-os bécsi béke legfontosabb rendelkezései: „Az […] összes karoknak és rendeknek (vagyis a nemeseknek) […] a városoknak, továbbá a véghelyeken (végvárakban) levô magyar katonáknak az ô vallásuk szabad gyakorlata
és használata megengedve legyen, de a római katolikus vallás sérelme nélkül,
és hogy a római katolikusok papsága, templomai […] érintetlenül és szabadon maradjanak. […] (Azokat a templomokat, melyeket) ezekben a zavaros
idôkben mindkét részrôl elfoglaltak, azokat kölcsönösen ismét visszaadják.
[…] A nádort a legközelebbrôl tartandó elsô országgyûlésen a […] rég bevett
szokás szerint meg kell választani. […] Továbbá […] az országos tisztségeket
(a király) […] valláskülönbség nélkül magyaroknak […] fogja adományozni.”
• Mit gondolsz, miért nem terjed ki a jobbágyokra a szabad vallásgyakorlás?
• Mit gondolsz, mit jelenthet a mondás: „akié a föld, azé a vallás”?

Az ország nyugalmát ugyanakkor a hajdúk is veszélyeztették.
Háború idején kiváló katonáknak bizonyultak, de békében – ha nem
akadt megélhetésük – a falvak és a városok népét fosztogatták.
A fejedelem ezért elhatározta, hogy letelepíti ôket. Saját birtokaiból

Hajdúk. Részlet egy Gyôrt ábrázoló korabeli metszetrôl. A hajdúk eredetileg marhapásztorok voltak, akik akár fegyverrel is
megvédték a marháikat. Portékájukat lábon
hajtották külföldre, hogy ott adják el ôket.
A kép alapján mutasd be a hajdúk fegyvereit! Mit gondolsz, miért maradtak kereset
nélkül a hajdúk a háború alatt?

•
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adományozott földet a hajdúknak. A földesúri szolgáltatások alól is fölmentette
ôket, és megengedte, hogy protestáns
vallásukat kövessék. Mindezért cserébe
háború esetén kötelesek voltak katonának állni, és a fejedelmet szolgálni. Így
alakultak ki a hajdúvárosok.

• Mondj olyan településneveket, amelyek
máig ôrzik a „hajdú” elnevezést!

•

Erdélyi erôdtemplom (Magyarvalkó) Miért
vált fontossá Erdélyben a templomok megerôsítése?

Erdély fölvirágzása
Az erdélyi országgyûlés a XVII. század elején Bethlen Gábort (1613–
1629) választotta meg fejedelemnek. Jó döntés volt. Uralma alatt Erdély felvirágzott. 4
4 Bethlen kezdetben nagyon népszerûtlen volt Erdélyben. Ennek egyik oka,
hogy megígérte a szultánnak: ha támogatja fejedelemmé választását, két, Erdély határán fekvô várat átenged a törököknek. Miután fejedelemmé választották, teljesíteni akarta ígéretét. Ám a várak kapitányai nem engedték be a törököket. Végül az egyik várat Bethlen ostrommal vette be, és adta át a töröknek.
Egy darabig ezért Mohamedán Gábornak és Pogány Gábornak csúfolták. Amikor azonban látták, hogy az ország javára tesz, megbékéltek vele, becsülni
kezdték, majd megszerették. Amikor meghalt, az egyik elôkelô erdélyi nemes
így kiáltott fel: „Óh, vajha, avagy ne született volna, avagy örökké élt volna!”
• Magyarázd meg, mit érthetett ezen a nemes!

Bethlen igyekezett gazdagabbá tenni országát. Külföldrôl iparosokat, bányászokat hívott a fejedelemségbe. Megtiltotta, hogy az ország értékes termékeit (arany, ezüst, vas, só, méz stb.) külföldre vigyék. Ezekkel az árukkal csak a fejedelem által megbízott emberek kereskedhettek. A kereskedelem jövedelme így a kincstárat gazdagította.

Bethlen Gábor, Erdély fejedelme

Habán korsó és tál
tárban!

• Kik azok a habánok? Nézd meg a Magyar értelmezô kéziszó-

9. Bocskai, Bethlen és Zrínyi
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A pénz egy részén Bethlen Gábor Gyulafehérvárott ragyogó fejedelmi udvart rendezett be. Az Erdélybe látogató külföldiek elámultak
a pompán, és úgy tartották, Erdély fejedelme semmivel sem marad
el más európai uralkodóktól. A bevételek nagyobb részét azonban a
hadseregre kellett költenie. A jól képzett, korszerûen felfegyverzett
katonaságra csakhamar nagy szüksége is lett.
 Keresd meg a történelmi atlaszodban Gyulafehérvárt! Melyik mai ország területén található?

Bethlen és a harmincéves háború
Bethlen uralkodása alatt tört ki a harmincéves háború a Habsburgok
és ellenfeleik között. 5 Bethlen szövetséget kötött a Habsburgok ellenségeivel. 6 A rendi jogok és a protestáns vallás védelméért hadjáratot indított a császár ellen, a magyar rendekkel szövetségben. Azt
remélte, hogy egyesítheti Erdély és Magyarország területét, majd
kiûzheti a törököket is az országból.
5 A harmincéves háború a Habsburgok birodalmához tartozó Csehországban
kezdôdött. Prágában a protestáns cseh urak fellázadtak a Habsburgok uralma ellen. Nem sokkal késôbb számos ország sodródott bele a küzdelembe.
A német területeken és Csehországon kívül többek között Franciaország,
Svédország, Dánia és az Erdélyi Fejedelemség vett részt az újkor legnagyobb
és legpusztítóbb háborújában. Érdekes, hogy a katolikus Franciaország a protestáns hatalmak (Svédország, Dánia, Erdély) oldalán harcolt a katolikus császár és a spanyolok ellen.

A fejedelem csapatai több gyôzelmet is arattak: csakhamar a kezükbe került Észak-Magyarország nagy része. Szövetségesei azonban vereséget szenvedtek, így Bethlen sem háborúzhatott tovább.
Bár Erdély és a Magyar Királyság egyesítése nem sikerült, Bethlen
elônyös békét kötött a Habsburgokkal. Erdély több kelet-magyarországi vármegyével bôvült, és megerôsítették a Bocskaival kötött bécsi béke
pontjait is.
A béke éveiben Erdély tovább gazdagodott. A fejedelem iskolákat,
nyomdákat alapított. Az újonnan létrejött protestáns iskolákat kollé
giumoknak nevezték. Ezekben messzi földön híres tanárok tanítottak. 7

Protestáns diák (XVII. századi vízfestmény) Mit jelent a kollégium
szó?

•

7 Bethlen Gábor – és más erdélyi fejedelmek – bôkezûen támogattak számos
protestáns iskolát. A leghíresebb a sárospataki és a debreceni volt. Sárospatakon tanított a kor egyik leghíresebb
tanára, Comenius (koméniusz). Egy
másik oktató, a magyar Apáczai Csere János nem csak tanárként lett híres:
több könyvet írt, amelyekben az oktatás módjához (módszertanához) adott
hasznos tanácsokat. Az erdélyi és magyarországi protestáns iskolákban a jezsuiták által kitalált módszereket követték. A diákokat osztályokra osztották,
96
és a különbözô tantárgyakat más-más
órákon tanították. Újdonság volt az is,
hogy az órák között szünetet tartottak.
• Kik voltak a jezsuiták? Szerinted miért
éppen az ô elgondolásaikat vették át a
protestáns iskolák?

Bethlen Gábor aranyforintjának elô- és hátoldala. A hátoldalon a magyar címer közepén Bethlen családi címere látható (átlôtt
Miért tartotta fontosnak
nyakú hattyúk)
Bethlen a jó minôségû pénzt?

•

6 Pázmány és Bethlen. Pázmány Péter
kezdetben megvetette, sôt gyûlölte Bethlen Gábort. Úgy gondolta, hogy a fejedelem a török engedelmes bábja, kiszolgálója. Késôbb, amikor látta, hogy Bethlen
a rendi jogok védelméért küzd, megváltozott a véleménye: becsülni kezdte a fejedelmet.
• Mit tanultunk korábban Pázmány Pé
terrôl?

Az ôrlést bemutató oldal Comenius Orbis
97
Pictus (A világ lefestve) címû tankönyvébôl. A morva származású pedagógus mûve
a XVII. század közepén jelent meg, és
kétszáz évig használták tankönyvként.
Nézz utána az interneten, mi mindennel
foglalkozik a tankönyv!

•
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Az Erdélyi Fejedelemség hanyatlása
Bethlen után még közel húsz évig tartott Erdély aranykora I. Rákóczi
György idején (1630–1648). Halálát követôen fia, II. Rákóczi György
szembeszegült a szultánnal, mire az büntetô hadjáratot indított.
A török had felégette a fejedelemséget, és sok ezer foglyot hurcolt
el. Elfoglalták a fejedelemség egyik legfontosabb várát, Váradot (ma
Nagyvárad). Az egyik csatában maga a fejedelem is elesett.
A nemesi érdekek képviselete, az ország egyesítésének feladata
átkerült a Habsburg-hatalom alatt álló Magyar Királyságba.

• Keresd meg a történelmi atlaszban Váradot! Vajon miért nevezték a
várost a kortársak Erdély kapujának?
• Bizonyítsd a leckében olvasottak alapján, hogy Erdély – noha önálló
volt – mégsem volt teljesen független az Oszmán Birodalomtól!
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem. Uralkodása alatt Erdély gazdaságilag és politikailag is megerôsödött. A kortársaktól a
„bibliás ôrálló fejedelem” címet kapta. Sokat tett egyháza, a református egyház és az
iskolák felvirágoztatása érdekében.

Zrínyi Miklós, a költô és hadvezér
A magyarországi török uralom ellen küzdô fôurak közül kimagaslott
Zrínyi Miklós, a szigetvári hôs dédunokája. Zrínyi kiváló hadvezér
és kiváló költô volt. Mûveiben a török elleni harc fontosságáról írt.
8 A Szigeti veszedelem címû mûvében verses formában írja le Szigetvár hôsies védelmét és elestét. Úgy gondolta, hogy a Habsburgok
hadserege nem fogja Magyarországot megszabadítani a töröktôl,
ezért önálló magyar hadsereg felállítását tervezte.

A téli hadjárat és a „szégyenteljes” vasvári béke
Egy újabb török támadás után Zrínyi cselekvésre szánta el magát.
Tudta, hogy télen a török nem szívesen háborúzik. Ezt kihasználva
1664 elején támadást indított. Sikerült felégetnie a Dráva legfontosabb átkelôhelyét, az eszéki fahidat. 9
 Keresd meg a történelmi atlaszban Eszéket! Bizonyítsd be a térkép
segítségével, hogy a híd valóban nagyon fontos volt a törököknek!

•

Zrínyi Miklós, a költô és hadvezér
Mit
tanultunk idôsebb Zrínyi Miklósról, a költô
és hadvezér dédnagyapjáról?

8 Zrínyi Miklós két legfontosabb mûve
a Szigeti veszedelem és Az török áfium
ellen való orvosság. A Szigeti veszedelem
versben, hôsköltemény formában írja le
Szigetvár hôsies védelmét. A költô a régen
halott várvédôk példájával akarta harcra
buzdítani honfitársait.
Az török áfium ellen való orvosság
pedig egy önálló magyar hadsereg megszervezését sürgette. (A könyv címében
szereplô áfium ópiumot, vagyis ájult állapotot okozó kábítószert jelent.)
• Ismételj! Mi a hôsköltemény? (Segít az
ötödik osztályos tankönyv kislexikona.)

Az eszéki híd fölégetése

• Miben segítette Zrínyi katonáit a téli idôjárás?

9 Az eszéki híd lerombolása. A Dráva folyó nem tartozott a legnagyobb
vízfolyások közé, ám hatalmas mocsárvidék vette körül, amelyen az átkelés
igen bajos volt. Ezért volt fontos az eszéki fahíd, amely hat kilométer hosszú
volt, és egyszerre négy szekér fért el rajta egymás mellett. Zrínyi a híd lerombolásakor kihasználta a téli idôjárást. Katonái a jégen közelítették meg a hidat,
majd hatalmas rôzsekötegeket tettek alá. A rôzsét meggyújtva a hídból csak
üszkös csonkok maradtak.

9. Bocskai, Bethlen és Zrínyi

A török még azon a nyáron bosszút akart állni. Hatalmas sereggel
indult meg Bécs ellen, ám vereséget szenvedett. A Habsburg-uralkodó
nem használta ki a kedvezô alkalmat. Elfogadta a szultán tárgyalási
ajánlatát, és követei 1664 augusztusában Vasvárnál megkötötték a
békét. 10 A béke minden olyan területet a török kezén hagyott,
amit az addig birtokolt. Erdély is a szultánnak alávetett tartomány
maradt.

• Vajon miért nem használta ki a császár a gyôzelmet kedvezôbb béke
megkötésére?
A vasvári béke után Wesselényi Ferenc nádor vezetésével a fôurak
szervezkedni kezdtek a Habsburg-uralom ellen. A szervezkedés
azonban gyorsan elbukott, s a császári bíróság több fôurat halálra
ítélt és kivégeztetett (Zrínyi Péter horvát bánt, Nádasdy Ferenc országbírót és Frangepán Ferencet).
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10 Zrínyi halála. Zrínyi Miklós csak három hónappal élte túl a szégyenletes vasvári békét: 1664 ôszén egy vaddisznóvadászaton a megsebzett állat halálra döfte.
Amikor társai rátaláltak, még élt, de mint
késôbb egyikük leírta, „végre csak meg
kelle halni, mert a fején három seb vala:
egy bal felôl, a fülén, felül […]; más ugyan
a bal fülén alól az orcáján, a szeme felé
[…]; a harmadik […] jobb felôl ment bé
[…] a torka felé, és a nyakra járó minden
inakat kettészakasztotta.”
A vadásztárs beszámolóját azonban
nem ismerték, és sokan úgy gondolták,
hogy nem baleset történt, hanem a Habsburgok küldtek gyilkos merénylôt a gróf
ellen.

Thököly Imre Habsburg-ellenes felkelése
A háborúk miatt földönfutóvá vált emberek és az elbocsátott végvári
vitézek a Magyar Királyság és Erdély határvidékeire menekültek. Egy
fegyverforgatásban jártas fônemes, Thököly Imre állt az elkeseredett
bujdosók élére. Az alig 21 éves Thököly a Habsburgok elleni harchoz
megnyerte a törökök támogatását. Több csatában gyôzelmet aratott a Habsburgok hadai fölött. Katonaságának legjava a bujdosókból került ki, akiket kurucoknak* neveztek. Csakhamar elfoglalta
Észak-Magyarország keleti részét (ezt a területet Felsô-Magyarországnak vagy Felvidéknek hívták). Kuruc állama nem volt tartós,
híveivel együtt fokozatosan kiszorult az országból. Számûzetésben,
az Oszmán Birodalom terültén halt meg.
@ Nézz utána az interneten, miért fogták el egy ízben a törökök Thökölyt! Milyen körülmények között lett Erdély fejedelme?

Bécs ostroma – a keresztények szövetsége
1683-ban a török had ismét támadást indított Bécs elfoglalására.
A rendkívül jól megerôsített város azonban kiállta az ostromot. A
törökök veresége bebizonyította, hogy az egykor oly félelmetes birodalom meggyengült, legyôzhetôvé vált.
A bécsi keresztény gyôzelem hatására a pápa elhatározta, hogy
fel kell szabadítani a keresztény államokat a török uralom alól! Hos�szas tárgyalásokkal elérte, hogy a Habsburgok, Lengyelország és Velence szövetséget kössön egymással. (Velence tengeri kereskedelmét
fenyegették a török támadásai.)

Thököly Imre portréja. A kezében tartott
fokos a kurucok egyik kedvelt fegyvere volt

Buda visszavívása (1686)

• Mikor és hogyan foglalta el a török Budát?
1686-ban a hatalmas keresztény had megindult Buda és Magyarország
felszabadítására. A seregben nagyon sok ország katonái gyûltek ös�sze. Természetesen a magyarok sem maradtak távol: a 80 ezer fônyi
seregben körülbelül minden ötödik fegyveres magyar volt.
A hadmûveleteket két tehetséges parancsnok vezette. A keresztény had gyors elôrenyomulással elérte Buda várát, és hosszú ostrom után a szövetséges hadak sikerrel jártak. 145 év után az ország
központja ismét keresztény kézre került.

Török elôkelô sátra. Bécs alatt zsákmányolták a keresztények. Ma a Magyar Nemzeti
Múzeumban látható.
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Abdurrahman pasa sírja Buda várában. A sír
felirata: „Hôs ellenfél volt, békesség vele.”
Mit gondolsz, miért írták ezt a pasa sírjára? Mire utalhat a sír jellegzetes kôdíszítménye?

•

11 A töröktôl visszahódított birtokokat
az udvar csak akkor adta vissza tulajdonosaiknak, ha azok bizonyítani tudták, hogy
eredetileg is az ô földjük volt. A zûrzavaros évek, a 150 éves török uralom alatt
az oklevelek többsége elpusztult, így ez
a bizonyítás legtöbbször lehetetlen volt.

Vázlat
Bocskai István Habsburg-ellenes harca:
– Bocskai Magyarország és Erdély fejedelme (Kassa).
Bethlen Gábor fejedelemsége: Erdély
aranykora.
Ifjabb Zrínyi Miklós – irodalmi munkássága és katonai sikerei.
Bujdosók tömegei → kurucok.
Nemzetközi összefogás a török ellen:
– 1686: Buda felszabadul a török uralom alól;
– a török kiûzése Magyarországról.

Csata Budavárért

• Az ostrom melyik pillanatát ábrázolja a festmény?

A török kiûzése Magyarországról
A Buda felszabadítása utáni években a hódoltság legnagyobb részét
sikerült visszahódítani a töröktôl. Erdély is megszabadult a török
iga alól. Ám az uralkodó (I. Lipót császár és király) nem állította
vissza a török uralom elôtti állapotokat.
A török kiûzése után a magyar rendek (nemesek) az országgyûlésen lemondtak a szabad királyválasztásról, tehát elfogadták a Habsburg-család örökös igényét a magyar trónra. Lemondtak továbbá az
Aranybullában megfogalmazott ellenállás jogáról. Ez tette lehetôvé a
Habsburg-uralkodók számára, hogy a központi hivatalokra és az országban tartózkodó nagy létszámú hadseregre támaszkodva egyeduralmat gyakoroljanak.
Magyarországot a Habsburg-uralkodó nem egyesítette Erdéllyel,
hanem külön tartományként birtokolta. A volt hódoltság területét
pedig hódításként, zsákmányként kezelte. A föld legnagyobb részét saját híveinek adományozta. 11
A háború rettenetes pusztítással járt. A parasztok sokszor kénytelenek voltak elmenekülni. A keresztény had katonái is fosztogatásból, rablásból éltek. Az egykor virágzó magyar Alföld a háború következtében szinte pusztasággá lett. A menekülôk többsége
északnak tartott, mert azt remélte, hogy ott, a háborútól nem dúlt
területen békességet talál.

• Vajon miért tudta könnyebben uralni a császár Magyarországot, ha

Erdélyt külön kormányozza?

Összefoglaló kérdések
1. Miért romlott meg a Habsburg-uralkodó és a magyar nemesség viszonya a XVI. század végén?
2. Miért gyôzhette le Bocskai a Habsburgokat?
3. Milyen módon tervezte Zrínyi Miklós a török kiûzését?
4. A vasvári békét szégyenteljesnek szokták nevezni. Miért?
5. Kik voltak a kurucok?
6. Miért jött létre nemzetközi összefogás Buda felszabadítására?
7. Hogyan kormányozták a Habsburgok a felszabadult országot?

9. Bocskai, Bethlen és Zrínyi
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Buda 1686-os ostromáról számos leírás maradt ránk. Az egyik legalaposabb közülük Bél Mátyásé. A tudós a XVIII. század elején nagy
gondossággal gyûjtötte össze az eseményekrôl készült beszámolókat,
leírásokat.
A Buda felszabadításáért indított keresztény hadsereget Lotharingiai (lotaringiai) Károly és Savoyai (szavojai) Jenô vezette.
A vár török védôi, Abdurrahman pasa vezetésével jól fölkészültek az
ostromra. Könnyedén visszaverték a keresztények elsô rohamát: „Európát jajveszékeléssel töltötte meg a sok nemes származású önkéntes
halála miatti gyász. A kereszténység történeti följegyzéseiben kevés
olyan csatára bukkanunk, melyet elszántabban, kitartóbban, hôsiesebben harcoltak volna végig.”
Bél Mátyás elismeréssel szólt a magyar katonák vitézségérôl: „A magyarok is bátran rohamoztak, olyan nagy erôfeszítéssel, melynél nagyobbat elképzelni sem lehet. Akár szántszándékból, akár véletlenül
igen elônytelen hely jutott nekik, s a támadáshoz kisebb létszám állt
rendelkezésükre, mint amennyit a helyzet megkövetelt. […] Ráadásul
igen sok ellenség várta ôket. […] Ez alkalmat adott a magyaroknak a
virtusuk bizonyítására. […] A beszámolókból tudjuk, hogy a vezérek
a közkatonákkal versengtek a veszélyek vállalásának dicsôségében.
Egyébként egyetlen támadás sem volt, ahol a magyar katonaság ne az
élharcosok közé számított volna.”

• Ha szándékosan állították elônytelen helyre a magyar katonákat, vajon miért tették?

A rohamok egymást követték, ám a törökök mindegyiket sikerrel
verték vissza. Fordulatot egy váratlan esemény hozott: „egy […] golyó becsapódott a (török) lôportárba, s mind az ostromlottak, mind az
ostromlók igen nagy döbbenetére szétvetette a hatalmas épületet. […]
A levegô megtelt hatalmas kôdarabokkal, s szinte kôvihar zúdult a
Duna túlpartjára. Leginkább a várpalotát sújtotta a robbanás.”
A kétségbeesett védôk igyekeztek megfélemlíteni ellenségeiket:
„Ahány fejet csak levágtak ugyanis […], a bástyák mellvédein karóra
tûzték; sôt az (egyik) kapu elôtt volt egy jól látható nagy fa, melyet
teleaggattak a hôs férfiak koponyáival. […] Azt gondolták, hogy ez a
szomorú látvány megtöri az ostromlók lelkét. Ez azonban épp az ellenkezô módon ütött ki, tudniillik bosszúra gyúltak, s égtek a vágytól,
hogy megtorolják az elkövetett gaztettet.”
Bél Mátyás a végsô támadásról ekképpen
számolt be: „A törökök elkeseredetten ellenállnak, s úgy tûnik, hogy egyforma
bátorságuk folytán sokáig eldöntetlen marad az ellenfelek hadi szerencséje. […] A levegôt megtöltik
a janicsárok lövedékei, akik mintegy
érezve a végveszélyt, minden megragadható fegyvert odahordtak.
Azok létükért, emezek a gyôzelemért harcolnak erejük végsô, dühödt megfeszítésével. […] A törökök nem bírják feltartóztatni ezt a
nyomást, s már szemük elôtt lebeg
a közelgô pusztulás; összezavarodnak, hullanak a nyílt színen. Erre a
mieink fölbátorodnak és a cölöpöket, a vasfogas gerendákat elrontva
betörnek a fôtérre. […]

OLVASMÁNY

Leírás Buda visszafoglalásáról

A pápa (XI. Ince) érmet adott ki a török elMit gondolsz,
leni összefogás emlékére
miért a pápa hozhatta létre a fontosabb
európai országok törökellenes szövetségét?

•

Ágyúállás. Az ágyúkat elölrôl töltötték
meg. Elôször a puskaport rakták a csôbe,
majd papírt, rongyot tömködtek fölé (ezt
fojtásnak nevezték). Ezután helyezték
be az eleinte kôbôl faragott, késôbb vasból öntött, gömb alakú ágyúgolyókat. Az
ágyút a hátul álló katona (a tüzér) egy
lyukon keresztül, a meggyújtott kanócMit gondolsz, mi van a
cal sütötte el.
hordóban? Miért kellett minden lövés után
megtisztítani az ágyúcsövet a képen látható
hosszú nyelû csôtisztítóval?

•
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Buda ostromának vége
sélj az eseményrôl!

• A kép alapján me-

[A törökök] futásnak eredtek a várpalota felé, nehogy hátulról bekerítsék ôket. Egyedül a kapitány (Abdurrahman) állt meg szilárdan az
állásban, ócsárolva övéi gyalázatos viselkedését, és sok sebbôl vérezve
a bátor vezér hivatásához hûen halt meg. […] Buda minden talpalatnyi
helyéért meg kellett küzdeni. […] Csak akkor ért véget a harc, mikor
az összes török a kettôs fallal védett térre gyûlt, és fegyvereit eldobva
életéért esedezett. […] Egész éjszaka folyt az öldöklés és a fosztogatás,
bár sok helyen ütött ki tûzvész, s ez nem engedte, hogy a zsákmány
nagy része a katonák kapzsiságának prédájává legyen.”
Bár az ostrom sikerrel járt, a keresztények kezére került Buda romokban hevert: „Igen rettenetes, és szinte elképzelhetetlenül mocskos volt
a város kinézete. Több ezer holttest hevert az utcán, s a látványt még
az is szomorúbbá tette, hogy nemcsak férfiak, hanem asszonyok és
gyermekek sok sebbel megsebesített tetemei is ott feküdtek, amit még
azok sem tudtak szánalom nélkül nézni, akik megölték ôket. Nem maradt egy ház sem, mely ne lett volna átlyukasztva, szétrombolva vagy
kiégve.”

10. II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca

10. II. Rákóczi Ferenc

és szabadságharca

A bécsi császári udvar Magyarországot és Erdélyt a török alóli
felszabadító háborúk után meghódított területként kezelte,
félrelökve hagyományait és szabadságait. A háború terheinek
nagy részét az ország adófizetô jobbágyaira hárította.
Egyre nôtt az elégedetlenség. A sérelmeiben egységessé
vált ország szabadságharca élére vezetôt keresett.

Rákóczi Ferenc: Munkácstól Szécsényig
Rákóczi Ferenc édesanyja Zrínyi Ilona volt, édesapja pedig I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem. 1 Házasságukkal az ország
két, legnagyobb birtokkal és történelmi múlttal rendelkezô fôúri családja egyesült. I. Rákóczi Ferenc azonban nemsokára meghalt.
Néhány évvel késôbb Thököly Imre feleségül vette Zrínyi Ilonát. Amikor Thököly Imrét a török rövid idôre fogságra vetette, felesége,
Zrínyi Ilona ellenállt a Habsburgok hódító szándékának. ÉszakkeletMagyarországon három évig védte Munkácsot a császár hadával
szemben, s akkor is csak árulással tudták elvenni tôle. I. Lipót császár és király Zrínyi Ilonát Bécsbe hurcoltatta. 2 Két gyermekét, az
alig 12 éves II. Rákóczi Ferencet és nôvérét elszakították tôle.
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1 I. Rákóczi Ferenc részt vett a Wesselényi-féle szervezkedésben (lásd a 9. témát).
Nagyon vallásos, katolikus édesanyja könyörgésére a császár hatalmas váltságdíj
(mintegy 400 000 aranyforint) ellenében
kegyelmet adott neki, így ô megmenekült
a hóhér pallosától. Ez az összeg nagyobb
volt annál, mint amennyit a császár egy
év alatt adóként beszedett egész Magyarországról!
2 A körbezárt Munkács várában 1686.
május 22-én, Szent Ilona napján megünnepelték Zrínyi Ilona neve napját. Ezen a
napon gyermekei is köszöntötték. A tízéves Rákóczi Ferenc 12 versszakos költeménnyel köszöntötte édesanyját:
Rabság bilincseit kerülô magyarság:
Egy Munkács várában szorult az
szabadság,
Kit egy Zrínyi-szívû tartott meg
asszonyság,
Hol vagy s hálát nem adsz az egész
magyarság!

• Mit tanultál Thököly Imrérôl?
• Vajon miért a jezsuitákra bízta a császár Rákóczi nevelését?
A gyermek Ferencet a jezsuiták nevelték. Mûvelt, kiváló írói vénával
rendelkezô, több nyelven beszélô férfivá cseperedett. Amikor nagykorú lett, császári engedéllyel hazatérhetett. A fiatal Rákóczi gyûlölte a Habsburgokat, de eleinte csak a birtokaival törôdött. Barátja,
Bercsényi Miklós gróf azonban arra biztatta, hogy lépjen mostohaapja és édesanyja örökébe: szálljon szembe a császárral.

• Gondold át, mi oka lehetett Rákóczi Ferencnek, hogy gyûlölje a Habsburgokat!
• Mondj példákat korábban tanult, Habsburg-ellenes mozgalmakra!
• Kik voltak a kurucok?

II. Rákóczi Ferenc négyéves korában. ÖltöMit gonzéke olyan, mint a felnôtteké.
dolsz, miért?

•

A Rákóczi család címere. A középnemesi családból a
XVII. századra erdélyi uralkodócsaláddá váló család
jelmondata volt: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?”

Munkács vára régi metszeten
ez a vár!

• A kép alapján mondd el, hogy miért volt jól védhetô

Bercsényi Miklós, Rákóczi barátja és harcostársa, a szabadságharc egyik irányítója,
a kuruc hadak fôgenerálisa. Rákóczi hû kísérôje volt a számûzetésben.
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XIV. Lajos (1643–1715) a „Napkirály”. Országát Európa vezetô hatalmává akarta
tenni, ezért a Habsburg Birodalom legnagyobb ellenfele volt. Támogatta Rákóczit és
a szabadságharcát, amíg tehette, pénzzel
és katonai tanácsadókkal. Az általa kirobbantott spanyol örökösödési háború miatt
vonták ki a császári ezredek jelentôs részét
Magyarországról, lehetôvé téve Rákóczi
kurucainak gyors sikereit.

A Habsburg császári udvar Magyarországot nem független országként, hanem meghódított tartományként kezelte. Emiatt egyre
nôtt az elégedetlenség. Rákóczi Ferenc, hazánk leggazdagabb fôura
a Habsburgok régi ellenségéhez, Franciaországhoz fordult segítségért. A francia király (XIV. Lajos) megígérte, hogy segítséget küld
neki. Rákóczi ekkor alkalmasnak ítélte a helyzetet a Habsburgok elleni fellépésre. A Habsburg-udvarban azonban leleplezték a szervezkedést. Rákóczit börtönbe vetették, és csak kalandos szökés árán menekült meg a kivégzéstôl. 3 Szökése után Lengyelországba menekült.
Itt értesült róla, hogy a Munkács környékén élô jobbágyok felkelést
szerveznek a hatalmas adók és a császári katonák rablásai, kegyetlenkedései miatt.
A kuruc bujdosók vezetôje, a jobbágy származású Esze Tamás küldöttség élén Lengyelországban felkereste Rákóczi Ferencet. Rákóczi
is elérkezettnek látta az idôt, kinevezte Esze Tamást a felkelôk elsô
ezredesének. A felkelôk élén Rákóczi 1703-ban hazatért Magyarországra, zászlaján a híres mondattal: „Istennel a hazáért és szabadságért”. Kezdetben csak pár száz, gyengén felszerelt gyalogossal
és lovassal rendelkezett. 4 Rákóczi abban reménykedett, hogy a
Habsburg-ellenes mozgalomhoz csatlakozik majd a nemesek többsége is. A nemzetközi helyzet is kedvezô volt. A Habsburg-uralkodó ismét
háborúba bonyolódott a franciákkal, s ez nagy katonai erôket kötött
le nyugat felé. Úgy tûnt, az ellenség rövidesen Bécs alá ér.

• Sorolj fel olyan magyar sérelmeket, amelyek a szabadságharc kirobbanásához vezettek!
• Foglald össze, miért kellett Rákóczinak fegyelmeznie seregét!
3 Szökés a börtönbôl. Rákóczit elfogatása után abba a tömlöcbe vetették,
ahol a Wesselényi-összeesküvésben részt vett nagyapja, Zrínyi Péter is raboskodott kivégzése elôtt. Mivel Rákóczi felesége hiába rimánkodott kegyelemért,
úgy döntött, hogy megszervezi férje szökését. A börtönôrök parancsnokának
segítségével közlegényi egyenruhát csempésztek be neki, így Rákóczi feltûnés
nélkül kisétálhatott az erôdbôl. Késôbb az ôt segítô derék kapitányt lefejezték.

4 Rákóczi így írt Emlékirataiban a zászlója alatt összegyûlt hadról: „Elrendeltem,
hogy vezessék hozzám […] a csapatokat.
Déltájban érkeztek, botokkal és kaszákkal
voltak felfegyverezve. […] Vezérük Esze
Tamás volt, tarpai jobbágyom. […] Miután az […] összegyûlt parasztsereg elsô
örömkitörését mérsékeltem, megszüntettem a lövöldözéseket és leszidtam ôket.
Egyesek […] kételkedtek, hogy én vagyok-e, míg végül eloszlattam a kételyeiket egy hosszú beszéddel. …[ebben]
élénken kifejeztem a buzgalmamat a haza
iránt és ôszinte szeretetemet irántuk. Ekkor buzgó örömmel hûségesküt tettek nekem. Én magam rendeztem el ezt a bandákra oszlott népséget. […] Az eleséget a
jelenlétemben osztották ki, ügyeltem rá,
hogy ne hozzanak se bort, se pálinkát e
[…] népség közé. Kihirdettem a haditörvényszéket és bírót rendeltem a fegyelem
fenntartására.”

Rákóczi hadba hívó zászlóján szereplô híres jelmondat latinul: „Cum Deo pro patria
et libertate” [kum deo pro pátriá et libertáte] – Istennel a hazáért és a szabadságért.

10. II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca

Hogy minél többen gyûljenek a zászlók alá, Rákóczi megígérte:
a katonának álló jobbágyok családja mentesül az államnak fizetett
adók és a földesúri szolgáltatások alól. Rákóczi növekvô serege
gyôzedelmesen nyomult nyugat felé. A gyôzelmek hatására
egyre több nemes is csatlakozott a kurucokhoz. A Habsburgokhoz hû magyarok, a labancok* száma egyre fogyatkozott.
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Fokosok, a XVII. századi bujdosók, majd a
kurucok kedvelt fegyverei

• Melyik leckében tanultunk már kurucokról?
• Mit gondolsz, miért volt fontos Rákóczinak a nemesek csatlako-

zása?
• Képzeld el, hogy korabeli fôúr vagy! Sorold fel, hogy miért érdemes
Rákóczihoz csatlakoznod a szabadságharcban! Azután sorold fel,
hogy mi az elônye, ha hûséges maradsz a Habsburgokhoz!

Rákóczi Ferenc a szabadságharc élén
A katonai sikerek láttán II. Rákóczi Ferencet 1705-ben a Szécsényben tartott magyar országgyûlés kinevezte Magyarország vezérlô
fejedelmévé, az erdélyi országgyûlés pedig erdélyi fejedelemmé választotta. 5

II. Rákóczi Ferenc. Mányoki Ádám
Figyeld meg a kor
festménye
jellegzetes haj- és bajuszviseletét!

•

Címerkép Esze Tamás Rákóczitól kapott
nemeslevelén. Esze Tamás volt az egyetlen
nem nemesi származású fôtiszt a kuruc
hadseregben. Úgy halt meg, hogy két ös�szeverekedô csapat közé állt, hogy kibékítse ôket, s eközben lövés érte.

Rákóczi a bujdosókból toborzott szedett-vedett csapatokat hatalmas erôfeszítéssel szervezte hadsereggé. Nagy gondot fordított
a tisztek kiválasztására. Többnyire gazdag nemesekre, fôurakra bízta
ezt a feladatot, de néhány alacsony származású tehetséges katonát is
kinevezett tisztté. Az alacsony sorból felemelkedett parancsnokok közül kiemelkedett az idôs Bottyán János. 6 A vitéz katona a csatákban mindvégig legelöl harcolt, és sokszor megsebesült. Katonái, akik
minden veszélyben követték ôt, Vak Bottyánnak hívták, mert még
korábban, a török elleni harcokban fél szemére megvakult. A kuruc
tábornok a fejedelem parancsára hadaival átkelt a Dunán. Csakhamar
a Dunántúl nagy része a kurucoké lett. 7
 Nevezd meg a térkép alapján Magyarországnak azokat a részeit,
amelyek a szabadságharc legsikeresebb idôszakában kerültek kuruc
kézre! Mely terület volt a szabadságharc egész ideje alatt a kurucoké, s
melyek maradtak meg mindvégig császári kézen?

5 Fejedelemmé választásáról így
írt Rákóczi az Emlékirataiban: „Kikiáltottak a szövetkezett rendek
fejedelmévé és fônökévé. Az egri
püspök misét tartott, és én […] a
kezébe letettem eskümet. Végül,
mivel követni akarták a nemzetnek
azt a régi szokását, hogy fônöküket pajzsra emelik, engem is a legfôbb urak
kezükkel felemeltek. […] Nagyon mélyen
érintett a nemzetnek az a szeretete és bizalma, mellyel megajándékozott, amikor
korlátlan hatalommal bízta rám a politikai,
katonai és pénzügyeket.”
@ Nézz utána az interneten, kik voltak a
rendek a középkorban!
6 Bottyán János elszegényedett nemesek
gyermeke volt. Hogy továbbtanulhasson,
szülei a jezsuiták kollégiumába adták kapuôrnek. Ám ô sokkal inkább vágyott vitézi életre, mint a tudományokra. Faképnél
hagyta a kollégiumot, és végvári katonának
állt. Merészsége hamar megmutatkozott.
Egyszer parasztnak öltözve beszökött a törökök által elfoglalt Érsekújvárra. Lesben állt
a minaretnél. Amikor az imára szólító mohamedán kikiáltó (a müezzin) felment a toronyba, utánalopódzott, és lelökte onnan.
A janicsárok üldözôbe vették, de ô csapdába csalta ôket: társai ugyanis a vártól nem
messze harcra készen várták a bosszúra
szomjas törököket.
7 Fegyelem Bottyán seregében. Vak
Bottyán szigorúan megtiltotta katonáinak
a szegény nép fosztogatását. Rákóczinak
azt ígérte, hogy a meghódított területeken „az elnyomókkal, gonosz személyekkel a felépült akasztófákat megvirágosíttatom”. S csakugyan: amerre Bottyán tábornok hadai jártak, a szegény nép sorsa
megváltozott, megjavult. Amikor 1709ben meghalt, nagyon sokan megsiratták
szerte az országban.
• Magyarázd meg a kifejezést: „az akasztófákat megvirágosíttatom”!
• A Vak Bottyánról szóló források után
válaszolj, hogy milyen tulajdonságai tették szabadságharc legismertebb nemzeti
hôsévé a generálist.
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A kuruc hadsereg gyalogsága és tüzérsége nem volt túl nagy létszámú. A sereg zömét a portyázásra, váratlan rajtaütésekre, az ellenség utánpótlásának elvágására, állandó zaklatására alkalmas kön�nyûlovas egységek alkották. Ez az úgynevezett portyázó harcmodor
volt a kuruc hadsereg erôssége. Ugyan sok kellemetlenséget okoztak
a labanc seregeknek, de a nagy csatákban jobban érvényesült a császáriak fegyelmezettsége, kiképzésbéli, felszerelési, valamint hadvezetési fölénye.

Kuruc és labanc katona harca
a kurucok, és kik a labancok?

• Kik voltak

Kurucok és császáriak „összecsapása” egy
hagyományôrzô egyesület rendezésében
Vitassátok meg, miért lehet fontos egy
hagyományôrzô egyesület mûködése! Vitassátok meg, hogy a magyar történelem mely
eddig tanult eseményeit elevenítenétek meg
hagyományôrzô rendezvényen!

•

Sokat portyáztak, kalandoztak a kurucok, hol itt, hol ott tûntek fel, s a
német csak csodálkozott: ugyan honnan kerültek ezek ide? Ez a hadviselés nem volt szabályos, de gyakran eredményesnek mutatkozott; így volt
akkor is, amikor Bottyán tábornok ôrmestere, Bornemisza János portyára
indult. Bornemisza ôrmester társaival meghúzódott a pozsony–nagyszombati út mellett, és jó leshelyrôl figyelte az utat, onnan várta a jó
szerencsét.
Nem kellett sokáig várni: fényes hintó érkezett az úton, s mellette
húsz-huszonöt vasas német. No, ez nagy úr lehet, ha ennyien kísérik!
Amikor a hintó a közelükbe érkezik, Bornemisza jelt ad a legényeknek,
egyszerre kiugrálnak, rárohannak a kísérô vasasokra, és kezdik szabni
ôket. Ketten a hintós lovak istrángját vágják el, a többiek azalatt végeznek a németekkel, csak ötöt hagynak életben, a többit mind levágják. Ki
Bottyán János, közismert nevén Vak Bot�utazik ilyen kísérettel? Megragadják a német tisztet, és kirántják a hintótyán kuruc generális, a Rákóczi-szabadságból. A többiek a hintót felkutatják, és megtalálják benne a császári sereg
harc legendák övezte hadvezére
hadipénztárát. Ki lehet itt ez a nagy úr? Kezdik vallatni az öt megmaradt
kísérôt, de egyik sem mondja meg a fogoly nevét.
Megharagszik erre az egyik magyar vitéz, ám nem tudja megbocsátani, hogy a tiszt majdnem lelôtte, és úgy pofon vágja a tisztet, hogy csak úgy csattan. Erre elsápad az egyik kísérô, a
gróf inasa, és megvallja, hogy ez a fényes ruhájú tiszt úr maga gróf Starhemberg Guido, a császári hadak fôgenerálisa.
Ha már elfogtuk, elvisszük Bottyán generálisnak – mondja Bornemisza János.
Bottyán tábornok nagyon megörült, amikor megtudta, hogy a császári hadak fôgenerálisa az ô fogságába esett.
Mindjárt gyorsfutárt küldött Rákóczi fejedelemhez, aki ekkor Kassán székelt. Ezután fényes lakomát rendezett a kuruc
generális Starhemberg tiszteletére, ahogy a katonai illendôség kívánta. Csakhogy azt már az ô szíve diktálta, hogy erre
a lakomára meghívja Bornemisza János ôrmestert és minden katonáját: a kuruc tisztek, altisztek és közlegények együtt
étkeztek a császári sereg fôgenerálisával.

• Nézz utána, például az interneten, mi az istráng! Mit gondolsz, mit jelent a vasas német fogalom?

OLVASMÁNY

Vak Bottyán lakomája

10. II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca

1707-ben Rákóczi országgyûlést hívott össze Ónodra. A nemesség küldöttei beleegyeztek a háború folytatásába. Ehhez rengeteg
pénz kellett. Megszavazták, hogy ezentúl az ország minden lakosa,
akár jobbágy, akár nemes, akár egyházi személy, köteles adót fizetni. Bercsényi Miklós, Rákóczi leghûbb embere azt is javasolta,
hogy a Habsburgokat fosszák meg a magyar tróntól. Magyarország
legyen független állam. A fellelkesült nemesek egyszerre kiáltották
válaszul: „Eb ura fakó, mai napságtul fogva (a császár) nem királyunk! Inkább egy óra alatt elveszünk, semmint örökös jobbágyságot
viseljünk!” 8
 Keresd meg a történelmi atlaszban Ónodot!
• Mit jelent ebben az értelemben a jobbágyság szó?

Az ónodi országgyûlés. Than Mór XIX. századi festô alkotása Turóc vármegye
követének, Rakovszky Menyhértnek a megölését ábrázolja. @ Nézz utána az interneten, miért kellett meghalnia a követnek! Milyen körülmények között lelte halálát?
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8 Az „Eb ura fakó!” szólásban a fakó
kutyát jelent – régi magyar nyelven. (A
fakó a „fa” szóból származik. Sárgásbarna
színû állatokra használták ezt a kifejezést,
így jelenthetett lovat, farkast és kutyát is.)
A szólás jelentése az ónodi országgyûlésen: kutya csak kutyákon uralkodjék!
9 Jaj, régi szép magyar nép!

Az ellenség téged mikép
Szaggat és tép!
Romlandó cserép.
Mint egy kedves eleven kép,
Voltál olyan szép,
Magyar nép!
De a Sasnak körme között
Fonnyadsz mint a lép. […]

Nézz reánk, Úr, a mennybül!
Ments meg, kérünk, minket ily csúf
Ellenségtül,
Ki a híres magyaroknak
Vérébül épül.
Ne hagyd ily dühös ínségtül
Rút ellenségtül,
Némettül
Gyaláztatni, mocskoltatni […]
Megfosztatni nevétül,
Mindenkoron gyôzedelmes
Dicsôségtül!
(Részlet a Rákóczi-nótából,
XVIII. század eleje)
A
szabadságharc
dicsô
idôszakát szá•
mos a kuruc korban és késôbb keletkezett
ún. kuruc nóta ôrizte meg. Idézd fel, melyik kuruc nótát tanultad énekórán!

A szatmári béke: függetlenség helyett
megbékélés a birodalommal
A kuruc seregek elfoglalták az ország nagy részét, de a háború egyre
több pénzbe került. Ezért Rákóczi rézpénzt veretett, hogy katonáinak legyen mibôl zsoldot fizetnie. A kereskedôk egy része azonban
nem szívesen adott árut a rézpénzért, és ezüst- vagy aranypénzt
követelt a katonáktól.
Gondot okozott az is, hogy a hosszú háborúban katonáskodó jobbágyok földje megmûveletlen maradt. Sok földesúr ezért megakadályozta, hogy jobbágyai katonának menjenek. A háborúban megfáradt
országban a nép éhezett, és dühöngött a pestis. 9

• Milyen hátránya volt még a földesúr számára annak, ha jobbágya

katonáskodott?

A nemzetközi helyzet is kedvezôtlenné vált. A császár hadseregei többször legyôzték a franciákat, és egyre nagyobb haderôt
küldtek Magyarországra. A kuruc seregek lassan elvesztették az ország
nagy része felett az ellenôrzést. Az ónodi országgyûlés után a köte-

•

Rákóczi rézpénzei
Miért volt szükség a
rézpénz bevezetésére? Miért nem fogadták el
szívesen a rézpénzt fizetôeszközül?
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lezô adófizetés miatt a nemesek lelkesedése is apadni kezdett. A szabadságharc* sikereinek titka, a nemzeti egység megbomlani látszott,
Rákóczi fejedelem minden erôfeszítése ellenére. A seregbôl egyre több
katona szökött meg. Az ország népe belefáradt a háborúba, és békére
vágyott. Rákóczi ismét külföldrôl remélt segítséget. Lengyelországba
utazott, hogy ott az orosz uralkodóval (cárral) találkozzék. Tábornokát és barátját, Károlyi Sándort bízta meg, hogy amíg ô távol van,
kezdjen tárgyalásokat a császár megbízottjaival.

• Kezdetben melyik uralkodó támogatta Rákóczit? Mit gondolsz, ô miért
nem adott segítséget továbbra is?

Károlyi Sándor (1669–1743). A felkelés kitörésekor labanc párti fôúr, majd kuruc
generális, a seregek fôparancsnoka. Részt
vett a szatmári békekötés létrehozásában.
A szabadságharc után ismét császári-királyi tábornagy, és grófi címet kapott.

Károlyi úgy gondolta, hogy a háborúban a kurucok már nem arathatnak döntô gyôzelmet. Beleegyezett a császárral való békekötésbe.
De az európai hadi helyzet most az osztrákoknak sem kedvezett. Nemzetközi szövetség volt kialakulóban ellenük, és ez a megegyezésre sarkallta a bécsi udvart is. Az egyezséget 1711-ben Szatmáron kötötték
meg. A császár büntetlenséget ígért minden „lázadó” kurucnak, aki
leteszi a fegyvert. Azt is megígérte, hogy ügyelni fog arra, ne fordulhassanak elô többé azok a sérelmek és törvénytelenségek, amelyek
miatt a szabadságharc kitört. A földesurak visszakapják elkobzott
és másnak adományozott birtokaikat. Biztosított lesz az ország birodalmon belüli viszonylagos különállása és a protestánsok vallásgyakorlata is. A béke megkötése után a kuruc seregek összegyûltek
a majtényi síkságon, és letették zászlóikat. Ezzel a kuruc hadsereg feloszlott. A 12 000 fônyi katonaság hazatért.

• Gondold át, milyen okok kényszerítették a kurucokat a megegyezésre!
• Hasonló helyzetben te hogy döntöttél volna? Soroljatok fel érveket a

békekötés mellett és ellene is!
• Miért volt hajlandó a császár a megegyezésre?

A kuruc zászlóletétel Kis- és Nagymajtény falvaktól északra. A kuruc sereg a császáriak elôtt a földbe szúrt száznegyvenkilenc zászlót, de fegyvereiket megtartva vonulhatott el szabadon a síkról.

A szatmári békekötés záradéka, a nemesi aláírásokkal

A béke mindkét fél számára elônyös volt, még akkor is, ha engedniük kellett. Az udvar nem tudta Magyarországot teljesen beolvasztani
a tartományai közé, meg kellett hagynia a nemesség kiváltságait és a
vallás gyakorlásának viszonylagos szabadságát. Így aztán a Habsburgok elleni szabadságharc hôsei nem haltak meg hiába, áldozatuk a
császárt jelentôs engedményekre kényszerítette.

10. II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca

Cserébe a rendek pedig lemondtak a nagyobb külsô védettség reményében a teljes függetlenségrôl, és Magyarország a Habsburg Birodalom része maradt. A hosszú háborús szenvedés után az országban
újraindult az élet, a zavartalan, békés építkezés, a pusztává vált területek újra benépesültek, és mûvelés alá kerültek. Nôtt a népesség,
gyarapodott a gazdaság, és javultak az életfeltételek.
@ Keresd meg, milyen idegen (latin eredetû) szóval fejezzük ki az olyan
megegyezést, amely kölcsönös engedmények útján jött létre egy közös cél,
ügy érdekében.
Rákóczi és Bercsényi – sok társukkal együtt – nem hittek a Habsburgok ígéreteinek. Hazatérés helyett inkább az önkéntes számûzetést választották. Lengyelországban, Franciaországban, majd végül a
szultán hívására az Oszmán Birodalomban leltek menedéket. Itt élt
Rákóczi Rodostóban, és haláláig reménykedett a küzdelem folytatásában. Személye a nemzeti függetlenség, a hazaszeretet jelképévé
vált. 10

A Rákóczi-kripta a kassai Szent Erzsébet-dómban. 1906-ban itt helyezték örök
nyugalomra II. Rákóczi Ferenc, édesanyja, Zrínyi Ilona, és a fejedelem idôsebbik
fia, Rákóczi József hamvait.

Összefoglaló kérdések
1. M
 utasd be, milyen nagy múltú családok leszármazottja II. Rákóczi Ferenc!
2. Sorold fel gyermek- és ifjúkorának legfontosabb eseményeit!
3. Kinek a hatására és miért fordult szembe Rákóczi a Habsburgokkal?
4. H
 ogyan szervezte meg Rákóczi a kuruc hadsereget? Milyen harcmodorban volt a kuruc hadsereg a legsikeresebb?
5. Ki volt Bercsényi Miklós, Esze Tamás és Bottyán János?
6. Milyen intézkedéseket hozott a szécsényi és az ónodi országgyûlés?
7. Rendszerezz! Melyek voltak a szabadságharc vereségének
– külpolitikai és
– belpolitikai okai?
8. Vitassátok meg, jól járt-e az ország a szatmári békével!
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10 A szatmári békekötés után a kuruc katonáknak fölajánlották, hogy átléphetnek
a császári hadseregbe. Ezt azonban kevesen tették. Voltak olyanok, akik követték
„a vezérlô fejedelmet” a bujdosásban.
A bujdosóút egyik állomása Franciaország
volt. A francia hadsereg parancsnokai szívesen fogadták a Rákóczi kíséretében levô
magyar lovas katonákat, a huszárokat.
Nagyra becsülték harci tudásukat, különösen gyors támadásaikat. Egy ezredet is
létrehoztak a magyar huszárokból. Élükre
Bercsényi Miklós fia, Bercsényi László állt.
Az ezred ma is létezik, és Bercsényi nevét
viseli. Ma már azonban nem lóháton, hanem ejtôernyôvel, repülôgéprôl harcolnak.
Egykori alapítóikra emlékezve azonban
megtartották indulójukat, ami így kezdôdik: „Gyönge violának, letörött az ága…”

A Rákóczi-ház a törökországi Rodostóban.
A fejedelem egykori ebédlôpalotájának rekonstruált másában található ma a Rákóczi
Múzeum.  Keresd meg a történelmi atlaszban Rodostót! Határozd meg pontosan, hol
fekszik!

Vázlat
Rákóczi származása és gyerekkora.
Szembefordulás a Habsburgokkal.
Kedvezô külpolitikai helyzet.
A szabadságharc (1703–1711):
– kurucok ↔ labancok;
– szécsényi országgyûlés (1705): Rákóczi vezérlô fejedelem;
– 1707: ónodi országgyûlés: mindenki
köteles adót fizetni
a Habsburg-ház trónfosztása.
Az ország kimerül, kedvezôtlen nemzetközi helyzet → szatmári béke
(1711).
Rákóczi számûzetésben.
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11. Mária Terézia – egy nô

a magyar trónon

Magyarország trónján a királyság sok évszázada alatt
mindössze két királynô uralkodott. Kettôjük közül minden
kétséget kizárólag Mária Terézia volt a jelentôsebb. Vajon
miért? Ráadásul Mária Terézia népes családdal is rendelkezett,
gyermekei és férje is fontos szerepet játszott az életében.

Családanya és uralkodó
Hol járunk? (Habsburg-területek a XVIII.
század végén)
1 A Pragmatica Sanctio (pragmatika
szankció). III. Károly Habsburg király (Mária Terézia apja) az 1722–1723-as pozsonyi
országgyûlésen fogadtatta el a magyar rendekkel a Habsburg-ház nôági örökösödési
jogát, így az örökös tartományokon* kívül
immár Magyarországon is ez érvényesült.
A Pragmatica Sanctio, a magyar történelem
egyik leghíresebb törvénye 1918-ig meghatározta Magyarország helyzetét a Habsburg
Birodalomban. Kimondta ugyanis, hogy
III. Károly halálakor fiági utód híján leányai
– életkoruk rendjében – jogosultak egyben
és oszthatatlanul a Habsburg Birodalom
feletti hatalomra.
Örökös tartományoknak nevezték a
Habsburg Birodalom nem magyar terüle
teit, tehát Ausztriát, Csehországot, Morvaországot, Tirolt stb., azokat a területeket,
ahol örökösen a Habsburg-család uralkodott.
• Milyen esetben lép életbe a nôági örökö
södés?
• Korábbi ismereteid alapján mondj más
uralkodócsaládból származó magyar ki
rályt!
 Mutasd meg a történelmi atlaszban az
örökös tartományokat!

Mária Terézia • A királynô 1765 után
nem hívta össze az országgyûlést. Számolj! Hány esztendeig tartott Mária Terézia egyeduralma?

Mária Terézia (1740–1780) a Habsburg-családból származó magyar
uralkodók közül a legnépszerûbb volt. Apjának, III. Károlynak nem
született fia. Károly király a magyar rendi országgyûléssel is elfogadtatta a Habsburg-ház nôágának örökösödési jogát a magyar trónra.
1 Mária Terézia így Magyarország királynôje lett. Koronázása után
azonban kitört a háború: Poroszország a területszerzés reményében
(hadüzenet nélkül) megtámadta Ausztriát.
 Keresd meg Poroszországot és Sziléziát a történelmi atlaszod térképén!
A királynô nagyrészt a magyar rendek által nyújtott katonai segítséggel meg tudta menteni a trónját. 2 Ugyanakkor Mária Terézia udvari feladatai mellett példás családanya is volt. Összesen
16 gyermeket hozott a világra, közülük tízen élték meg a felnôttkort.
A gyermekek nevelését a kor szokásaival ellentétben maga irányította. Valamennyi gyermekét európai uralkodócsaládok tagjaival szerette volna összeházasítani. Ez hét esetben valósult meg, hárman – egy
fiú és két lány – pedig felnôttként egyházi szolgálatba léptek. Két fia,
József és Lipót, valamint leánya, Mária Antónia váltak a leghíresebbé.
A két fiú német-római császár és magyar király lett, Mária Antónia
pedig XVI. Lajos feleségeként francia királyné. Késôbb, a francia forradalom során férjével együtt kivégezték. (A francia forradalomról a
15. témánál lesz szó.)

11. Mária Terézia – egy nô a magyar trónon

„Életünket és vérünket!” – elképzelt jelenet a rendek felajánlásáról • Valójában a királynô nem vitte magával az országgyûlésre a kisgyermekét. Mit fejezett
ki a festô azzal, hogy a képen szerepel a kicsiny trónörökös is? A koronázóváros
ekkor Pozsony volt. Keresd meg a történelmi atlaszban! Mikortól és miért lett
Pozsony a koronázóváros? (Segít a tankönyv 8. leckéje.) Nézz utána, mely városokban tartottak a középkorban királykoronázást Magyarországon!
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2 „Életünket és vérünket!” II. (Nagy) Frigyes porosz király idején vált Poroszország
nagyhatalommá. Itt hozták létre Európa
legnagyobb és legszervezettebb állandó,
sorozott hadseregét. A király az állam bevételeinek nagy részét a hadsereg fejlesztésére fordította.
„Mit jelent a kötelezettség a jó alkalomhoz képest?” – kérdezte Frigyes Mária Terézia uralkodásának kezdetén. A porosz uralkodó a 23 éves királynô országaira támadt,
és el is foglalta egyik részét (Sziléziát). Válságossá vált a Habsburg-dinasztia sorsa.
Az ifjú királynô gyászruhában jelent meg
a magyar országgyûlésen Pozsonyban, és
a „lovagias magyarok” segítségét kérte.
A magyar rendek „Életünket és vérünket!”
(latinul: „Vitam et sanguinem!” – vítam et
szángvínem) felkiáltással álltak a súlyos
helyzetbe került királynô mellé. Magyarország ötvenezres sereggel segített megmenteni a Habsburg Birodalmat.
• Magyarázd meg, mit jelentenek Frigyes
mondatában a „kötelezettség” és az „alka
lom” kifejezések!
• Mi lehetett a porosz támadás ürügye, és
mi a valóságos oka?

A magyar huszárok és a berlini huszárcsíny
A huszárság mint csapategység Mátyás király seregében bukkant
fel elôször (1481). A huszárok könnyûlovas zsoldos katonák voltak,
akik jellegzetes egyenruhában, fürge lovaikkal álltak a király szolgálatában. Késôbb, a Habsburg-uralom alatt is használtak az uralkodók magyar huszárcsapatokat. Egy ilyen egység volt Hadik András
huszárezrede is. Hadik a poroszok elleni háború (amelyet osztrák
örökösödési háborúnak neveztek) során lett a királynô tábornoka.
A háború után Mária Terézia nem nyugodott bele Szilézia elvesztésébe, ezért pár év múlva hadat üzent Poroszországnak. A harcok
Csehország területén zajlottak. Nagy Frigyes ebben a háborúban
is jelentôs sikereket ért el. Egyszer azonban Hadik András portyát
szervezett a porosz uralkodó nélkül maradt Berlin ellen.
A portyázó sereg öt nap alatt ért Berlin alá. A város 450 kilométer
távolságra van az akkori porosz–osztrák frontvonaltól. Ez már önmagában is rendkívüli teljesítmény volt, hiszen a huszársereg mindig
csak az éj leple alatt, észrevétlenül vonult a cél felé. Így teljesen
váratlanul érte a berlinieket a huszárok megjelenése, nem is hitték
el, hogy egy számottevô ellenséges csapat fenyegeti a várost. Hadik
szétlövette a város kapuját, és katonái legyôzték a védôket. A király családja és a maradék katonaság elmenekült. A magyar huszárok
jelentôs hadisarc* megfizetése után hagyták el Berlint, még éppen
idôben, azelôtt, hogy Nagy Frigyes felmentô csapatai megérkeztek
volna. A „huszárcsínynek” egész Európában híre ment, öregbítette a
magyar huszárok hírnevét, és rombolta II. Frigyes tekintélyét.

Hadik András lovas szobra a budai várban
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3 A jobbágyok terhei a XVIII. században a
következôk voltak:
– Az állami adók. Ezek a század elején a hadsereghez kapcsolódtak: a katonák ellátása
(porció), beszállásolása, szállítása (forspont), a hadiadó. (Ez nagyon magas volt.
Egy közepes méretû jobbágygazdaság
után a hadiadó egy jó ló árának harmadát-felét tette ki.)
– A vármegye pénztárába fizetett adók,
amelyek az országgyûlések és a vármegyék költségeit fedezték.
– Az egyházi tized.
– A földesúri kilenced (kilencedik tized), a
robot és a kötelezô ajándék.
4 Az úrbéri rendelet a szolgáltatásokat
jobbágytelkekre szabta meg, vagyis az adózás alapja a jobbágytelek lett. A rendelet
szabályozta a jobbágyok egyéb terheit is
– így elejét vette a földesúri önkényeskedésnek.
Mária Terézia uralkodása alatt özönlöttek a bécsi udvarhoz a parasztság kérvényei, amelyekben alázatos hangon terheik
könnyítését kérték. Az egyik így fejezôdik
be: „ezért is országunk kegyes királynôje,
Mária Terézia lábai csókolásával folyamodunk nemes Vas vármegyében Draskovics
Leopoldina földesasszonyunk összes jobbágyai.” A királynô – és tanácsosai – sokszor fogadták is a paraszti küldötteket.
„Ezeket a szegény parasztokat túlságos terhekkel sújtják” – állapította meg többször is
az ôszintén meghatódott királynô.
• Mit gondolsz, miért uralkodói rende
lettel, s miért nem a magyar országgyûlés
által elfogadott törvénnyel kellett rendezni
a jobbágyok földesúri szolgáltatásait?

Mária Terézia intézkedései
Magyarországon
A magyar gazdaság fô ága változatlanul a mezôgazdaság volt. A földesurak igyekeztek terményeiket – elsôsorban a gabonát – a Habsburg Birodalom nyugati tartományaiban értékesíteni. A gabonatermesztéshez mind nagyobb mértékben vették igénybe a majorságok
területén robotoló jobbágyok munkáját. Sokszor úgy növelték a majorsági területet, hogy a jobbágyoktól elvették a föld egy részét. Így
egyre több jobbágy maradt telek nélkül, vagy sokan csak piciny töredéktelekkel rendelkeztek. Ôket zselléreknek nevezzük. 3

• Mi a majorság és a robot? (Ötödikes tankönyv, 10. lecke.)
A jobbágyok helyzetének romlását, a robot növelését és a jobbágytelkek csökkentését a bécsi udvar nem nézte jó szemmel, hiszen birodalmi érdek volt a magyar mezôgazdaság fejlôdése. A jobbágyok terheinek csökkentésére Mária Terézia úrbérrendezést hajtott
végre, azaz kiadta az úrbéri rendeletet. Ebben jelentôsen korlátozta
a robotot. 4 5

• Magyarázd meg a fogalmat: „úr-bér”! Miért tartozott „bér”-rel a jobbágy az urának?

5 Tudod-e, miért kurta a kocsma Petôfi
versében?

„Falu végén kurta kocsma,
Oda rúg ki a Szamosra…”
(Falu végén kurta kocsma)
Azért, mert ebben a korban a parasz
tok saját borukat nem egész évben, csak
kurta (tehát rövidebb) ideig mérhették ki
a falu kocsmájában, az év többi részében a földesúré volt a borkimérés joga (és
persze a haszna). Az úrbéri rendelet ezt
is szabályozta: a parasztok bormérési
joga Szent Mihály napjától (szeptember
29.) Szent György napjáig (április 24.)
tartott. Az egész éves borkimérést a
Mária Teréziát követô király engedélyezte.
& Tudod a verset folytatni? Ha nem,
olvasd el!

A jobbágyok terhei a XVIII. században • Magyarázd meg az ábra alapján,
hogyan fokozódtak a jobbágyok terhei a XVIII. században! Nevezz meg közülük
minél többet!

11. Mária Terézia – egy nô a magyar trónon
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Hazánkban az ipar megmaradt a céhes formáknál, csak a fejlettebb
nyugati területeken alapítottak néhány manufaktúrát. Nem volt ehhez sem elegendô tôke, sem elegendô szabad munkaerô.

• Honnan volt elegendô tôke és szabad munkaerô Európa fejlett terüle-

tein, például Angliában?
• Mi a különbség a céh és a manufaktúra között?

A bécsi udvar is arra törekedett, hogy Magyarországon ne az ipar,
hanem a mezôgazdaság fejlôdjék. Ezt a célt szolgálta Mária Terézia
vámrendelete. A Habsburg Birodalom külsô határán található vámhatár mellett belsô vámhatárt húzott Magyarország és a birodalom
többi tartománya közé. Ezzel megbénította a magyar ipar fejlôdését.
6 Így Magyarország megmaradt a „birodalom éléskamrájának”. Legfontosabb külkereskedelmi cikkünket, a gabonát a Duna vizén szállították a Habsburg Birodalom más területeire. Emellett a magyar bor
is közkedvelt volt egész Európában. 7
A királynô fejlesztette az egészségügyet és az oktatást is. Elôírásokkal ösztönözte, hogy minél több helyen alkalmazzanak orvost.
Rendeletet adott ki arról, hogy mindenütt alkalmazzanak bábaas�szonyt,* aki a szegényeket ingyen látja el.
1777-ben kiadta az oktatási rendeletét (Ratio Educationis – ráció
edukációnisz), amely a 6 és 12 év között kötelezôvé tette a népoktatást.

A tokaji szôlôhegy ábrázolása egy burnótszelencén (XVIII. század vége) • Nézd
meg a Magyar értelmezô kéziszótárban, mi
a burnót!
7 Már ebben a korban is világszerte
ismert volt a „borok királya, a királyok
bora” – a tokaji aszú. Az orosz cár például külön megbízottakat tartott Tokajban a legjobb borok felvásárlására.

6 A magyar mezôgazdasági termékeket alacsony vámmal, a magyar iparcikkeket
magas vámmal szállíthatták a birodalom tartományaiba. A birodalom más tartományaiból az iparcikkeket viszont alacsony vámmal hozhatták Magyarországra.

Fôúri kastélyok a mûvelôdés szolgálatában
(pl. Eszterháza, Gödöllô)
Magyarországon körülbelül minden huszadik ember volt nemes.
Nem alkottak egységes társadalmi csoportot, nagyon különbözôen
éltek. A fônemesség körébôl kerültek ki az ország fôméltóságai. Pompás kastélyokat, palotákat emeltek, fényes bálokat rendeztek. 8
Az egyik legjelentôsebb arisztokrata család az Esterházyak voltak.
Fertôdi kastélyuk a korabeli kultúra fellegvárává vált. Esterházy I.
Miklós 1762-ben örökölte meg a hercegi címet és a családi vagyont.
Ekkor már jelentôs katonai karrier állt mögötte. 1764-ben a magyar
nemesi testôrség kapitánya lett. A fertôdi kastélyt ô építtette át
a kor divatjának megfelelôen. Azt állította, hogy „Amit a császár
megtehet, azt én is megtehetem!”. Ennek megfelelôen az ország
legfényûzôbb barokk kastélyát alakította ki. Az építkezés egészen a
haláláig (1790) tartott.

8 Az ôsi fônemesi famíliák (Batthyányak,
Zichyek, Erdôdyek stb.) mellett új családok tûntek fel az arisztokraták között.
A töröktôl visszafoglalt területeken az
udvar nagy birtokokkal jutalmazta a harcokban kitûnt tiszteket. Ekkor emelkedett
fel például Grassalkovich (grassalkovics)
Antal, aki kisnemesbôl elôbb gróﬁ, majd
hercegi rangra jutott. Gödöllôn pompás
barokk kastélyt építtetett. Hasonló karriert futott be az Andrássy család is.

A gödöllôi barokk Grassalkovich-kastély. Mária Terézia is vendégeskedett a
gödöllôi kastélyban. A királynô nagyon
szeretett lovas szánon utazni, ezért – hó
akkor nem lévén – egy Gödöllôn elterjedt
történet szerint Grassalkovich Antal sóval szóratta fel a kastélytól a máriabesnyôi kegyhelyhez vezetô utat, hogy a
királynô szánon tehesse meg azt. • Jellemezd a barokk stílust! (Segít a tankönyv
6. leckéje.)
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9 A magyar nemesi testôrség. A test
ôrségben az ifjak mûvelôdhettek, megismerhették a birodalmi fôváros életét,
az udvari szokásokat, új eszmékkel találkozhattak. A felvilágosodás gondolatai jórészt az ô közvetítésükkel kerültek
Magyarországra. A nemesi testôrségben
120 magyar szolgált: 100 Magyarországról, 20 pedig Erdélybôl érkezett. Parancsnokuk mindig valamelyik magyar fônemes volt. A testôrség tagjait a magyar
vármegyék válogatták ki, megyénként
két fôt. Állandóan az uralkodó mellett
tartózkodtak, minden utazására elkísérték. Ôk adták a királynô lakosztálya elôtt
strázsáló ôrszemeket. Díszes egyenruhájukkal emelték a kivonulások, ünnepélyek
fényét.

A kastélyban rendszeresen tartottak fényûzô ünnepségeket, nemcsak bálokat, de jelentôs kulturális eseményeket is. Többször megfordult a vendégek között az uralkodó is. Itt élt és alkotott a világhírû
zeneszerzô, Joseph Haydn. A mûvelôdés szolgálatában a testôrség
egyik kiképzôintézete is itt mûködött, amely 120 nemesifjú taníttatását végezte. A fiatalok nemcsak katonai ismereteket, de idegen
nyelveket is tanultak. Magas szinten ismerhették meg az európai
mûveltséget és mûvészeteket. Ebben segítségükre volt a kastély gazdag könyvtára és képtára. A zenét Haydn, az irodalmat Bessenyei
György, a kor egyik legjelentôsebb költôje ismertette meg a diákokkal. A diákok 25 éves korukban tértek haza, és vitték magukkal az
európai kultúra ismeretét.
A köznemesség egy része szerényebben élt, de voltak közöttük
jobb módúak is. Vendégeskedéssel, vadászattal, politizálással töltötték idejüket. Mária Terézia a köznemességbôl származó tehetséges
ifjak számára Bécsben magyar nemesi testôrséget szervezett. 9
A kisnemesek ôsi birtokai az évszázadok során a fiúgyermekek
között felaprózódtak, ahogyan a földbirtokot örökölték. Sokuk már
úgy éldegélt, mint a jobbágyok. „Bocskoros” vagy „hétszilvafás” nemeseknek gúnyolták ôket, arra utalva, hogy birtokukon jó, ha hét
szilvafa volt. Földjük alig-alig nyújtott megélhetést, sokan elszegôdtek iparosnak, vagy értelmiségi foglalkozást tanultak.
Az ipar középkorias fejletlensége miatt ebben az idôben hazánkban a polgárság létszáma jelentéktelen volt.

főnemesség (arisztokrácia): 0,4% (155 család)
köznemesség (birtokos nemesség): 9,6% (3500 család)
kisnemesség: 90% (32 895 család)

A nemesség rétegzôdése Mária Terézia
uralkodásának a végén. A nemesség teljes létszáma az ország lakosságának egy
tizedét sem tette ki. • A tankönyvi szöveg alapján jellemezd röviden a nemesség
rétegeit!

A fertôdi Esterházy-kastély

Vázlat
Családanya az ország trónján.
Intézkedései:
– úrbérrendezés;
– vámrendelet → a mezôgazdaság
gyorsan, az ipar alig fejlôdik;
– rendeletek a felvilágosodás szellemében: az oktatásügy és az egészségügy fejlesztése.
Magyar huszárok az uralkodó szolgálatában.
A nemesi társadalom a kultúra szolgálatában.

Összefoglaló kérdések
1. Idézd fel, hogy került Mária Terézia a királyi trónra!
2. Mit tudtál meg Mária Terézia családjáról?
3. Mi a jelentôsége az úrbéri és a vámrendeletnek?
4. Hogyan fejlesztette Mária Terézia az egészségügyet és az oktatást?
5. Meséld el a berlini huszárcsíny történetét!
6. Milyen szerepet játszottak a legjelentôsebb arisztokrata családok a mûvelôdésben?
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Portrék és történetek Magyarország
kora újkori történetébôl
A vesztes mohácsi csata után az ország elôbb két, majd három részre szakadt.
A hódoltság és a Magyar Királyság (királyi Magyarország) határán a várakért és
az általuk ellenôrzött területekért dúlt a harc. A török terjeszkedése Magyarországon végleg elakadt. A magyar végvárak egész Európát védték, számos példát
mutatva a világnak a hôsies ellenállásból.
Magyarországot a király Bécsbôl kormányozta, de a magyar nemesség is
beleszólhatott az ország ügyeibe. Amikor az uralkodó durván megsértette a
nemesek jogait és vallásszabadságát, fegyveres felkelés robbant ki a Habsburgok
ellen Bocskai István vezetésével.
A szultán fennhatóságát elismerô Erdélyi Fejedelemségben sokáig viszonylagos nyugalom honolt. A kis fejedelemség gazdasága és kultúrája Bethlen Gábor
uralkodása alatt élte virágkorát.
A Habsburgok nem törekedtek a török kiûzésére, egyre pusztult az ország.
Fôleg emiatt kezdôdtek Habsburg-ellenes szervezkedések. Amikor a török ismét
megostromolta Bécset, a Habsburgok elhatározták, hogy nemzetközi haderôvel
kiûzik a törököt Magyarországról. Buda visszavívása után a Habsburgok fegyverrel megszerzett tartományként kezelték hazánkat.
Ez robbantotta ki a Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcot, amelyet csak
nyolcéves küzdelemben tudtak leverni. A szabadságharc eredményeként Magyarország megôrizte viszonylagos önállóságát a Habsburg Birodalmon belül.
Mária Terézia magyar királynô trónját a magyar nemesség segítségével ôrizte
meg. Ugyanakkor az ország érdekeit alárendelte a Habsburg Birodalom érdekeinek, így egyre ritkábban hívta össze a nemesi országgyûlést. Rendeletekkel kormányozott. Jelentôsen javított a jobbágyok helyzetén, vámrendeletével
pedig majd száz évre meghatározta az ország gazdasági fejlôdésének irányát.
Fejlesztette az egészségügyet, és kötelezôvé tette a népoktatást hazánkban.
1. Kik uralkodtak Magyarországon a mohácsi csata után? Közülük kit támogatott a szultán? Miért ôt?
2. M
 ikor szakadt két, és mikor három részre Magyarország? Nevezd meg a
három országrészt!
3. Hogyan alakították át a magyar várakat a török korban?
4. Miért romlott meg a Habsburg-uralkodó és a magyar nemesség viszonya a
XVI. század végén?
5. Milyen eredményei voltak a bécsi békének?
6. M
 ikor uralkodott Bethlen Gábor? Milyen gazdasági és katonai intézkedéseket
tett Erdély felvirágoztatásáért?
7. Hogyan képzelte el Zrínyi Miklós a török kiûzését a XVII. században? Mi volt
legnagyobb katonai sikere?
8. Bizonyítsd be, hogy a török kiûzése után a Habsburgok fegyverrel megszerzett tartományként kezelték Magyarországot!
9. H
 ogyan szervezte meg Rákóczi a kuruc hadsereget? Milyen harcmodor volt
a kuruc hadsereg „legfélelmetesebb fegyvere”?
10. Mi történt a szécsényi országgyûlésen? Mi történt Ónodon?
11. Mi volt a szatmári béke lényege? Vitassátok meg, kedvezô volt-e ez a békekötés a magyaroknak! (Érvek, ellenérvek!)
12. Miért és hogyan segítette Mária Teréziát a magyar nemesség birodalmának
megtartásában?
13. Miért volt hazánkban a XVIII. században sokkal gyorsabb a mezôgazdaság
fejlôdése, mint az iparé?
14. Mutassátok be a gödöllôi és a fertôdi kastélyt!

Összefoglalás

• Mit ábrázol a történelmi festmény? Mi

lett a következménye az ábrázolt eseménynek?

• Ki látható a képen? Mutasd be az ábrázolt személy történelmi jelentôségét!

• A történelmi Magyarország mely területének címerét ismered fel a képen?

• A korszak melyik meghatározó eseményét ismered fel a képen? Mikor történt?

• Nevezd meg a képen harcoló feleket, és
értelmezd, kik voltak ôk!

A mai Kecskemét látképe

Történelmi tanulmányaink során az a ritka alkalom kínálkozik most, hogy az általános történelmi jelenségeket egy-egy
konkrét példán, többek között a helyi régészek és a helytörténészek feltáró munkáját is felhasználva mutathatjuk be. Ebben
a tematikus egységben a XVI–XVII. századi Kecskemét mezôváros mindennapjain keresztül megismerhetjük a hódoltság
korabeli Alföld népének a háborús helyzetben is gyarapodó, küzdelmes életét és azt, hogyan harcoltak a megmaradásért és a
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túlélésért a pusztító seregek árnyékában. Utána a XVIII. századi gazdag bánáti város, Temesvár példáján keresztül áttekintjük, hogyan indult újra az élet a török- és Habsburg-ellenes
háborúk elmúltával, hogy zajlott az ország újjáépítése, benépesülése, gyarapodása.

fejezet
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12. Élet a török hódoltság kori

Magyarországon: Kecskemét

Az egymással szemben álló Magyar Királyságban és
a török hódoltságban a legfontosabb kérdés, a mindennapok
meghatározója a háború volt. A táj, a népesség, a falvak
pusztulása mellett a hódoltság népe élni akart, menedéket
pedig olyan mezôvárosokban talált, mint Kecskemét.

A török uralom
Kecskemét város címere • Milyen nemzeti
jelképeket ismersz fel a város címerében?
1 Kecskemét a Duna–Tisza közi homokhátságon fekvô település, bár természetföldrajzi adottságai nem kifejezetten jók,
mégis fekvése miatt a Krisztus születése
elôtti koroktól lakott hely lehetett. Valószínûleg a tatárjárás után indult fejlôdésnek
a Budát Szegeddel és Nándorfehérvárral
összekötô út mentén. Elsô írott emlékek
I. (Nagy) Lajos király korától említik, s akkor
már mezôvárosnak nevezik (1368). Mezôvárosként királyi, majd királynôi birtok volt
a XV. század közepéig, majd földesúri kézbe került.
2 A budai pasa felszólította a területén
élô magyarokat arra, hogy jelenjenek meg
udvarában, hogy számba vehesse ôket (ez
különösen az adó miatt volt fontos). Részletek a pasa levelébôl: „Ím mostan újonnan
intünk titeket, körtvélyesiek, tófalusiak, lugosiak: […] az mi levelünk láttán minden
[…] késedelem nélkül bejöjjetök, senkitôl
semmit ne féljetök. Fogadjuk az mi hitünkre, tisztességünkre és emberségünkre,
hogy […] az mi birtokunk alatt bántástok
nem leszön. […] De hol ti az mi levelünk
láttán be nem jönnétek uratokhoz: az mi
nyomorúság reátok következik, mi oka nem
leszünk, ti magatokra vessetök és szenvedjetök.”
Kegyetlen adófajta volt a gyermekadó.
A török adószedôk a legerôsebb, legügyesebb gyerekeket elvették családjuktól, és
janicsárnak nevelték ôket.
• „Fordítsd le” mai magyar nyelvre a szö
veget!
• Ismételj! Milyen fegyvernemhez tartoz
tak a janicsárok? (Hatodikos tankönyv,
1. téma.)
• Miért tud magyarul az Egri csillagokban
szereplô török katona, Jumurdzsák?

1541-ben Budát bevette a török. A vár elfoglalásával az ország
középsô területei Szulejmán szultán ellenôrzése alá kerültek.
A meghódított területet, amelyet hódoltságnak neveztek, a törökök részekre osztották, és megszervezték a maguk közigazgatási
rendszerét. A közigazgatási egységek (vilajetek) élén a pasák álltak.
Legnagyobb hatalma a budai pasának volt. A pasák szedték be az
állami (a szultánnak járó) adókat, ôk voltak a katonai parancsnokok
és a legfôbb bírók is.
Újonnan szerzett területei védelmére a következô évtizedekben a
török elfoglalta az Alföld és a Dél-Dunántúl legfontosabb városait és
várait, amelyeket jelentôs katonasággal rakott meg. Egy-egy vár elvesztése a környezetében levô mezôvárosok és falvak elvesztésével
járt. Így került (Buda, majd a következô évben Szeged és végleg pedig Szolnok várának elestekor) 1552-ben a gazdag Duna–Tisza közi
mezôváros, Kecskemét is a budai pasa fennhatósága alá. 1 A török
a várost kerületi központtá tette, melynek élén bíró (kádi) állt.
 Nézd meg a török kézre került várakat és nagyobb városokat a történelmi atlasz térképén!
• A hatodik osztályos tankönyv elsô témájában tanultunk a mezôvárosokról. Ennek segítségével mutasd be, miben térnek el a mezôvárosok
a jobbágyfalvaktól!
A nemesek, ha tehették, elmenekültek a törökök által megszállt
országrészbôl. Így tettek Kecskemét földesurai is. A gazdátlanul
maradt földek a szultán (a török állam) tulajdonába kerültek.
A szultán e földek nagy részét átengedte a szpáhiknak. Ezzel fizette ôket.
A szpáhik tudták, hogy a birtokokat csak használatra kapták, azt
bármikor visszavehetik tôlük. Ezért valóságos rablógazdálkodást
folytattak. Kecskemét a XVI. század közepéig a budai pasa szolgálati birtoka volt. Majd ennél kedvezôbb helyzetbe került, ugyanis
szultáni birtokká, úgynevezett hász birtokká nyilvánították, a
nagyobb mezôvárosokkal együtt. Így békeidôben többnyire elkerülte a török hadak pusztításait, s adót is csak a szultánnak fizetett,
évente, egy összegben. A befizetendô adót nem török adószedôk,
hanem a város saját elöljárói hajtották be. 2

• Kik voltak a szpáhik? (Hatodikos tankönyv, 1. téma.)
 A kor legnagyobb mezôvárosai Debrecen, Cegléd, Nagykôrös,
Kecskemét, Szeged. Mutasd meg ezeket a történelmi atlaszban!
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A hász város, Kecskemét török kori életérôl szól Mikszáth Kálmán
A beszélô köntös címû regénye, amely egy korabeli tanácsi jegyzôkönyv
bejegyzése alapján íródott (a szöveget eredeti helyesírással közöljük): „In
anno 1596. Midôn az harmadik Mahumet [III. Mohamed] fényes Török
Császár Constantinápolyból nagy erôvel és sok néppel kiindúlt volna,
úgy hogy Eger várát megszállaná, és mikoron érkezett volna Szegedre,
az Kecskeméti polgárokat elében hivatván, Alpárhoz vittenek száz ökröt,
hatszáz juhot, tizennégy szekér kenyeret, mellyet az Császár igen keszene [köszöne], adván nekiek Háromszáz aranyat, Csauzt [csausz = itt a
szultánt képviselô követ] is kérnek vala pedig az Polgárok, de az Császár
nekiek nem ada, hanem egy Köntöst adott vala, meghagyá, hogy ha valaki
háborgatni akarná ôket, az Köntöst mutatnák meg annak, az polgárok
megköszönék, és haza jövének. Midôn valami sereget láttanak volna jönni
Szeged felôl, az Biró az Köntöst reá vévén [ti. magára véve], az Tizenkét
Tanácscsal együtt kiülvén, az sereget úgy várták. Midôn a Törökök elérkeztenek volna, látván az birón az Köntöst, lovaikról leugrándozva térden
az biró eleibe menvén, az Köntöst csókollyák ha az Biró megengette, ott
háltak magok költségén, és ha penig meg nem engette, elébb állottak.”

OLVASMÁNY

Élet a török kori Kecskeméten

I. (Nagy) Szulejmán viaszszobra. Az uralkodó hosszú, díszes, bô férfikabátban, az
úgynevezett kaftánban (köntösben) látható. Ez a ruhadarab a keleti népek jellegzetes
viselete volt.

A „beszélô köntös” átadása (illusztráció). „Boldog lehetsz immár Kecskemét,
megkaptad a Szultán ködmenyét.”

A törökök elsô dolga a keresztény lakosság adózásának megszervezése volt. Természetesen a török adók is a falvak és a mezôvárosok
népét sújtották. A pénzben lerótt adók mellett nagy terhet jelentettek a szpáhi földesuraknak járó illetékek, ajándékok, a lefizethetô
hivatalnokoknak járó borravalók és a nagyszámú közmunkák, fôleg
háború idején (pl. török sereg szállítása, várak erôdítése).

Kecskemét valamikori pusztáján, BugacFelsômonostoron talált XVI. századi éremlelet, amely 5 magyar dénár és 15 obulus
mellett 312 török ezüstpénzt tartalmazott. Az akcse nevû török pénzek egykori tulajdonosa egy török katona lehetett,
aki elásta vagy elvesztette az erszényét.
A Duna–Tisza közén átvonuló kisebb török csapatok és a területen portyázó magyar végvári vitézek közötti összecsapások
emlékét egy 1561-ben keletkezett históriás
ének is megörökítette. Mivel az 1550-es
években az egykori Monostor falu már lakosság nélküli puszta volt, elképzelhetô,
hogy a bugaci éremlelet török tulajdonosa a
históriás énekben szereplô magyar vitézek
(Tegzes Lôrinc, Beke Pál) valamelyikének
esett áldozatául. Így az elrejtett zsoldjáért
már nem tudott visszatérni. • A fentiek
alapján fogalmazd meg, hogyan járulnak
hozzá a régészek egyes történelmi korszakok
megismeréséhez!
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3 Kecskemét földesurai igen gyakran váltakoztak. A török kor évszázadaiban nevezetes családok és személyek kapták meg
Kecskemét egyes hányadait (részeit) a magyar királytól: a Wesselényiek, a Rákócziak,
a Báthoriak, majd végül a Koháryak. A város öt részbirtokra bomlott, azok után éves
egy összegben való megváltást fizetett a
város, amelyet Szent György napjáig (április
24.) kellett összegyûjteni. Ráadásul ajándékokat is kellett adni a város urainak, amely
részben török áru volt: iparcikkek (szônyeg,
karmazsin- és szattyánbôr csizma, janicsár
patyolat, török keszkenô) és keleti élelmiszerek (rizs, füge, mazsola), a másik része
a város határából kikerülô termékek (sajt,
daru- és sastoll, pozsárhal).
@ Végezz nyomozást! Mit jelent a patyolat, a szattyán, a karmazsin? Milyen hal
lehet vajon a pozsár? Mire használhatták a
sas-, illetve a darutollat a nemesek?

A törököknek ﬁzetett adók mennyisége körülbelül azonos volt
azzal, amit a jobbágyoknak a török hódoltság elôtt ﬁzetniük kellett földesuraiknak. A nehézséget az jelentette, hogy az elmenekült
magyar nemesek is rendszeresen elküldték adószedôiket a hódoltsági birtokaikra, hogy azok a földesúrnak járó adót beszedjék.
3 Ezt nevezték kettôs adózásnak.

• Ismételj! Mit tanultunk tavaly az iszlámról? (Segít az ötödikes tankönyv 94–95. oldala.)
A mezôváros élete
A hódoltság mindennapjait leginkább a háborúk határozták meg.
A török, a tatár és a császári hadak fosztogatásai elôl az elpusztult
kis falvak népe a nagyobb településekre menekült. Hatalmassá nôttek a mezôvárosok, amelyek lényegében óriási falvak voltak. Városfal
helyett palánk és árok vette körül ôket, amely inkább csak a közbiztonságot szolgálta. Ilyen mezôváros volt Kecskemét is. Élén a fôbíró állt, akit a lakosság évente maga választhatott. Ezek a városok
meglehetôsen nagy szabadságot vívtak ki hászvárosként a töröktôl,
de a távol levô magyar földesuraiktól is. A választott esküdtekbôl
álló városi tanács segítségével a város maga igazgatta az életét és
szolgáltatott igazságot a városi polgároknak.

• Próbáld a fenti leírás alapján elképzelni és lerajzolni egy török kori
mezôváros térképét!

Korabeli szemeskályha. A késô középkori
lakáskultúra fejlôdésében jelentôs állomás
volt a lakószobákba épített, de a konyhából
fûtött kályhák megjelenése. Az Alföldön,
a török hódoltság egykori területén állt falvak és mezôvárosok
lakóépületeiben elterjedt a kívül
fûtôs szemeskályha használata. Nevét a felépítéséhez
használt különféle alakú
kályha- vagy kemenceszemekrôl kapta.

Tar Illés kecskeméti ötvös egyik remekmûve az 1642-ben készített úrvacsorai boroskanna

A XVI–XVII. századi háborúkban sokat szenvedett Kecskemét.
Lakossága megcsappant a dúlások miatt, majd békeidôben újra növekedésnek indult. Lakosainak többször kellett menekülniük, rövid ideig
bujdosniuk – ilyenkor a környékbeli erdôkben, mocsarakban leltek
menedéket. De a város mindannyiszor újra benépesült, lakói visszatértek, falai közt pedig menedéket találtak nemcsak a környékbeli falvak, hanem távoli vidékek (Tolna, Baranya) menekültjei is.
A XVI. század közepén Kecskemét lakossága 4-6000 fô lehetett,
lakói pedig, bár büszkén polgárnak tekintették magukat, jogilag jobbágyok voltak, jórészt földmûvelô parasztok, de éltek itt iparosok
és kereskedôk is. A várost ekkor még szinte kizárólag magyarok
lakták.

• Mit gondolsz, vajon honnan, milyen forrásokból lehet következtetni egy török kori város lakosságának létszámára?

A város szabálytalan alaprajzú halmaztelepülés volt, házak rendszertelen halmaza, amelyek között a közlekedési
útvonalak egy része idôvel utcává formálódott. Utcái a központból vezettek a jelentôsebb települések felé vivô utakig.
A központban volt a piactér, a nagyobb vásárokat a város
árkain kívül kialakított vásártéren rendezték, ahol tágas volt
a hely. A piactér a templomok elôtt kialakított tér volt, itt található ma is a (ferences) barátok temploma, Kecskemét legrégebbi épülete. Itt épült fel késôbb a református templom
is. A városházát elôször a XVII. század közepén említik a
források, addig a fôbíró házában intézték a legfôbb ügyeket.
A jórészt állattartó kecskeméti gazdák kivétel nélkül rendelkeztek háztelekkel a városban, amelyen a lakóházon és
a kamrán kívül ólak és istállók is álltak. A hódoltság korában a gazdák a város külsô pusztáin a nyári legelô mellett
„nyaralókkal”, a téli szénatároló helyek mellett „telelôkkel” is rendelkeztek, amelyek ideiglenes szállások voltak.
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A városi céhes kézmûipar kialakulása is a hódoltság korára tehetô. Az elsô céhszabályzatot a Szegedrôl a városba menekült ötvösök számára adta ki a városi tanács, debreceni minta alapján.
A XVI. század közepén körülbelül 50-100 céhes iparos élt
Kecskeméten. Az ötvösökön kívül molnárok, szûcsök, takácsok, szappanosok, csizmadiák és szabók. Általában helyi
nyersanyagokkal dolgoztak, áruik keresettek voltak a környéken. Sokszor a török és a magyar földesurak ajándékait is ôk
készítették, szolgálva ezzel a város javát.

„Pápisták és Luther-keresztyének”
@ Nézz utána, hogy mirôl nevezetes Kecskemét fôtere a különbözô
vallások templomai tekintetében!
A protestáns vallások gyorsan terjedtek a hódoltsági viszonyok között. Kecskeméten elôször a lutheránusok, majd a kálvini tanítások
hatására a reformátusok erôsödtek meg és alakítottak önálló gyülekezetet. A katolikusok azonban a városban mindvégig megôrizték a
többségüket. Kecskeméten a két felekezet között a vallásháborúk korában is béke honolt, általában segítették egymást, és békében
gyakorolták vallásukat. Volt idôszak, amikor közösen használták a
fôtéren álló templomot. 4
A felekezetek a város vezetésében is igyekeztek megtartani az
egyensúlyt: egyik évben a katolikus, a másik évben a református tanácsosok közül választottak bírót. A tanács tagjai is fele-fele részben
kerültek ki a két vallás hívei közül.
A mezôvárosok sokszor váltak a környezetük kulturális központjává. Kecskemét református lakossága élen járt az iskolaalapításban
is. Így alakult ki és erôsödött meg a menekülô tolnai iskola és diákjainak befogadásával a református kollégium iskolája a XVI. században. A XVII. század közepén a városba költözô ferences rendiek,
majd a XVIII. század elején a piaristák* hoztak létre katolikus iskolákat.

Kecskemét két legrégebbi épülete a város fôterén. Elôtérben a Szent
Miklós-templom (barátok temploma). Háttérben a református templom
tornya látható.

A kecskeméti szabócéh eredeti pecsétnyomója egy kisizsáki ház udvarán került elô.
A pecsétnyomó nyelét valamikor levágták,
ám a sértetlenül maradt vésett fej a múzeumba került. A kecskeméti iparosok közül
legtöbben a szabómesterséggel foglalkoztak.
4 1564-ig Kecskeméten az „öreg kôtemplomban” katolikusok és reformátusok felváltva tartottak misét és istentiszteletet.
A viták miatt azonban 1564-ben a két felekezet egyezséget kötött, hogy a templomot csak a katolikusok használják: „Az
egyezséget a felek azért szörözték meg,
hogy az kétféle nép között eddig való szóbeszéd, szitok s egyéb egymáshoz való szó
mind letétessék.” 1568-ban pedig a katolikus templomhoz tartozó telken felépült a
reformátusok fatemploma.

A kecskeméti református templom. A város második
legrégebbi épülete a hódoltság végén épült.
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1678-ban a reformátusok fatemploma a város sok más épületével együtt
leégett egy tûzvészben. Így az akkori háborús, nehéz években új templomot kellett építeniük a híveknek. Ezen törekvésüket a bizony nem egyszerû hódoltsági viszonyok között minden oldalról meg kellett erôsíteni.
Miután elnyerték a város császárt támogató fôurának, a katolikus Koháry Istvánnak, és a kurucokat támogató református földesúrnak, Wesselényi Pálnak a beleegyezését, megszerezték a budai pasa engedélyét is.
Majd ismerve a török csalárdságát, a gyülekezet két mûvelt és diplomáciában jártas tagját Konstantinápolyba menesztették, hogy szerezzék be
a legmagasabb szultáni engedélyt is. Sok hitegetés és halogatás után, a
közbenjáróknak fizetett összesen 669 aranynak köszönhetôen meglett
IV. Mohamed szultán engedélye is, ezzel a kitétellel: „vigyázzatok, hogy
ezen hitetlenek templomépítés színe alatt palánkot, várat ne építsenek…”
Így épülhetett fel a török alóli felszabadító háborúk pusztításai közepette
1680 és 1684 között – három derék debreceni kômûves munkáját dicsérve – az ország egyetlen hódoltság korabeli kôtemploma.
A kecskeméti követek által Konstantinápolyban felvett 521 aranyról szóló kötelezvény. A pénzt azért vették fel, hogy lefizessék a szultán udvari méltóságait, akik engedélyezték a református templom építését.
• Mit gondolsz, miért kellett a kötelezvényt
magyar, török, héber, német és latin nyelven
is leírni?

Magyar szürke marha. A magyar szarvasmarha nagyon keresett volt a német
városok piacain. A hatalmas termetû állatból levágás után sokkal több húst tudtak
kimérni a mészárosok, mint a jóval kisebb
nyugat-európai marhákból. A szívós állatok
különösebb súlyveszteség nélkül kibírták,
hogy a hajdúk lábon hajtották ôket a távoli
városokig. A szürke marha napjainkban ismét kezd elterjedni hazánkban.
5 Egy magyar utazó így számolt be Buda

állapotáról, több mint ötven évvel azután,
hogy a török elfoglalta a várost: „Rátalálok
néhány bizonyítékra, hogy Buda valóban
olyan volt egykor, mint amilyennek leírják,
amilyennek mondják. Most azonban már
sehol semmi szépség: mocsok mindenütt.
Új […] gerendát nem látsz itt egyetlenegyet sem. A temetôkbôl a márványkövet
kihordták az utcasarkokra és vagy ülôhelyül
szolgálnak, vagy a kereskedôk használják fel
asztalnak.”

OLVASMÁNY

Keresztyény templom építése a hódoltságban

Szarvasmarha-kereskedelem
A mezôvárosok elsôsorban állattartásból éltek. A kisebb falvakból elmenekült lakosság sok szántóföldet hagyott maga után gazdátlanul,
mûveletlenül. Ezeken a pusztákon a városok paraszt polgárai hatalmas marhacsordákat és birkanyájakat legeltettek pásztoraikkal. Az
állatokra hajtók ügyeltek. A régi magyar nyelv hajdúknak nevezte
ôket. A hajdúk harcedzett emberek voltak, hiszen a csordákat meg
kellett védeni a rablóktól és a farkasoktól.
A török által megszállt területek mezôvárosai a marhatartásból
gazdagodtak meg. A szürke marha jól bírja az idôjárás viszontagságait, istállózás nélkül, ridegen tartották. Ezzel felelevenítették az
ôsi téli–nyári szállásváltó gazdálkodási formát, amelynek fennmaradásához a Kecskemét környéki kun hagyományok is hozzájárultak.
A marhák a fosztogató hadaktól is elrejthetôk voltak az Alföld erdeibe, mocsaraiba.
Kecskemét a XVII. századra hatalmas bérelt pusztákkal rendelkezett a Duna–Tisza közén. Ezeket a pusztákat kisebb részben
szántóföldként, nagyobb részben legelôként hasznosította a város.
A pusztákon ezerszámra legeltek a városi gazdák és kereskedôk (tôzsérek) gulyái, ménesei, nyájai. A marhakereskedelem volt a város
legfontosabb jövedelemforrása. A tôzsérek fôként Bécs, Augsburg
és Nürnberg piacaira hajtották marháikat.

Városok a hódoltságban
A hódoltság területén a mezôvárosok mellett a régi városok is fennmaradtak, de inkább végvárként használták ezeket, és jelentôs török katonaság és népesség élt a falaik között. 5 A török kor a középkori magyar városok számára a hanyatlás ideje, egyre romosabbá
váltak. Az itt található templomokat a törökök átalakították muzulmán imaházzá, azaz mecsetté. Mellettük minaretet is emeltek.
Ez magas, karcsú torony, ahonnét imára szólították a muzulmán
hívôket. Sok helyen épültek fürdôk. Ezeket a muzulmánok vallási
szokásaik miatt sûrûn látogatták.

• Érdeklôdj! Hol van ma Magyarországon mecset és minaret? Hol voltak török fürdôk?
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Török temetô Budán. Figyeld meg, hogy a
sírköveken keresztek helyett török turbán
Mi a turbán?
faragása látható!

•

A Rudas fürdô kupolaterme belülrôl. A törökök sok fürdôt építettek Magyarországon. Közülük többet ma is használnak.

Étkezô és kávézó törökök. A kávézás szokását a törökök terjesztették el MagyarorTudod-e, hogy hol van a kávé
szágon.
ôshazája? Ha nem, nézz utána! Mennyiben
tértek el a magyar étkezési szokások a képen
látottaktól?

•

Összefoglaló kérdések
1. Mi volt a török közigazgatás egysége, kik álltak az élén?
2. Mi jellemezte egy török kori mezôváros belsô igazgatását?
3. Mi a különbség a szpáhi és a hász birtok között?
4. M
 ilyen adókat kellett fizetnie a hódoltság népének? Ismertesd a kettôs
adózás fogalmát!
5. Írd le, meséld el, hogyan nézett ki egy hódoltsági mezôváros!
6. Képzeld el, hogy egy hódoltságban élô jobbágy vagy! Ismertesd, hogyan változott meg az életed a török hódítás elôtti idôkhöz képest!
7. Mutasd be a hódoltsági városok gazdasági életét!
8. Milyen viszonyban voltak egymással a kecskeméti felekezetek?

Vázlat
Új területi beosztás → török közigazgatás.
Szpáhik → rablógazdálkodás.
Adózás, kettôs adóztatás
Fejlôdô mezôvárosok
– hász birtok
– városkép, önigazgatás
– lakosság
– céhes kézmûipar
– vallások, iskolák
– marhatartás – hajdúk.
Romosodó régi városok (mecsetek,
fürdôk).
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1 Egy angol diplomata felesége a XVIII.
század elején ilyennek látta Magyarországot: „Valóban nincs a világon szomorúbb,
mint Magyarországon utazni, kivált ha
meggondoljuk, hogy hajdan a legnagyobb
virágzásnak örvendett, míg ma ilyen nagy
területen embert is alig látni.”
• „Hajdan a legnagyobb virágzásnak örvendett…” Melyik korra célozhatott az
asszony?
2 A XIV. század végén hazánkban is megjelentek cigány (roma) csoportok. A vándor
életmódot folytató csoportokat az oszmán
állam ugyanúgy igyekezett betagolni az
adófizetés rendszerébe, mint például a Magyar Királyság is tette.
A vándorló cigányság általában népes
karavánokkal* járta Európa útjait. A falvak
határában rövidebb-hosszabb idôre letáboroztak, fôleg az ôszi esôzések és a tavaszi
hóolvadás idején, amikor az utak a sár miatt
járhatatlanok voltak. Ekkor a hagyományos
cigány mesterségekbôl éltek: kovácsmesterség, fazekasság, vályogvetés. A cigány
asszonyok gyakran jóslással (pl. kártyavetéssel) kerestek kevés pénzt. A férfiak és
nôk is gyakran szórakoztatták a környékbeli
falvak lakóit zenéléssel, tánccal.

Czinka Panna (1711–1772) egy XX. század
eleji képeslapon. A legendás cigány zenész
már kilencévesen játszott. Nevéhez fûzôdik
az elsô klasszikus cigányzenekar.

Magyarország népességének alakulása a
honfoglalástól a XVIII. századig (szakszóval ez az úgynevezett demográfiai
görbe) • Magyarázd meg a grafikon görbéjének emelkedô és süllyedô szakaszait!
 Magyarország mely területein éltek a
különbözô nemzetiségek?

13. Élet a XVIII. századi

Magyarországon

A török háborúk és a Rákóczi-szabadságharc befejezôdése
után minden szempontból újjá kellett építeni az országot.
A trónon a Habsburg-dinasztia tagjai ültek. Az uralkodók
elsôsorban a Habsburg Birodalom érdekeit próbálták
érvényre juttatni, de nem hagyhatták figyelmen kívül
Magyarország lehetôségeit, állapotát és hagyományait sem.

Az ország benépesítése

• Mi az oka annak, hogy az elmúlt 150 évben Magyarország egy része
elnéptelenedett?
A török kiûzése után szinte azonnal elkezdtek benépesülni az ország harcokban elnéptelenedett területei. 1
1. Egyrészt az országon belüli vándorlással. A sûrûn lakott területekrôl, amelyeket nagyrészt megkíméltek a háborúk, sok paraszt
átköltözött a ritkán lakott országrészekbe, hiszen itt rengeteg szabad földet találtak. A töröktôl visszaszerzett területek földesurai
örültek a földet mûvelô új munkáskezeknek.
2. Másrészt a bécsi udvar támogatta a külföldrôl történô betelepítéseket. Az ország több területére németek érkeztek, akik
átköltözésükért cserébe évekre adómentességet, házat, egyéb kedvezményeket kaptak. Így jöttek létre Magyarország úgynevezett
„svábok” lakta területei, például Buda környékén.
3. A szervezett telepítéseken kívül románok, szerbek és cigányok (romák) vándoroltak be az országba, 2 jobb életfeltételeket
keresve. Erdélyben ekkor nôtt meg jelentôsen a románok létszáma.
Jelentôsebb zsidó népesség is érkezett hazánkba. Fôleg terménykereskedelemmel foglalkoztak, és a falvakban kis vegyesboltokat
tartottak fenn.
Magyarország a XVIII. században soknemzetiségû országgá
vált: a magyarok aránya a század végére alig érte el a lakosság 40%át. (Ez az arány Mátyás király uralkodása idején kb. 80% volt.)

XVIII. századi népmozgások Magyarországon • Tanulmányozd a térképet! Merrôl vándoroltak be Magyarországra a románok, a németek és a szerbek? Mi jellemezte a szlovákok mozgását?

13. Élet a XVIII. századi Magyarországon
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Népek és vallások együttélése Temesváron
Az 1920-ban Romániához csatolt Temesvár különös jelentôségû
város a Délvidéken. Környékén két folyó kanyarog, ennek köszönhetôen nagyon termékeny föld veszi körül, és a folyókon élénk kereskedelem zajlott már sok évszázad óta. A város török hódoltság
utáni története magában foglalja az ország szinte minden problémáját, ezért jó példája a XVIII. századi folyamatoknak.
Temesvár várispánsága olyan gazdag volt, hogy középkorban királyaink szívesen töltötték itt idejüket. I. Károly várossá bôvítette a
települést, és rendszeresen lovagi játékokat rendezett itt.
A XV. század közepétôl rendszeresek voltak a török támadások
a környéken. A város 1552-ben került török kézre. Több sikertelen
kísérlet után végül 1716-ban, 48 napi ostrom után Savoyai Jenô
herceg foglalta vissza a várost. A török hódoltság idején a környék
elnéptelenedett, földjei elmocsarasodtak. A város is súlyos károkat
szenvedett a háborúk és különösen az ostrom, az ágyúzások idején.
A töröktôl visszaszerzett terület Temesi Bánság néven közvetlenül Bécs irányítása alá került. A Bánság központja Temesvár lett.
A következô évtizedekben még hatalmas pestisjárvány is sújtotta
a várost, amely több mint 1000 ember halálát követelte.
Mindezek után szükséges volt a város és a környék újratelepítése. Az udvar a városba iparosokat telepített a Habsburg Birodalom
távoli német városaiból. A környékre katolikus német parasztok
érkeztek, akiket Magyarországon sváboknak neveznek. A nemzetiségi sokszínûség vallási sokszínûséggel is együtt járt.
A XVIII. század elsô felében folytatódott a szerb és más délszláv
népek betelepülése is a Temesi Bánság területére. Ezek a népcsoportok
a török fennhatóság elôl menekültek a Habsburg Birodalom területére. Emellett jelentôs számú román népesség is betelepült a városba.
A telepítés és a betelepülés eredménye az lett, hogy a század végére a
lakosság több mint huszonötszörösére nôtt.
A több évszázad alatt betelepült szerb és román lakosság ôrizte
ortodox* keresztény vallását. 3 A szerbeknek az uralkodó kiváltságlevelei megengedték, hogy maguk válasszák meg ortodox érseküket, aki
világi és egyházi vezetôjük volt. 4
4 „Tiszteletre méltó és szeretett hívünknek, Csernovics Arzénnak, a keleti
egyház görög szertartású rácai érsekének, az említett görög szertartású és rác
nemzetiségû püspököknek és minden más egyházi és világi rendeknek, kapitányoknak, alkapitányoknak és egész közösségnek […]. …hogy a törökök kegyetlen
zsarnokságának torkából kiragadtunk, és egykori szabadságotokat helyreállítottuk, továbbá örök kötelezettségeteket, amellyel akkora jótétemény nyújtásáért ti
és utódaitok nekünk tartoztok, kötelességszerûen beismeritek. […]
Viszont, hogy császárságunk és uralmunk szelídségét és vonzó voltát mindjárt a küszöbön érezzétek, kéréseiteket velünk született kegyelmességünknél
fogva elfogadtuk, és kegyelmesen elhatároztuk: hogy a görög szertartású keleti
egyházhoz tartozók szokása és szabálya szerint szabadon használjátok a régi
naptárt, és ahogyan eddig, a jövôben is sem egyházi, sem világi rendek nektek
kellemetlenséget ne okozzanak, hanem szabadságtokban legyen magatok között
saját hatalmatokból rác nemzetiségû és nyelvû érseket állítani, akit az egyházi és
a világi rend közösen választ. Az érsek pedig szabadon rendelkezhetik a görög
szertartású összes keleti egyházakkal…” (I. Lipót szerbeknek nyújtott kiváltságlevelébôl, 1690)
• Kiknek szól a kiváltságlevél? Milyen jellegû csoportok keverednek ebben?
A kiváltságok hogyan viszonyulnak a magyar rendek érdekeihez? Mire volt joga a
szerb egyház vezetôjének? Mit értünk „régi naptáron”, amelyet a szerbek továbbra is használhattak? Nézz utána, mi volt a XIII. Gergely pápa által bevezetett „új
naptár” lényege!

Savoyai Jenô francia családból származott. Hazájában vézna alkata miatt alkalmatlannak találták a katonai szolgálatra.
Sértettségében I. Lipót német-római császárnak ajánlotta fel szolgálatait. Így lett
a törökellenes háborúk egyik legsikeresebb hadvezére.

3 A Balkán-félsziget népei a keresztény
egyház XI. századi kettészakadása után az
ortodox egyház híveivé váltak. Az ortodox,
más néven görögkeleti egyház nem fogadja
el a pápa hatalmát, és sok más dologban
is eltér a római katolikus egyháztól. Az ortodox templom legjellemzôbb része a kis
szentképekbôl álló fal, az ikonosztáz, amely
elválasztja a szentélyt a templom többi részétôl.

A Szentháromság-szobor Temesváron.
A Habsburg Birodalom valamennyi területén hasonló emlékmûvek vannak,
amelyeket barokk stílusban, egy-egy pestisjárvány elmúltával, hálából emeltek a
települések vagy a gazdag fôurak.
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A temesvári ortodox templom ikonosztáza

5 „Egy Erdélybôl jött timárnak, Prey Mihály Jánosnak, ki evangelikus volt, megengedték ugyan, hogy a Kis-Palánk külvárosban tímármûhelyt rendezhessen be, de
köteleznie kellett magát, hogy mûhelyét
a becsár megtérítése mellett azonnal elhagyja, mihelyt kath. [katolikus] tímár jön
Temesvárra. Két év múlva azután Aradról
jött egy kath. tímár és Preynak azonnal
távoznia kellett Temesvárról.” (Dr. Szentkláray Jenô apátkanonok: Temesvár története, 1911)
6 „A zsidóknak Savoyai Jenô a törökök
kapitulácziója alkalmával szabad elvonulást biztosított Temesvárról. De a zsidóknak nem igen volt kedvök innen elmenni.
A vár átadásakor 12 […] zsidó családot
találtak Temesvárott, melyek csakhamar
német zsidókkal szaporodtak. A Jenô
herczeg emlékére meghagyott várkapu
boltozott csarnokában rendeztek be maguknak imaházat. Az adminisztráczió
kihasználta ôket jövedelmezô üzletek
kötésére és nyilvántartván létszámukat,
türelmi adót, családonként évi 100 frtot
szedett tôlük. […] Míg ezt le nem fizették, szatócsüzleteik (Kramladen) zárva
maradtak. […] Tulajdon bírájuk volt […].
Ô állott a rabinussal, Mayer Ábrahám
Lévivel a zsidó hitközség élén.” (Dr. Szentkláray Jenô apátkanonok: Temesvár története, 1911)

Római katolikus székesegyház Temesváron

Az ország déli határán letelepített szerbeket kivonták a magyar vármegyék fennhatósága alól, és katonai szervezetbe, határôrezredekbe
szervezték ôket. A protestantizmust viszont nem engedték elterjedni.
5 6

A barokk városépítészet
A török háborúk és a Rákóczi-szabadságharc küzdelmei nemcsak a
természeti környezetet károsították és a lakosságot tizedelték meg,
hanem az épített környezetben is súlyos károk keletkeztek. Ezért a
XVIII. században a nemesi kastélyok mellett a felszabadult városokban is jelentôs építkezések voltak. Buda, Gyôr, Kassa, Veszprém, Székesfehérvár és más városok barokk épületek sokaságával
gazdagodtak, amelyek a mai napig meghatározzák ezeknek a településeknek az arculatát.
Polgárházak és középületek épültek a kor igényeinek és ízlésének megfelelôen. Ugyanakkor a nagy nemesi családok körében is
divattá vált nagyvárosi palotákat emelni, amelyek a téli társasági
élet színtereivé váltak.

A Bánffy-palota Kolozsvárott. A nemesi családok a városokban is palotákat
építtettek.

13. Élet a XVIII. századi Magyarországon

Az egri Líceum épülete. A XVIII. században egyre nagyobb igény mutatkozott
iskolaépületekre is. • Nézz utána, hogy ki alapította az egri Líceumot!
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Polgárház Budán

A XVIII. század közepén már egyre nagyobb igény mutatkozott
új iskolaépületekre is. Elôször az egyházi szervezetek, majd az állam is alapított iskolákat.
A betegek ápolására alapított intézmények (ispotályok) elterjedése ugyancsak a XVIII. század vívmánya. Korábban fôként a kolostorok foglalkoztak betegápolással, de a korszak Habsburg-uralkodói
nyugat-európai mintát követve már nagy jelentôséget tulajdonítottak az egészségügy fejlesztésének. A pesti Szent Rókus Kórházat
például 1710-ben, egy pestisjárvány után építették. Az épület a korabeli városfalon kívül állt, így elkülönítve a betegeket az egészséges
polgároktól.

A Rókus Kórház és kápolna
Budapesten
• Miért a városfalon kívül
épült?

Összefoglaló kérdések
1. M
 ilyen feltétellel támogatta az udvar a betelepítéseket Magyarországon?
2. Milyen népcsoportok érkeztek az országba?
3. Hogyan változott az ország népessége a XVIII. század folyamán?
4. Mely népek és vallások éltek ezután az országban?
5. Mely népek települtek le Temesváron?
6. Mely vallások éltek egymás mellett Temesváron a XVIII. századtól?
7. Milyen épületeket emeltek az ország városaiban barokk stílusban?

A Szent István-székesegyház Székesfehérváron • Vajon miért Szent Istvánról
nevezték el a székesegyházat Székesfehérváron? Milyen, a barokkra jellemzô stílusjegyeket fedezel fel az épületen?

Vázlat
Az ország benépesítése és benépesülése → mesterséges betelepítés, betelepülés, belsô vándorlás.
Magyarország soknemzetiségûvé válik.
Népek és vallások egymás mellett élése.
Városok újjáépítése – a barokk stílus
elterjedése.
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Összefoglalás

• Mutasd be, hogyan és kik felé adózott
egy hódoltság korabeli mezôváros!

• Milyen állat látható a képen? Mutasd be
a jelentôségét a XVI–XVII. századi mezôvárosok életében!

• Milyen, a népességre jelentôsen ható
eseményre emlékeztet a Temesváron található Szentháromság-szobor?

• Sorolj fel olyan magyar városokat, ame-

lyekre jellemzô a barokk stílusú építészet!
Nevezd meg – a képet is felhasználva – a
barokk stílus néhány jellemzôjét!

Élet a kora újkori Magyarországon
Buda elfoglalása (1541) után a török azonnal elkezdte kiépíteni a saját közigazgatási rendszerét magyarországi tartományában, a hódoltság területén. A hódoltság közigazgatásának élén a budai pasa álllt. A megszerzett földeket a szultán
részben a szpáhiknak adta szolgálat fejében, részben szultáni hász birtok lett
(Kecskemét). Ugyanakkor nem szûnt meg a magyar földesurak fennhatósága
sem. A hódoltság népe kénytelen volt elszenvedni a kettôs adóztatást.
A pusztító hadak elôl a falvak népe a viszonylagos biztonságot jelentô mezôvárosokba menekült, amelyek még állandó háborús viszonyok között is jelentôs
fejlôdésnek indultak. Lakosságuk megnôtt, gazdaságuk a pusztává vált területeken a szarvasmarha-tenyésztésnek és -kereskedelemnek köszönhetôen virágzásnak indult. Falaik között a céhek is biztonságot és piacot találtak. A mezôvárosok környezetük kulturális központjaivá váltak. Ezt segítette a protestáns gyülekezetek, majd a katolikus egyház iskolaalapító tevékenysége is. A hódoltság
területére került régebbi városok inkább erôdökké váltak, a török elhanyagolta
ôket, csak egy-két épület ôrzi a török uralom emlékét (mecsetek, fürdôk).
Az ország török alóli felszabadulása, majd a Rákóczi-szabadságharc után a
legfontosabb feladat az ország újjáépítése, az elnéptelenedett területek benépesítése és benépesülése volt. A XVIII. században ez a folyamat három módon
ment végbe: mesterséges betelepítéssel, belsô vándorlással és külföldrôl történô
bevándorlással. Következményeként a század végére a lakosság több mint duplájára nôtt, de Magyarország soknemzetiségû országgá vált. A nemzetiségek
aránya országosan megközelítette a magyar lakosságét. Egyelôre a népek és
a vallások békésen egymás mellett éltek – példa erre Temesvár és környezete,
a Bánság (Bánát) is. A városok újjáépültek, és fejlôdésnek indultak. A korszak a
barokk stílus elterjedésének idôszaka hazánkban.
1. 	Milyen események következtében, és mikor szakadt három részre Magyarország? Nevezd meg a három országrészt!
2. Mi volt a török közigazgatás egysége, és kik álltak az élén?
3. Mi jellemezte egy török kori mezôváros belsô igazgatását?
4. Mi a különbség a szpáhi birtok és a hász birtok között?
5. Ismertesd a kettôs adóztatás fogalmát!
6. Írd le, meséld el, hogyan nézett ki egy hódoltsági mezôváros!
7.	Képzeld el, hogy egy hódoltságban élô jobbágy vagy! Ismertesd, hogyan
változott meg az életed a török hódítás elôtti idôkhöz képest!
8. Mutasd be a hódoltsági városok gazdasági életét!
9. Milyen viszonyban voltak egymással a kecskeméti felekezetek?
10. Milyen feltétellel támogatta az udvar a betelepítéseket Magyarországra?
11. Mely népcsoportok érkeztek az országba?
12 Mely népek települtek le Temesváron?
13. Mely vallások éltek egymás mellett Temesváron a XVIII. századtól?
14. Hogyan változott az ország népessége a XVIII. század folyamán?
15. Mely népek és vallások éltek ezután az országban?
16. Milyen épületeket emeltek az ország városaiban barokk stílusban?
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Forradalmak kora

V.

fejezet

Párizs egyik jelképe a diadalív. A következô fejezetben tanulunk a francia forradalomról és Napóleon
francia császárról, akit az újkor legsikeresebb hadvezérének tartanak. Ô rendelte el a XIX. század
elején a francia hadsereg (és persze a saját) dicsôségének megörökítésére a diadalív megépítését
Párizs legszebb sugárútjának a végén, a Csillag téren (franciául Étoile – étoál). Ide – ahogyan
a légi felvételen jól látható – csillag alakban futnak be a sugárutak. Itt tartják a legnagyobb
francia
S nemzeti ünnep, a nagy francia forradalom napjának katonai parádéit minden év július
14-én. Korszakunkban, a XVIII–XIX. század fordulóján két, napjainkat is meghatározó forradalmi változás zajlott. Az Angliából elinduló ipari forradalom, amely máig hatóan gyökeresen átalakította a gazdaságot, a társadalmat, a gondolkodást és a mindennapokat. A másik
a polgári tulajdont, társadalmat és államot megteremtô francia forradalom, amely nemcsak az
elsô polgári államok egyikét hozta létre, de az elsô modern diktatúrára is mintát adott. (Fotó:
Yann Arthus–Bertrand/CORBIS)
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14. Ipari forradalom

A Bank of England (az angol központi/
nemzeti bank) épülete Londonban. Ez a
világ egyik legrégebbi bankja, 1694-ben
alapították.
1 Európa a világ bankára. A tôke a nagy

földrajzi felfedezések óta gyûlt Európában. Minden, gazdaságilag fejlett nemzetnek megvolt a nemzeti bankja, ezek
mellett rengeteg magánbank is létezett.
• Vitassátok meg! Mi a különbség a pénz
és a tôke között? (Ha ma valakinek van x
mennyiségû felhasználható pénze, hogyan
válik az tôkévé?)
2 Az európai zsidó közösségek a társadalom látványosan fejlôdô városi csoportjaihoz tartoztak. Nagy szerepet játszottak az ipar, a bankrendszer és a közlekedés fejlôdésében.

A manufaktúra és a gyár • Hasonlítsd
össze a két képet! Melyek a legfontosabb
különbségek? Gépeket már az ókor óta
használ az emberiség. Mi a legfontosabb
különbség a korábban alkalmazott és a
manufaktúrában használt gépek között?

A XVIII–XIX. században a politikai változások mellett – és azokkal
egy idôben – a világ fejlettebb részein látványos változások
történtek a gazdasági életben: az iparban, a mezôgazdaságban és
a kereskedelemben. Az eszmékben, a politikában, a társadalomban
és a gazdaságban lezajló változások sorrendjét nem lehet
megállapítani: ezek egymással párhuzamosan, egymást erôsítve
játszódtak le (és játszódnak le ma is).

A változások elôfeltételei

• Mi az alapvetô különbség a céh és a manufaktúra között? Ki a tu-

lajdonosa a céhbeli mûhelynek, és ki a manufaktúrának? Kik végzik a
munkát az egyikben, és kik a másikban?
• Az 5. téma átismétlésével fogalmazd meg a bank, a tôzsde és a
részvény szavak jelentését! A 7. téma alapján fogalmazd meg, hogyan
teremtette meg a szabad tôkés fejlôdés alapjait az angol polgári átalakulás!
A XVI–XVII. században Nyugat-Európa a világkereskedelem és a világgazdaság központjává vált. Társadalma erôteljesen polgárosult. Kialakult és a társadalom, a politikai élet vezetô erejévé vált a tulajdonos és
vállalkozó polgári réteg, és megjelent a vállalkozásokban dolgozó bérmunkásréteg is. A polgárság kivívta politikai szabadságjogait Angliában, az Amerikai Egyesült Államokban, majd Franciaországban is (errôl
a következô témánál tanulunk), elhárítva a szabad vállalkozás feudális
korlátait. A polgári átalakulás fokozatosan Európa és Amerika minden
területén napirendre került.
A nagy földrajzi felfedezések, a gyarmatosítás és a világkereskedelem
kialakulásával hatalmas mennyiségû pénztôke halmozódott fel Európában. 1 Felhalmozott pénzüket a polgárok vállalkozások alapítására
és fejlesztésére fordították, ezzel tôkét fektettek be immáron az iparba is.
Céljuk az volt, hogy vagyonukat megnöveljék, azaz haszonra tegyenek
szert. Céljaikat a bankok hitelekkel támogatták. 2
A tôkés gazdaságban a vállalkozások szabadon versenyezhettek.
A vállalkozók gyárakat*, pénzintézeteket alapíthattak. A XIX. század a
szabad versenyes kapitalizmus* kora. A kapitalizmus a tôkés termelésen alapuló gazdasági rendszer. (A „kapital” német szó tôkét jelent.)

14. Ipari forradalom

Az a vállalkozó marad versenyképes a piacon, aki a legkisebb befektetéssel, olcsóbban, jobb minôséget tud elôállítani, és ezzel
maximális hasznot tud elérni. 3 A nagyobb haszon reményében
megjelent az áruk tömegtermelése.*

A mezôgazdaság fejlôdése és az ipari forradalom
Az ipari forradalom* Angliából indult a XVIII. század második felében, lassan kiterjedt az egész világra, és több szakaszon keresztül
napjainkban is zajlik. Az élet egészét átfogó, átalakító történelmi
folyamat, amely több területen párhuzamosan megy végbe,
és teljes gazdasági, társadalmi, életmódbeli átalakulást eredményez. Hatása érvényesül a tudomány, a technika és a mûvészetek területén is.
Az ipari forradalom hatására a lakosság egyre nagyobb része az
iparban dolgozott, ráadásul a népesség is növekedett. Mindez nem
következett volna be a mezôgazdaság fejlôdése nélkül.
A föld – a fejlettebb területeken – polgári tulajdonná vált. Akinek
volt elegendô pénze, vásárolhatott földet, és azt gépekkel mûvelhette meg. A mezôgazdaságban is gyorsan nôtt a termelékenység. A
gyárak a XIX. században már mezôgazdasági gépeket is gyártottak.
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3 A szabad versenyes kapitalizmusban
az áruk szabadon versenghettek, ezt a
versenyt állami beavatkozás nem korlátozta. A termelést a piac törvénye sza
bályozta: amibôl sok van, az olcsó lesz,
amibôl kevés, az drága marad.
• Folytasd a következô gondolatmenetet!
Egy áruból kevés van, ezért sokan keresik
(nagy iránta a kereslet), tehát drágán lehet
eladni. Ha drágán lehet eladni, egyre több
vállalkozó kezd ilyet termelni, hiszen nagy
rajta a haszon. Ha egyre többen termelnek
ilyet… Ha folytatod a gondolatot, alkottál
egy példát a kereslet-kínálat törvényére.

• Mit tanultunk a kétnyomásos gazdálkodásról ötödik osztályban?

(10. téma.) Ennek fejlettebb változata alakult ki késôbb: a háromnyomásos gazdálkodás, ahol a földnek csak harmada maradt ugar.

A nyomásos termelést a fejlettebb területeken felváltotta a vetésforgó. A vetésforgó alkalmazásakor nem hagytak ugart, a termôföld egy részébe takarmánynövényeket* vetettek. Így az istállóban
tartott állatok is bôséges táplálékhoz jutottak. A földet trágyázták, s
emiatt még nagyobb volt a termés. Megszûnt az élelmiszerhiány. Az
ugrásszerûen növekvô ipari munkásság élelmezése is lehetôvé vált.
Ugyanakkor a modernizálódó mezôgazdaságban egyre kevesebb
munkáskézre volt szükség – a felszabaduló munkaerô a városban,
az iparban próbált szerencsét.

A háromnyomásos földmûvelés és a vetésforgó • Mi az ugar? Miért növeli a
termelékenységet a vetésforgó alkalmazása? Miért dolgozik eredményesebben a bérmunkás, mint a robotoló jobbágy?

Gyapotszedôk • A 4. témában tanultak segítségével mutasd be a rabszolgakereskedelmet! Mi az ültetvény? Milyen lehetett az itt élô rabszolgák élete és sorsa
a kép alapján?
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A gyapotból pamut – a textilipar fejlôdése
4 A gyapotszedés során a gyapotcserjén termô tokokból a gyapotot kitépik
és zsákokba gyûjtik. Ezután a gyapotot
megtisztítják a szennyezôdésektôl, majd
a szálakat leválasztják a magokról úgy,
hogy a szálak lehetôleg ne sérüljenek.
100 kilogramm magvas gyapotból átlagosan mintegy 32 kilogramm pamutszál
lesz. A pamutszálból fonással fonalat
készítenek, majd ebbôl a fonalból lehet
textilt szôni.
• Nézd meg a gyapot képét a tankönyv
34. oldalán!

Az ipari forradalom elsô szakaszának húzóágazata a textilipar volt,
amelynek piaci lehetôségei a gyarmatosítás miatt szüntelenül bôvültek. Ez az iparág kis befektetést igényelt, olcsó nôi és gyermekmunkaerôvel is megvalósítható volt a gyártás folyamata, így nagy
haszonnal kecsegtetô befektetés volt. Az itt felhalmozódó tôke pedig
további, nagy tôkeigényû ipari ágazatok fejlôdését is biztosította.
Angliában a juhok gyapja kiváló minôségû volt, és bár a legelôk
területe és a birkák száma egyre növekedett, a növekvô igények kielégítéséhez új nyersanyag kellett. Ez a nyersanyag a pamut volt,
amelyet a gyapotcserje magjait burkoló finom szálakból nyertek.
A gyapotot az Amerikába bevándorolt telepesek kezdték el termeszteni a XVII. században. A gyapottermesztés munkaigénye és a
helyi munkaerô hiánya miatt rabszolgatartó ültetvényekrôl került ki
a pamut és áramlott Nagy-Britannia* gyáraiba. 4
A piac növekedett, ezért a termelést is növelni kellett, ami gyors
technikai fejlesztést igényelt. Ezt elôször egyszerû mechanikus
szerkezetek, gépek segítségével oldották meg. Megjelentek a szövôgépek, majd a kialakult „fonáléhségben” a fonógépek is, amelyek több száz ember munkáját is képesek voltak ellátni. A fejlôdés
újabb lendületet vett azután, hogy textiliparban is megjelent a gépek hajtóerejeként a gôz. Anglia olcsó pamutanyaggal árasztotta el
a világot.

5 James Watt 1769-ben készítette gôzgépét. A gôzkazánban felforralják a vizet (fa-, szén-, olaj- stb. fûtéssel), így a
víz nagy nyomású gôzzé alakul. A gôz
ereje megmozgat egy dugattyút. Ezt az
ide-oda egyenes mozgást egy szerkezet
forgómozgássá alakítja. Ezzel a forgással
hajtják meg a gépeket: mozdonyt, hajót,
szerszámgépeket,* mezôgazdasági gépeket stb.
A „fonó Jenny” forradalmasította a könnyûipart. Mivel egyszerre több orsó
font, gyorsabbá vált a munkavégzés. Az utódait már könnyen összekapcsolhatták a gôzgéppel is • Magyarázd meg, miért!

A gôzgép. Bányászat, gyáripar, vasútépítés

Watt gôzgépének rekonstruált (újraelkészített) modellje • Figyeld meg az
áttételt, amely a dugattyú (jobboldalt)
egyenes vonalú mozgását forgómozgássá
alakítja! (Ugyanilyen szerkezet található a
mai autókban.)

A termelés jelentôs fellendülését eredményezte a gôzgép elterjedése az iparban. Az elsô jól használható gôzgépet James Watt
(dzsémsz vatt) skót mérnök készítette el. Watt legfontosabb újítása az a szerkezet volt, amely a dugattyú fel-le mozgását forgómozgássá alakította. 5 Így a gôzgéppel már mindenféle eszközt
meg lehetett hajtani. Szinte az egész ipari forradalom a gôzgép erejét
hasznosította. A bányákban, a gyárakban gôzzel hajtott gépekkel dolgoztak. Az üzemek így függetlenné váltak a korábbi erôforrásoktól, például a víztôl és a széltôl.

• Miért termelékenyebb, ha egy munkafolyamatot részekre bontanak,

mint ha egy munkás maga végezné el az egész tevékenységet?
• Mit tanultunk korábban a vízimalomról és a szélmalomról?

14. Ipari forradalom
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A gôzgépek elterjedése megnövelte a szén mint energiahordozó és a vas mint nyersanyag iránti igényt. Ez a bányászat gyors
ütemû fejlôdését eredményezte. Anglia szénben és vasércben is
gazdag volt, ami a további növekedés és a nehézipari ágazatok élre
törésének fontos tényezôje volt. Fejlôdött a vaskohászat, amely a
gyáripart éltetô gépgyártás alapanyagát szolgáltatta.

Vasgyár Berlinben, 1847

A Savannah nevû gôzhajót 1819-ban bocsátották vízre. A vitorlázatot a gôzhajók
még körülbelül ötven évig megtartották.
• A mai hajókat hajócsavar hajtja. Mi
hajtotta a régi gôzhajókat? Szerinted melyek az elônyei és a hátrányai a vitorlás
hajóknak és a gôzhajóknak? Figyeld meg
a képet! Hogyan halad éppen a Savannah:
széllel vagy gôzhajtással?

A gyáripar sok nyersanyagot igényelt, és sok készárut termelt.
Ezeket pedig nagy tömegben kellett szállítani. Ezért az iparban a következô lépés a közlekedés fejlesztése volt.
Az amerikai Fulton (faltn) a gôzgépet a hajóba építette. Megszületett a gôzhajó, amely az Amerikai Egyesült Államokban indult
elsô sikeres útjára, 1807-ben. 6 Az elsô gôzmozdonyt az angol
Stephenson (sztívenszon) indította útjára 1825-ben. A vasút néhány évtized alatt a legfontosabb személy- és teherszállító eszközzé
vált. A vasútvonalak pókhálóként szôtték be Európa fejlett területeit. 7 A közlekedés fejlesztésében fontos lépés volt a csatornahálózatok létesítése és a kövezett utak megjelenése is.
6 Gôzhajók a tengeren. 1819 tavaszán az Egyesült Államok egyik kikötôjébôl
kifutott a Savannah (szavanna) nevû gôzhajó. Közel egy hónap alatt átszelte
az Atlanti-óceánt, és kikötött Angliában. Gôzgépének teljesítménye mindössze 30 lóerô volt (egy mai autó teljesítménye ennek legalább a háromszorosa). Nem hajócsavar hajtotta, mint a mai hajókat, hanem az oldalára szerelt
lapátkerekek. Még évtizedekig inkább vitorlásokkal keltek át az óceánon, mert
az sokkal olcsóbb volt.
Az elsô gôzhajók megjelenése után gyorsasági versenyt hirdettek Európa
és Amerika között. A leggyorsabb hajó mindig elnyerte a Kékszalag díjat. Ennek a versenynek lett áldozata a Titanic* (titanik) utasszállító hajó 1912-ben,
amikor jéghegynek ütközött és elsüllyedt.
7 Stephenson elsô mozdonya még csak 25 km/óra sebességgel vontatta a
kocsikat – igaz, ez csak kísérlet volt. 1830-ban Rocket (rákit) nevû mozdonyának sebessége már elérte az 50 km/óra sebességet a Liverpool–Manchester (liverpúl–mencseszter) útvonalon. Magyarországon az elsô vasútvonalat
1846-ban nyitották meg Pest és Vác között.
@ Nézz utána – például az interneten –, hogy 1846-ban hány perc alatt
tették meg a Pest–Vác-távolságot vasúton!

Stephenson híres gôzmozdonyának, a
Rakétának újjáépített (rekonstruált) változata
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A közlekedés és a kereskedelem biztonsága érdekében gyors távközlésre volt szükség. Samuel Morse (szemjuel morze) amerikai mérnök alkotta meg az elsô elektromos távírót és a hozzá használatos,
pontokból és vonalakból álló jelrendszert. Távírászként kezdte pályáját Edison is, aki találmányaival (pl. a szénszálas izzó, 1879) új technikai korszakot indított el, fôleg az elektromosság terén.

Az ipari forradalom társadalmi következményei
Az ipari forradalom hatására jelentôs növekedésnek indult NagyBritannia, majd Európa és az Egyesült Államok népessége. Ebben szerepet játszottak a javuló életfeltételek, a növekvô élelemtermelés és
az orvostudomány fejlôdése.

Európa népességnövekedése
az ipari forradalom idején
Samuel Morse (1791–1872) és találmánya, a távíró, a hozzá tartozó nemzetközi kódrendszerrel • Gondold át, miért
szükséges a közlekedés és a kereskedelem
fejlôdéséhez a gyors és megbízható távközlés! Miért volt fontos szerepe az üzleti
életben is a távírónak?

Az ipari forradalmak nyomán a XX. század elejére Európa fejlettebb
területein a hagyományos mezôgazdasági államok modern ipari országokká váltak. Emberek tömegei vándoroltak a városokba a falvakból,
hogy a munkát kínáló új ipari központokban helyezkedhessenek el.
A gombamód szaporodó gyárak mûködéséhez rengeteg munkásra
volt szükség. Azok vándoroltak a városokba, akiknek nem volt földjük, vagy csak olyan kevés, hogy abból nem tudtak megélni.

A városi és a falusi lakosság százalékos aránya a XIX. század közepén Európa
három fejlett országában • Beszéljétek meg, hogy szerintetek mennyiben tükrözi
egy ország fejlettségét ez az adat!

Thomas Alva Edison (1847–1931), az
egyik leghíresebb feltaláló. Több ezer találmánya volt (pl. szénszálas izzólámpa,
fonográf, szénmikrofon).

A céhek megszûnôben voltak, a mesterek és a céhlegények is elsôsorban a gyárakban tudtak elhelyezkedni. Akinek sok szabadon
befektethetô pénze, azaz tôkéje volt, vállalkozóként gyárat, kereskedelmi társaságot vagy bankot alapított. Ôk alkották a vállalkozó
polgárság, azaz a tôkések rétegét.
A társadalom két alapvetô társadalmi csoportja között a tulajdon és a jövedelem mértéke volt a vízválasztó. A polgári társadalom részét képezték a nagyvállalkozók mellett a középrétegek (középpolgárság, értelmiség) és a saját mûhellyel, üzlettel rendelkezô
kisvállalkozók (kispolgárság) is.

14. Ipari forradalom
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A vidékrôl a városokba áramló emberek és az elszegényedett városlakók nagy része nem tudott másból megélni, mint hogy bérmunkásként munkát vállalt a gyárakban. A vállalkozó tulajdonos
polgárság és a bérmunkások rétege alkotta az újkorban kialakult
kapitalista társadalom két jellemzô csoportját.

• Vajon melyik csoport volt lényegesen nagyobb?
Ugyanilyen változások kezdôdtek meg a mezôgazdaságban is.
A vállalkozók igyekeztek minél nagyobb fölbirtokokat vásárolni,
azt korszerû gépekkel felszerelni és bérmunkásokkal megmûveltetni.
A földtulajdon így ugyanolyan tôkés vállalkozássá vált, mint egy
ipari üzem. A tulajdonosi réteghez tartoztak a vidéken élô különbözô nagyságrendû földtulajdonnal rendelkezô birtokos paraszti
rétegek is.

• Melyek a legfôbb különbségek egy feudális uradalom (ötödik osztály, 10. téma) és egy újkori mezôgazdasági nagyüzem között?
Gyerekek és felnôttek mindennapjai
egy iparvárosban
Az ipari forradalom egyik velejáró jelensége volt az iparvárosok
kialakulása. Ezek egy-egy gyár körül jöttek létre, és a nagyszámú
munkaerô bevándorlása miatt hirtelen hatalmas városokká nôttek.
Kialakulásukat a kedvezô földrajzi tényezôknek köszönhették, mint a
nyersanyaglelôhely, közúti-vasúti csomópont, kikötô. A kedvezô
adottságú vidékeken a gombamód szaporodó városok iparvidékeket hoztak létre.

• Idézd fel a középkori városokról tanultakat! Minek köszönhették
kialakulásukat ezek a városok? Keress eltérô és hasonló telepítô tényezôket!
A városiasodás következtében az új nagyvárosokban elkülönültek a gyár- és lakóövezetek, de az egyes társadalmi csoportok negyedei is. A tehetôs nagypolgárság és a középrétegek elegáns, lakható,
palotákból és villákból álló negyedei mellett kialakultak – elsôsorban a városok peremkerületeiben – a munkásnegyedek és a legsze-

Szappan csomagolása a XVIII. századból.
A szappant már az ókorban is használták,
de a XIX. századig drága volt. Az olcsó
szappan a tudomány fejlôdésének köszönhetô, annak, hogy a vállalkozók jó üzletet
láttak az árusításában. • Miért fontos része
a higiéniának a szappan?
8 „[…] reggeltôl estig szakadatlanul dolgoztam rongyosan, mocskosan, közönséges munkások és inasok társaságában. […]
elégtelenül és erôtlenül táplálkozva kódorogtam az utcákon. […] ha a jó Isten meg
nem könyörül rajtam, […] könnyen egész
kis útonállóvá vagy csirkefogóvá lehettem
volna. […] Hogy titokban szenvedtem, mégpedig mondhatatlanul, azt senki más nem
tudta, csak én. […] Tudtam az elsô perctôl
fogva, hogy ha nem végzem el a dolgomat
épp oly jól, mint bárki a többiek közül, nem
kerülhetem el, hogy le ne nézzenek, meg ne
vessenek. […] Helyzetemet úgy fogtam föl,
hogy semmi reményem sincs a szabadulásra, s éppen ezért le is mondtam a szabadulás gondolatáról.” (Részlet Charles Dickens
Copperfield Dávid címû regényébôl. Dickens
gyermekként megtapasztalta a nyomort,
12 évesen ô tartotta el magát és még családját is támogatnia kellett.)
• Mi a kapcsolat a munkásnegyedet ábrázoló metszetek és a regényrészletben olvasottak között?

Munkásnegyed Londonban a XIX. század
elsô felében (Gustave Doré [güsztáv doré]
metszetei) 8 • Mondd el a kép alapján,
hogyan oldották meg sok ember kis helyen
történô elszállásolását!
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A „Fekete vidék.” Az angol középhegységben (Pennine) kialakult iparvidékrôl
készített korabeli festmény • Miért kapta ezt a nevet az iparvidék? Válaszolj
a kép alapján! Milyen lehetett az emberek egészsége ezen a vidéken?

London belvárosa a XIX. században
• Hasonlítsd össze a munkásnegyedekrôl
készült ábrázolásokkal a képet, és fogalmazd meg, milyen különbségeket találsz
az épületekben, a lakáskörülményekben,
az utca képében, az emberek öltözködésében, életmódjában!

gényebbek katasztrofális egészségügyi, élet- és lakásviszonyokkal
jellemezhetô nyomortelepei.
A növekvô nagyvárosokban új problémákkal is szembe kellett
nézni. Ilyen volt például a gyárak és a lakóházak kéményeibôl kibocsájtott füstbôl és a szennyvizekbôl származó környezetkárosítás.
Meg kellett oldani a közvilágítást, az ivóvízellátást, a szennyvízelvezetést, a közutak fenntartását, a szemétszállítást, és meg kellett
szervezni az egészségügyi ellátást.
A városok az ott élôk életmódját is gyökeresen átformálták.
A nyüzsgô, felgyorsult városi élet, az utcákat ellepô embertömeg, a
pezsgô, színes városi világ éles ellentétbe került a vidéki élet egyszerû
nyugodtságával. A nagyvárosi élet legfontosabb színtere a városközpont volt, elegáns üzletekkel, éttermekkel, szórakozóhelyekkel,
kávéházakkal, ahol soha, még éjjel sem szûnt meg a pezsgô élet. Itt
voltak a legnagyobb bankok, vállalatok, üzletházak központjai és a
hivatalok is.

• Készíts képzeletbeli úti beszámolót egy ipari forradalom korabeli
iparvárosról! Mutasd be a város szerkezetét, életét, jellemzôit!

9 A szegények helyzetének javítására
vezették be Angliában a dologházak intézményét. A reménytelen nyomorban
élô családoknak minimális bérért munkát
adtak. Nemek és életkorok szerint elkülönítették a koldusokat, és rendkívül szigorú feltételek között dolgoztatták ôket.
A dologházak embertelen világát kritizálták Charles Dickens (csárlsz dikensz)
regényei (például a Twist Olivér).
•Ha van kedved, olvasd el a regényt!

A városközpont csillogásával, gazdagságával szemben más volt a
munkásnegyedek, a gyárak bérmunkásainak élete. Nagyon kiszolgáltatottak voltak, legalábbis a kapitalizmus elsô idôszakában.
Kénytelenek voltak elfogadni a legrosszabb munkafeltételeket, mert
mást nem tehettek: bérmunkájukon kívül másból nem tudtak megélni. Bármikor az utcára kerülhettek, hiszen nagy volt a munkanélküliség.* 9 Az elbocsátott munkások helyére azonnal rengetegen
jelentkeztek.
A munkabérek olyan alacsonyak voltak, hogy az egész munkáscsaládnak dolgoznia kellett – sokszor azonban még így is éheztek.
A munkaidô gyakran napi 14 óra volt.
A szénbányákban elôszeretettel alkalmaztak 10-12 éves gyerekeket (persze a felnôtteknél alacsonyabb bérért), mert ôk a szûkebb
vágatokban is elfértek. 10 A gyárakban folyó termelés független a
napszaktól, mivel a gépek éjszaka is mûködhetnek. Sok munkásnak
heti hat-hét éjszakai mûszakot is teljesítenie kellett. A gyárváro-
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sok körül nyomornegyedek jöttek létre, ahol nagyszámú bérmunkás
élt. Egy-egy szobában nyolc-tíz ember is összezsúfolódott.

• Készíts összefoglalót! Mi jellemezte a munkások helyzetét?
A nagy ipari központokban sok munkás élt egy helyen, így kön�nyen összefogtak, szervezkedni kezdtek. Elôször segélyegyleteket
hoztak létre, amelyek a legrászorultabbakat (például az özvegyeket,
a munkanélkülieket) segítették, majd szakszervezeteket alakítottak. A szakszervezetek az egy-egy szakmában dolgozó munkások
érdekképviseleti szervei. A szakszervezetek leghatásosabb fegyvere
a sztrájk volt. Sztrájk esetén az egy szakmában dolgozó munkások
tömegesen szüntették be a munkát, és a tôkés általában arra kényszerült, hogy tárgyaljon velük.
Munkások jobb munkakörülményeket és
szavazati jogot követelnek Londonban,
1848-ban. Korabeli technikával készült
fénykép. • Mit gondolsz, mi tett lehetôvé
egy ilyen nagy méretû tömegmegmozdulást?
10 Gyermekmunka. Részlet egy jegyzôkönyvbôl, amelyet egy gyermekmunkát
vizsgáló királyi bizottság vett fel Angliában:
„– Mennyi idôs voltál, amikor a bányába mentél?
– Kilencéves.
– Rendesen milyen korukban mennek
a gyermekek a bányába?
– Némelyik még hatéves sincs.
– Ezek a kisgyermekek ugyanazt a
munkát végzik, mint ti?
– Amit a kicsik magukban nem tudnak
megcsinálni, azt a többiek segítségével
végzik; ketten vannak egy kosárra, ha egy
kevés hozzá…”

Gyermekmunka egy angliai szénbányában
kásokat a bányákban?

• Miért alkalmaztak gyermekmun-

Vázlat
Polgári átalakulás → a vállalkozás szabadsága (szabad versenyes kapitalizmus) → gazdasági fejlôdés.
A mezôgazdaság forradalma → a termelékenység nô.
Ipari forradalom: gôzgép (Watt) → gépesítés → gyárak → textilipar fejlôdése → nehézipar (kohászat, gépgyártás) → a közlekedés forradalma.
Ipari (és mezôgazdasági) forradalom → népességnövekedés → városiasodás
→ a társadalom új csoportjai:
– vállalkozó polgárság; tulajdonosok;
– bérmunkások.
A bérmunkások kiszolgáltatottsága → rossz élet- és munkakörülmények → szakszervezetek, sztrájkok.

Összefoglaló kérdések
1. Mi a szabad versenyes kapitalizmus?
2. Miért nôtt a termelékenység a mezôgazdaságban?
3. Miért forradalmasította a gôzgép az
ipar egyes ágazatait és a közlekedést?
4. M
 i a különbség a manufaktúra és a
gyár között?
5. Hogyan hatott az ipari forradalom a
társadalomra?
6. Jellemezd a munkások helyzetét a tôkés társadalom kezdeti idôszakában!

V. fejezet. Forradalmak kora

Az egészségügyi ellátás megszervezése,
a himlô legyôzése
A hatalmassá duzzadt városokban kis területen rengeteg ember zsúfolódott össze. Járványoktól kellett tartani, ez szükségessé tette az
egészségügyi ellátás megszervezését. A XIX. század elsô felében Angliában jött létre az elsô egészségügyi minisztérium.
Az ipari forradalom minden tudomány fejlôdését maga után vonta.
Az orvostudományban kifejlesztették az elsô védôoltásokat (immunológia).

• Mi volt a jelentôsége a csatornázásnak közegészségügyi szempontból?

Lámpagyújtogató. Az ô feladata volt alkonyatkor az utcai gázlámpák begyújtása és reggel az eloltásuk. • Antoine de
Saint-Exupéry (antoán dé szentekszüpéri)
kisregényében az ötödik bolygó lakója is
egy lámpagyújtogató. Emlékszel még, melyik ez a kisregény? Ha nem, nézz utána!

Himlôoltás a XIX. században. Jenner eljárása szerint éles késsel karcolják meg
a kisfiú karját. • Mit olvastunk tavaly a
nagy középkori járványokról? (Ötödikes
tankönyv, 139. oldal.)

Edward Jenner (edvárd dzsenner) angol orvos találta fel a himlôoltást.
Egy tehenészlány egyszer büszkén mesélte neki, hogy ô már nem kaphatja el a himlôt, mert átesett a tehénhimlôn, tehát már védett a betegség ellen. Ez a megfigyelés vette rá az orvost, hogy kísérletekbe kezdjen. Egy ötéves kisfiút beoltott emberen enyhe lefolyású tehénhimlôvel.
A fiú átesett a betegségen, majd amikor késôbb az emberre is veszélyes
fekete himlôvel megfertôzte, már nem lett beteg.
Jenner szerette volna közzétenni felfedezését, de eleinte nem hittek
neki. A Londoni Királyi Társaság így utasította el a beadványát: „A társaság tagjának óvatosnak kellene lennie, és nem volna szabad kockára
tennie megbecsültségét azáltal, hogy olyasmit nyújt be a tanult testület elé, ami ennyire eltér az elfogadott ismeretektôl, ráadásul ennyire
hihetetlen.”
A himlôoltás késôbb mégis az egész világon elterjedt. Ez a betegség
– amely régen rengeteg áldozatot szedett – 1979-re az egész világból
eltûnt. (Az oltóanyagot ma is vakcinának hívják, ez a vacca [vakka] szóból származik, amely latinul tehenet jelent.)
Megkezdôdött a nagyvárosok közmûvesítése is. A jobb minôségû
lakásokba bevezették a vizet, az utcák alatt csatornákat fektettek le.
Sötétedés után a belvárosban olajmécsesekkel mûködô lámpák, majd
gázlámpák szolgáltatták a közvilágítást. Persze a nyomornegyedekben
mindezt nélkülözni kellett.
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„A francia forradalom tulajdonképpen az európai történelemnek
egyszerre a legsikeresebb és a legsikertelenebb forradalma.
A legsikeresebb azért, mert a társadalomnak oly mértékû
racionális (észszerû) átszervezését tette lehetôvé, amekkorát
az azelôtti forradalmak nem csináltak, s a legsikertelenebb
azért, mert olyan mértékû félelmet keltett, amibôl a nyugati
világ azóta sem tudott felépülni.” (Bibó István)

A forradalom* elôzményei
Franciaország a XVIII. században nagyhatalomnak számított. Az
ország gazdasága fejlôdött, sok száz manufaktúra mûködött, fejlett
volt a bankhálózat és a közlekedés.
Ám az 1780-as évek végén Franciaország mély gazdasági és
társadalmi válságba került. Gazdasági téren a feudális jog- és tulajdonviszonyok visszafogták az ipar és a kereskedelem fejlôdését.
Államcsôd fenyegette az országot a költséges háborúk miatt. Az udvar
pazarlása ugyanakkor növelte az elégedetlenséget, csakúgy, mint a
rossz termést hozó évek. A francia nép éhezett.

• A hatodikos tankönyv 7. témája alapján ismételd át és határozd

meg a törvény elôtti egyenlôség, a közteherviselés, a népképviselet és
az alkotmányos monarchia fogalmát!

A nép vezetôi közteherviselést* és törvény elôtti egyenlôséget követeltek. A Bourbon (burbon) uralkodócsaládból származó királyok (a „Lajosok”: XIV., XV. és XVI. Lajos) korlátlan királyi
uralmat gyakoroltak. Nem hívták össze a rendi gyûlést, a hivatalnokaikra és a hadseregre támaszkodva rendeletekkel kormányoztak.
A királyi egyeduralom helyett már szinte mindenki – a kiváltságos
társadalmi csoportok jelentôs része is – népképviseletet, alkotmányos királyságot akart. 1
Az államcsôd* miatt újabb adókat kellett megszavaztatni, ezért
XVI. Lajos király kénytelen volt összehívni a rendi gyûlést, amely
1789 tavaszán, a Párizs melletti Versailles-ban (verszájban) ült
össze.

XVI. Lajos király • A rendi gyûlés Franciaországban utoljára 1614-ben ülésezett.
Számolj! Hány évig tartott a királyi egyeduralom idôszaka?
1 Egy forradalmár pap az általa írt Mi a
harmadik rend? címû röpiratában így fogalmazta meg a meg a nép követeléseit:
„Három kérdést kell föltennünk magunknak:
Mi a harmadik rend?
– MINDEN.
Mi volt idáig a politikai rendben?
– SEMMI.
Mit kíván?
– HOGY LEGYEN VALAMI.”
• Magyarázd meg a politikai jelentését a
minden – semmi – valami szavaknak!

Forradalom és alkotmányos királyság
A rendi gyûlés rendkívül feszült légkörben kezdôdött. A társadalom
minden rétege elégedetlen volt. Párizs népe lázongott. A polgárság
képviselôi, kiegészülve az ôket támogató papi és nemesi képviselôkkel, nem szavazták meg az új adókat, alkotmányt követeltek, majd
mondván, hogy ôk képviselik a francia nemzet döntô részét, alkotmányozó nemzetgyûléssé alakultak át, és esküt tettek, hogy addig nem oszlanak szét, míg alkotmányt nem adnak az országnak.

• Hogyan jelenik meg az események során a – korábban tanult – nép-

felség elve?
• Mi a különbség a rendi gyûlés és a nemzetgyûlés között?
• Ismételj! Mi az alkotmány? (Az Amerikai Egyesült Államokkal kapcsolatban tanultunk róla, a 7. témánál.)

Marie Antoinette (márí antoánett), Franciaország királynéja. Mária Terézia királynô tizenötödik gyermeke, aki tizennégy
évesen kötött házasságot XVI. Lajos francia királlyal. Származása (a Habsburgok
évszázadokig a franciák legádázabb ellenfelei voltak Európában), pazarló életmódja,
a divat és a szerencsejátékok iránt mutatott erôs szenvedélye miatt a franciák nem
szerették. Sokan ôt tették felelôssé az ország gazdasági bajaiért. (A tankönyv 11.
témájában már olvashattál róla.)
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2 „Az egész reggel a fegyverkezéssel telt.
Alighogy fegyverünk volt, mindjárt a Bastille-hoz mentünk. A parancsnok, aki bizonyára meglepôdött, hogy Párizsban egy
csapásra százezer szuronyos puskát lát,
és azt hihette, hogy ezek a fegyverek az
égbôl hullottak, nagy zavarban lehetett.
Egy vagy két órán keresztül jobbra-balra
lövöldöznek; lelövik, akiket csak a tornyokon látnak [a felkelôk]. A parancsnok,
Launay gróf, megadja magát, a felvonóhidat leengedi; az emberek odarohannak
egymás hegyén-hátán, de ismét felhúzzák
a felvonóhidat, és a parancsnok kartáccsal
a tömeg közé lövet. Most a [felkelôket támogató] Francia Gárda ágyúja egy rohamrést lô. Egy rézmetszô hág fel elsônek, de
ledobják, és lábát töri. [...] A Bastille-t egy
félórán belül rohammal elfoglalják. Polgárfiak és vezetô nélküli katonák vették be,
egyetlenegy tiszt nélkül! Ugyanaz a gárdista, aki az ostromnál elsônek jutott fel,
üldözôbe veszi Launay urat, hajánál fogva
ragadja meg, és fogságba ejti. A városházára vezetik, és útközben félholtra verik.
Úgy megverték, hogy abba csak belepusztulhatott; végleg a Gréve téren verték
agyon, és egy hentes levágta a fejét. [...]
Felhágtam a meghódított Bastille rohamrésébe, és kitûztem rá a Gárda és a
polgárôrség zászlaját. Ott együtt volt a
legtöbb buzgó hazafi. Átöleltük egymást,
a gárdisták kezét csókoltuk, és sírtunk
az örömtôl és a megittasodottságtól.”
(Camille Desmoulins [kámíj demulen] népszónok levele, 1789. július 16.)
• Mondd el a forrás alapján, mi történt
a Bastille-nál!

A labdaházi eskü. Jacques-Louis David (zsák lüi dávid, 1748–1824) francia
festô alkotása. David a forradalom és Napóleon korának leghíresebb festôje
volt. A harmadik rend képviselôi – dacolva az uralkodóval – gyûlésüket alkotmányozó nemzetgyûléssé nyilvánították. A nemzetgyûlési képviselôk azonban a következô gyûlésükre menet zárt ajtókba ütköztek. A király lezáratta
a tanácstermüket. A feldühödött képviselôk ekkor átvonultak a közeli labdaházba.* Megesküdtek, hogy addig nem válnak szét, amíg nem alkotják meg a
király hatalmát korlátozó alkotmányt. Ez az esemény volt a labdaházi eskü.
• Hogyan fejezi ki a kép a résztvevôk lelkesedését?

A király a forrongó Párizst idegen zsoldosokból álló katonasággal
vetette körül. A hír hallatán a párizsiak fellázadtak, kifosztották a
fegyverraktárakat, és 1789. július 14-én megostromolták a hírhedt börtönerôd, a Bastille (básztij) épületét. 2 3
A párizsi események híre futótûzként terjedt az országban. A parasztság sokfelé felfegyverkezett, és a nemesek ellen fordult. A vidéki hírektôl megriadt nemzetgyûlés augusztusban megszüntette a
feudális kiváltságokat. A volt kiváltságosok is adófizetôkké váltak,
megvalósult a közteherviselés. Ezzel megdôlt a feudális rendszer
Franciaországban.

3 Amikor a király (XVI. Lajos) egyik mi
niszterétôl értesült arról, hogy a párizsi
nép fellázadt, elfoglalta a Bastille-t, és
kezébe vette a hatalmat, döbbenten felkiáltott:
– De hiszen ez lázadás!
– Nem, felség, ez nem lázadás, ez for
radalom – válaszolta a miniszter.
• Magyarázd meg! Mi a különbség a lá
zadás és a forradalom között?

A Bastille ostroma. A hírhedt börtönben az ostrom idején mindössze hét ember raboskodott. @ Nézz utána, miért volt a Bastille a forradalmárok elsôdleges
célpontja, mi lett a sorsa, mi található most a helyén?
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A nemzetgyûlés elfogadta az Emberi és polgári jogok nyilatkozatát, 4 amely az alapvetô szabadságjogokat tartalmazza. Kimondja, hogy a hatalom forrása a nép, tehát az állam vezetôinek
hatalma a néptôl származik – ez a népfelség elve. A rendekre tagolt
feudális társadalomból nemzet született.

• Honnan származtatták hatalmukat a feudális uralkodók?
• A felvilágosodás melyik gondolkodója fogalmazta meg a népfelség

elvét?

A forradalmi változásokat az 1791-ben kiadott alkotmány foglalta írásba. Ezzel Franciaország alkotmányos királysággá vált.
Az alkotmányban rögzítették a hatalmi ágak szétválasztását.
– A törvényhozó hatalmat a választott képviselôkbôl álló törvényhozó gyûlés kezébe tették le. Minden felnôtt férfi, akinek legalább
kicsiny vagyona vagy jövedelme volt, választójogot kapott.
– A végrehajtó hatalom a király irányítása alatt maradt, de minden hivatalt választás útján kellett betölteni.
– A független bírókat a nép választotta.
Az alkotmány biztosította az emberi jogokat és a jogi egyenlôséget.

• Melyik államban valósult meg elôször a hatalmi ágak szétválasztá-

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata
• Figyeld meg! Mit jelképezhet a két nôi
alak a festményen?

A köztársaság kísérlete Franciaországban

4 Részlet az Emberi és polgári jogok nyilatkozatából. 1789. augusztus 26.
„I. Minden ember szabadnak és jogokban
egyenlônek születik és marad: a társadalmi különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulhatnak.
II. Minden politikai társulás célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak
megôrzése. E jogok: a szabadság, a tulajdon, a biztonság és az elnyomással szemben való ellenállás.
III. Minden szuverenitás [önállóság, hatalom] természeténél fogva a nemzetben
lakozik; sem testület, sem egyén nem gyakorolhat hatalmat, mely nem határozottan
ettôl ered.
IV. A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt.”
• Sorolj fel minél több tényt, amely szemben
áll a megdöntött feudális renddel!

sa? A felvilágosodás melyik gondolkodója fogalmazta meg ezt a célt
korábban?

A király és hívei soha nem törôdtek bele hatalmuk és kiváltságaik
megnyirbálásába. Az uralkodó titokban a forradalom továbbterjedésétôl megrettent európai uralkodók segítségét kérte hatalma vis�szaállításához. Megpróbált a családjával együtt megszökni Párizsból,
de felismerték, és visszakísérték a városba. 5
5 A király szökése. 1791 júniusában a király végül is a szökés mellett döntött.
Családjával együtt éjszaka, álruhában indult útnak, noha biztonságosabb lett
volna, ha külön-külön utaznak. Ráadásul egy feltûnôen nagy hintón keltek útra.
Kevés testôrt vittek magukkal, mert nem fértek el elegen, a királyné fodrászai
ugyanis sok helyet foglaltak. Hibát hibára halmoztak. A szökés második napján a király kitekintgetett a lefüggönyözött kocsiból. Egy kis faluban a helyi
postamester fia egy aranypénzre nyomott királyi arckép alapján felismerte az
uralkodót. Azonnal riasztották a nemzetôrséget. A királyi családot katonai kísérettel, az egyre növekvô nézelôdô tömeg szitkozódása, köpködése közepette
szállították vissza Párizsba.

„A királyság halotti menete”: A királyi
családot visszakísérik Párizsba a nemzetôrség sorfala között. A korabeli falragaszok szerint: „Aki a királyt megéljenzi,
megbotoztatik, aki megsérti, felköttetik!”
• Hogyan fejezi ki ez a mondat a király hatalmának változását? Kik a nemzetôrök?
Nézd meg a pontos meghatározást a Magyar
értelmezô kéziszótárban!
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A király háborúba vitte az országot az osztrákok és a poroszok ellen
(1792 nyara). Titokban azt remélte, hogy a háborús vereség eredményeként visszanyerheti a teljes hatalmát. Azonban az ellenség
csapatai megtorpantak, Párizsban pedig a köztársaság hívei népfelkelést robbantottak ki, megostromolták a király palotáját, ôt és a családját letartóztatták. 1792 szeptemberében az akkor még gyengén
felszerelt francia csapatok gyôzelmet arattak az ellenség felett,
s ezzel szinte egy idôben a törvényhozó gyûlésben kikiáltották a
köztársaságot. Nem sokkal ezután a királyt bíróság elé állították, és guillotine-nal (gijotin), azaz nyaktilóval kivégezték (1793.
január). 6

• Mit gondolsz? Hogyan menthette volna meg Lajos hatalmát egy háborús vereség?
• Milyen érveket hoztál volna fel egy tárgyaláson a király bûnössége
mellett és az ellen? Játsszátok el a tárgyalást, legyen vádló (ügyész) és
védôügyvéd is!
Guillotine • Miért „forradalmi” eszköz?
6 A guillotine-t (nyaktilót) egy francia
orvos (Guillotin) javaslatára kezdték el
alkalmazni a forradalom idején. Korábban
ugyanis a halálraítélteket, ha közemberek
voltak, felakasztották, ha nemesek, karddal lefejezték. Az általában gyors lefejezéssel szemben az akasztás gyötrelmes
és megalázó volt. A forradalmi eszmékbôl
következett, hogy a büntetés is egyenlô
és lehetôleg fájdalommentes legyen, bármilyen származású az elítélt. A nyaktilót
1792-tôl használták Franciaországban.
A Forradalom terén, a mai Concorde
(konkord) téren állították fel. Leghíresebb
áldozata XVI. Lajos király volt, akit 1793.
január 21-én 10 óra 22 perckor végeztek
ki. A nyaktiló utoljára 1977-ben csapott le
egy gyerekgyilkos nyakára. Azóta Franciaországban is eltörölték a halálbüntetést.
 Keress az interneten egy korabeli Párizs-várostérképet, és keresd meg a Concorde teret! Hogyan nevezték a forradalom
idején?

7 Az istentagadás (ateizmus) a felvilágosodás idején fogalmazódott meg. Ennek a
felfogásnak a hirdetôi a forradalom idején
mindent elkövettek a hit és a papok üldözése, megsemmisítése érdekében.

A hóhér felmutatja XVI. Lajos (volt) király levágott fejét • Milyen kapcsolatot
találsz a felvilágosodás eszméinek elterjedése és a kivégzés új módja között?

A köztársaság vezetôi nem tudtak megbirkózni a súlyos problémákkal, a nyomorral és az éhínséggel. Vidéken parasztfölkelések
törtek ki a hadseregbe való kényszersorozások és a katolikus vallásúak üldözése miatt. 7 Az elégedetlen és a forradalommal szembeforduló parasztságot sok helyen királypárti nemesek vezették.
A katonai helyzet is rosszabbra fordult. Nagy-Britannia nem
nézte jó szemmel Franciaország hatalmának növekedését, és több
országból álló szövetséget (koalíciót*) szervezett ellene. A hatalmukat a forradalom eszméitôl féltô uralkodók Anglia mellé álltak.
A köztársaságot minden irányból támadások veszélyeztették.
A gazdagabb és a gazdagodó polgárság képviselôi elégedettek
voltak a forradalom eredményeivel. Nem így azok, akik a szegényebbeket képviselték. A nincstelen városi polgárok erélyesebb intézkedéseket követeltek helyzetük javításáért. Az élükön álló értelmiségi
vezetôik a párizsi Szent Jakab-kolostorban tartották megbeszéléseiket, ezért jakobinusoknak nevezték ôket. Legfôbb vezetôjük Robespierre (robeszpier) volt.
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Maximilien de Robespierre (1758–1794)
• Hány éves korában végezték ki?

Külsô támadások és királypárti fölkelések a forradalmi Franciaország ellen
• Sorold fel az ábra alapján, milyen támadások érték a forradalmi Franciaországot! Milyen érdekek vezették az angolokat a franciák elleni háborúban? Miért
csatlakoztak hozzájuk az európai államok uralkodói?

A forradalmi terror
A tulajdonos polgárság és a jakobinusok útja elvált egymástól. Az
éhínség miatt egymást követték a tüntetések és az utcai összecsapások. Sokan a mérsékelt (tehát a közmegegyezést követelô) polgári
politikusok leváltását, letartóztatását követelték. Hangadóik a jakobinusok voltak. 1793 júniusában a mérsékelt politikusokat letartóztatták, majd kivégezték. A jakobinusok (s személy szerint Robespierre) kezébe került az ország vezetése.
A Robespierre vezette kormány elsô intézkedéseivel rögzítette az
élelmiszerek árát, korlátozta a tulajdont, és forradalmi bíróságokat alakított, amelyek szinte kizárólag halálos ítéleteket hoztak. A mérsékelt
politika hívei nem fogadták el az intézkedéseket. Felkelések robbantak ki országszerte.
A jakobinusok rendkívül kemény diktatúrát* – erôszakra épülô
korlátlan hatalmat –
vezettek be. Semmibe
véve emberi és polgári
jogokat,
forradalmi
terrorral* válaszoltak
a lázadásokra. Céljuk
ellenfeleik megrettentése volt. A guillotine
folyamatosan mûködött. 8

• Mit gondolsz, miért
kedvezô a szegényeknek az élelmiszerárak
rögzítése? Kiknek állt
érdekében változtatni
(emelni) az árakat?

8 1793-ban egy huszonöt éves lány
(Charlotte Corday – sárlott kordé) elhatározta, hogy megöli a „forradalmi terror atyjának” nevezett Jean-Paul Marat-t
(zsanpól márá). Kést vásárolt, leírta tettének indokait, és Marat lakásához sétált.
Többször is elzavarták onnan, de amikor
azzal állt elô, hogy egy köztársaság-ellenes összeesküvésrôl akar beszámolni, beengedték a házba. Marat éppen egy nagy
fakádban fürdött. Bôrbetegség kínozta, és
csak így tudta enyhíteni a fájdalmát.
Charlotte hozzálépett, és a kést hatalmas erôvel a férﬁ szívébe szúrta. Marat
azonnal meghalt. Charlotte-ot halálra ítélték. „Megöltem egy embert, hogy százezreket mentsek meg!” – mondta bíráinak.
A gyilkosság nem állította meg a jakobinusokat, Marat-ból viszont mártír lett.
• Kit nevezünk mártírnak? Mondj példákat az ókorból és a középkorból! Magyarázd meg Charlotte Corday mondását!

Marat halála (David festménye) • Mit
gondolsz, mit jelképez a kép közel felét
kitöltô fekete háttér? Vitassátok meg, valóban mártírnak tekinthetô-e „a terror
atyja”! Magyarázd meg Charlotte Corday
mondását!
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Tömegesen küldték a halálba a forradalom tényleges és vélt ellenségeit. Bírói ítélettel legalább 15 ezer embert végeztek ki, ítélet nélkül
pedig ennek a sokszorosa esett a terror áldozatául.
Az általános hadkötelezettségnek köszönhetôen viszont leverték a királypártiak és a mérsékeltek felkeléseit, visszaverték a több
irányból támadó külsô ellenséget. 9 A katonai gyôzelmek után
az embertelen terror még inkább elszabadult. Végül a jakobinusok
ellenfelei összefogtak, és 1794 nyarán letartóztatták Robespirre-t és
legfôbb híveit. A guillotine bárdja lecsapott rájuk is.
Egy politikus ezt jövendölte a forradalom utolsó idôszakában:
„A forradalom fel fogja falni saját gyermekeit!” Magyarázd meg a
jóslatot! Mit gondolsz, mondhatjuk-e, hogy a forradalom elbukott a
jakobinus diktatúrával? Indokold válaszod!

•
Georges-Jacques Danton (zsorzs zsák
danton) (1759–1794), a dörgô hangú óriás. Ügyvéd volt, és Robespierre mellett a
jakobinusok másik vezére. Ô volt az egyik
szónok, aki a tömeget a Bastille ostromára buzdította 1789-ben, majd ô követelte
a leghangosabban a király bíróság elé állítását. Szónoklatai mindig nagy ﬁgyelmet
keltettek, nemcsak tartalmuk miatt, hanem azért is, mert Danton hatalmas termetû, mélyen zengô hangú politikus volt.
A forradalmi terrorból viszont kiábrándult: több kivégzést megakadályozott, és
lassan szakított a jakobinusokkal. Egyre
inkább szembefordult Robespierre-rel.
Késôbb árulás vádjával letartóztatták, és
politikai pert indítottak ellene. Amikor
a szekéren a vesztôhely felé zötyögött,
Robespierre ablaka alatt így kiáltott fel:
„Követni fogsz ezen az úton!” A hóhér
erôsen meg akarta kötözni a guillotine
alatt. Neki pedig ezt mondta: „Elég lesz
egy szíj. A másikat tedd el Robespierre
részére!” Igaza lett. • Miért végezte ô is
vérpadon? @ Nézz utána, hogyan befolyásolta a halála Robespierre sorsát!

9 A Marseillaise (márszejesz) forradalmi induló, a franciák leghíresebb dala.
Szövegét és dallamát 1792-ben írta egy kapitány. A francia hadseregben elôször a marseille-iek Párizsba bevonuló zászlóalja énekelte, innen az elnevezése.
Harcias szövegének óriási lelkesítô ereje volt. Ma ez a francia nemzeti himnusz.
 Keresd meg a történelmi atlaszban
Marseille-t!

„Elôre ország népe, harcra,
Ma diadal vár, hív hazánk!
Ellenünk tör a kény uralma,
Vérben áztatja zászlaját,
Vérben áztatja rút zászlaját.
Halljátok! Már küldi a zsarnok
Vad, bôsz ölni kész rab hadát,
Letörnek népet és hazát,
Bosszút állnak ifjún s gyönge lányon.
Hajrá, fegyverbe hát!
Ma harcra hív hazád!
Csak jöjj, csak jöjj,
öntözze hát rút vérük a határt!
Fegyverbe hát!”

Kokárda a francia trikolór (háromszínû zászló) színeivel. A színeit
késôbb úgy magyarázták, hogy
azok az igazságot, a tisztaságot és
a bátorságot jelképezik. • Szerinted melyik fogalom melyik színnel
azonosítható?

Polgári köztársaságból császárság
A jakobinusok uralma után az új nemzetgyûlés visszatért a polgárok nyugalmát és biztonságát tiszteletben tartó politikához. A kormány beszüntette a terrort.

• Miért kedveztek ezek az intézkedések a polgárságnak, fôleg az üzleti
életben tevékenykedôknek?
• Mit jelent a tulajdon sérthetetlensége?

Napóleon szülôháza a korzikai Ajaccioban (ajaccsó). Korzika szigete a XVIII.
század közepén került Franciaországhoz,
abban az évben, amikor Napóleon született (1769). • Keresd meg az atlaszodban
Korzikát!

Az államhatalom mégsem volt erôs. Hol a királypártiak akarták
visszaszerezni a hatalmat, hol a szegényebbek lázadoztak. Franciaország más államokkal is szembekerült: Anglia vezetésével újabb
szövetségek jöttek létre az ország ellen.
A belsô és külsô fenyegetettséggel szemben a kormány elsôsorban a hadseregre támaszkodhatott. Az elmúlt évek állandó háborúskodásában rengeteg fiatal, tehetséges fiúból lett magas rangú
katonatiszt. Így emelkedett Bonaparte Napóleon csillaga is.

• Miért nem lehetett egy parasztfiú (vagy kisnemes) magas rangú katonatiszt a „Lajosok korában”?
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Bonaparte Napóleon kisnemesi családban született Korzika szigetén. Párizsban katonai iskolát végzett, ahol kitûnt rátermettségével. A forradalom idején több gyôztes csatát vezetett az angolok és az
osztrákok ellen, így hamarosan tábornok lett. 10 Gyôzelmei hatására
egyre nagyobb politikai befolyásra tett szert, mígnem 1799-ben katonáival szétkergette a törvényhozás képviselôit. Diktátorként magához ragadta a hatalmat, majd felszámolta a köztársaságot, és
1804-ben császárrá koronázta magát.

• Mi a diktátor szó pontos jelentése? Nézd meg a Magyar értelmezô

kéziszótárban!

Napóleon az arcolei hídnál vívott csatában (1796). A. J. Gros festménye. • A
csata mely mozzanatát ábrázolja a festmény?

Koronázás a Nôtre-Dame (notr dám) székesegyházban (David festményének
részlete). Napóleon elôbb önmagát koronázta császárrá, majd felesége, Josephine császárné fejére tette a koronát. • Magyarázd meg a következô három
tényezô jelentôségét! A pápa jelen volt (1.), de a koronázásra nem Rómában
került sor (2.), és Napóleon maga tette a fejére a koronát (3.).

10 A francia–osztrák háború egyik leghíresebb jelenete Észak-Itáliában, az Arcole
(árkole) melletti hídon zajlott le. A francia hadseregnek a sûrû puskatûzben álló
hídon át kellett megrohamoznia az ellenséget. A zászlóvivô elesett, a katonák haboztak a záporozó lövedékek közé rontani.
Ekkor Napóleon felkapta a zászlót, és rohamra vezette katonáit a hídon. A babonásabb katonák ettôl kezdve úgy hitték,
hogy Napóleon sebezhetetlen.
 Keresd meg a történelmi atlaszban Arcolét!

Napóleon, a császár és hadvezér
Napóleon császárként véget vetett a belsô háborúnak (polgárháború), helyreállt az országban a béke és a közbiztonság. Uralmának
haszonélvezôje fôleg a nagypolgárság volt, de a katonai megrendelések eredményeképp a parasztság is elégedett lehetett. Kiegyezett
a papsággal és a nemességgel is, így akik elmenekültek a forradalom
alatt, most visszatérhettek. Rendszere széles tömegtámogatáson
nyugodhatott.
Napóleon irányításával új polgári törvénykönyvet
alkottak. Ez a Code (kod) Napoléon. A törvénykönyv biztosította a személyi szabadság (a polgári szabadságjogok)
és a magántulajdon védelmét. A mû késôbb az egész világon a polgári jogalkotás mintaképe lett.
Napóleon kormányzása alatt megszilárdult a pénz értéke, a francia pénz
(frank) az egész XIX. században
kedvelt fizetôeszköznek számított
Európa-szerte. Modern polgári
közigazgatást és oktatást vezetett
be az országban.
I. Napóleon 20 frankos aranypénze

A Code Napoléon. Eredeti címe Code Civil volt.
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11 A Grande Armée (grand ármé), a Nagy
Hadsereg – ahogyan Napóleon seregét
hívták – nem csak nagy létszáma és jó
felszerelése miatt volt erôs. A sereget az
egyenlôség eszméje is lelkesítette. Származástól függetlenül, csak a tehetségtôl
és a bátorságtól függött, hogy ki milyen
rendfokozatot ér el. Szállóige volt: „Minden katona a tarsolyában hordja a marsallbotot.”*
• Magyarázd meg a szállóigét!

Napóleon, a diadalmas hadvezér (David
festménye) • Milyen David-képeket ismertünk meg eddig? @ Keress még Davidképeket az interneten! (A keresôben a teljes
nevén találod meg: Jacques-Louis David.)

Napóleon külpolitikája a folyamatos hódításra és terjeszkedésre épült. Célja az Európa feletti egyeduralom megszerzése
volt Franciaország számára. Eszköze a cél elérésében pedig a kor
legjobban képzett és vezetett, legyôzhetetlennek tûnô hadserege volt. 11 Több mint 60 csatában vezette gyôzelemre seregeit!
A gyôzelmek persze nem csak Napóleon tehetségének köszönhetôk. Franciaországban ekkor már általános hadkötelezettség volt
érvényben, és a francia katonák büszkék voltak arra, hogy a forradalmi eszméket minél több országban elterjeszthetik.
 Sorold fel idôrendben Napóleon fontosabb gyôzelmeit a történelmi atlasz segítségével!

Napóleon hadseregének híres gránátos katonái (a gárdisták). Csak a legtapasztaltabbak és legbátrabbak kerülhettek soraikba.

Napóleon úgy tervezte, hogy hadseregével partra száll Angliában, azonban az angol flotta Nelson (nelzon) admirális vezetésével a Trafalgar-foknál majdnem teljesen megsemmisítette a francia
hajóhadat (1805).
 Keresd meg a Trafalgar-fokot a történelmi atlaszban! Melyik ország területéhez tartozott?
Napóleon a szárazföldön azonban sorra aratta a gyôzelmeket.
A csehországi Austerlitznél, a „három császár csatájában” Napóleon tönkreverte az egyesült orosz és osztrák hadakat (1805). Az
Osztrák Császárság* (Ausztria) Poroszország és Oroszország vereségével Franciaország, azaz a Francia Birodalom Európa ura lett.
A három országot arra kényszerítette, hogy szövetségre lépjenek
vele, s ezzel hatalma csúcsára ért. Számos európai állam élére pedig a saját rokonait vagy tábornokait állította.
Az elfoglalt területeken polgári törvényeket vezetett be.
Ez segítette a feudalizmus felbomlását, a modern, polgári államok
létrejöttét.
Napóleon a hatalma csúcsán (David festménye) • Figyeld meg a kor elôkelô
berendezési tárgyait! Mit tapasztalsz? Mire utal a kép jobb oldalán látható
kard és a papírtekercs feliratának részlete?

15. Társadalmi-politikai forradalom

Napóleon birodalma • Hasonlítsd össze a térképet egy mai Európa-térképpel!
Melyek a legszembetûnôbb különbségek? A térképvázlat és a történelmi atlasz
segítségével sorold fel, mely államok:
– tartoztak Franciaországhoz;
– álltak Napóleon uralma alatt;
– voltak szövetségesek vele;
– maradtak függetlenek!

Napóleon Angliával viszont nem bírt. Hiába tiltotta meg Európa
minden államának, hogy Angliával kereskedjenek (ez volt az úgynevezett kontinentális* zárlat), a tilalmát kijátszották.
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12 A Nagy Hadsereg visszavonulása.
„Az egész hadsereg helyzete hasonlított a megsebzett állatéhoz, amely érzi
pusztulását, és nem tudja, mit csinál.
Napóleonnak és hadseregének céljait és
mûvészi hadmozdulatait tanulmányozni
– a Moszkvába bevonulástól a hadsereg
elpusztulásáig terjedô idôszakban – éppen
annyi, mint egy halálosan megsebzett állat
utolsó görcsös vonaglásának jelentôségét
tanulmányozni. A megsebzett állat, ha
neszt hall, gyakran a vadász puskájának
csöve elé rohan, szalad elôre-hátra, és
ezzel csak sietteti pusztulását. Egész hadseregének nyomására ugyanezt tette Napóleon is.” (Lev Tolsztoj: Háború és béke
– részlet; Makai Imre fordítása)

Napóleon bukása
Európa egyre nehezebben viselte az angol áruk hiányát. Különösen
Oroszország gazdasága sínylette meg a zárlatot, ezért megsértette
azt. Válaszul 1812 nyarán Napóleon közel félmilliós hadsereggel benyomult Oroszországba. Az orosz hadsereg folyamatosan visszavonult, és elkerülte a döntô csatát. A „felperzselt föld” taktikáját folytatták. Az orosz parancsnok végül Moszkva
mellett, Borogyinónál csatát vállalt. A csata
nem döntötte el a hadjáratot. Az orosz hadsereg visszavonult, feladta Moszkvát is, de
Napóleon hiába várt a cár békeajánlatára. Egy hónap várakozás után Napóleonnak
ki kellett adnia a parancsot a visszavonulásra. (Ebben szerepet játszott az is, hogy
Moszkvában tûzvész tört ki.) A rettenetes
télben (mínusz 20-30 fokban!), a gyötrelmes
visszatérés alatt a Nagy Hadsereg töredékére zsugorodott. (A közel 500 ezer emberbôl
mindössze 20 ezren tértek haza!) 12
 Keresd meg a történelmi atlaszban Borogyinót és Moszkvát!

Az oroszországi vereség: a Nagy Hadsereg romjainak visszavonulása • Milyen
tényezôk okozták az oroszországi hadjárat
kudarcát?
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13 Aki a névsorból kimaradt: XVII. Lajos.
Ô a kivégzett XVI. Lajos ﬁa volt, de valójában soha nem uralkodott. A forradalmi
kormány börtönében halt meg, tízéves korában. A királypártiak azonban úgy tartották, hogy ô volt – még ha fogságban is – a
következô király, ezért kapta a Napóleon
utáni Lajos a XVIII. sorszámot.

14 A „száz nap”. Napóleon száznapos
uralma kezdetén, 1815. március 1-jén
Cannes-nál (kán) szállt partra 1050 emberrel és négy löveggel. Felhívást intézett
a Bourbon XVIII. Lajos király katonáihoz:
„Vezéretek, akit a nép emelt trónra, akit
pajzsotokra emeltetek, visszatért hozzátok. Csatlakozzatok!”
 Kövesd nyomon a történelmi atlaszban Napóleon 1815-ös útját!
• Mi a véleményed: valóban a nép emelte
trónra Napóleont? Mondj érveket és ellenérveket!
• Érdeklôdj! Leginkább mirôl híres ma
Cannes?

15 Már Napóleon elsô lemondása után
összeültek Bécsben a gyôztesek (1814–
1815). A találkozón uralkodók és miniszterek (pl. Metternich osztrák kancellár)
vettek részt. A fényes lakomák és bálok
közepette újra rendezték a hatalmi viszonyokat, sok helyen új határokat állapítottak meg, és újra osztották maguk között
a zsákmányt. Megegyeztek, hogy a jövôben közösen akadályoznak meg minden
„felforgató” mozgalmat Európában.

Összefoglaló kérdések
1. M
 iért kényszerült rá a francia király
arra, hogy – hosszú idô után – ös�szehívja a rendi gyûlést?
2. Melyek az Emberi és polgári jogok
nyilatkozatának legfôbb gondolatai?
3. Mit mond az alkotmány a hatalmi
ágak szétválasztásáról?
4. Miért végezték ki a királyt?
5. Mi a különbség az alkotmányos királyság és a köztársaság között?
6. Milyen bel- és külpolitikai okok vezettek a jakobinusok uralmához?
7. Hogyan lett Napóleonból császár?
8. Melyik volt Napóleon két döntô veresége?

Az oroszországi hadjárat után Anglia és Oroszország
szövetkezett a Napóleon által legyôzött országokkal. A francia
császár szinte egész Európával találta szemben magát. 1813-ban, a
lipcsei „népek csatájában” döntô vereséget szenvedett. Napóleon
uralma szétesett. A szövetségesek bevonultak Párizsba, a császár
kénytelen volt lemondani.
Visszatértek a Bourbonok. A kivégzett XVI. Lajos öccse, XVIII.
Lajos néven elfoglalhatta a francia trónt. Napóleont Elba szigetére
számûzték. 13
 Nézd meg a történelmi atlaszban, hol van Lipcse városa!
• Nem tudnak a franciák számolni? Miért követte XVI. Lajost XVIII.
Lajos a trónon? Olvasd el a kiegészítést!
Egy év múlva azonban Napóleon visszatért. A franciák többsége
újra melléállt, a korábbi gyôztesek pedig azonnal összefogtak ellene.
1815-ben (száz nappal visszatérése után) a belgiumi Waterloo
(vaterló) mellett legyôzték seregeit. 14
A vereség után Napóleont ismét számûzték, de most a távoli
Szent Ilona szigetére. Itt halt meg néhány évvel késôbb. Európában
helyreállt a rend, de Európa már teljesen más volt, mint a XVIII.
században, a királyi önkényuralmak korszakában. 15

Jelenet a waterlooi csatából: Lord Hill angol tábornok felszólítja a francia császári gárda utolsó megmaradt tagjait a megadásra. Nem adták meg magukat,
mind egy szálig odavesztek.

Vázlat
XVIII. század vége: gazdasági és politikai válság Franciaországban
→ rendi gyûlés → nemzetgyûlés.
1789. július 14.: a Bastille bevétele.
Emberi és polgári jogok nyilatkozata.
Franciaország alkotmányos királyság (1791-tôl).
1792: a köztársaság kikiáltása. 1793: XVI. Lajos lefejezése.
1793–1794: a jakobinus terror éve. 1794: Robespierre kivégzése.
Köztársaság a polgárság érdekében.
Napóleon (1799–1804–1815)
– hadvezér;
– császár.

119

A forradalmak kora
A XVIII. század második felében a politikai életben és a gazdaságban is gyors,
forradalmi változások zajlottak le. Ez az úgynevezett „kettôs forradalom” kora.
1. Egyrészt az Angliából kiinduló ipari forradalom eddig nem látott gyorsasággal alakította át a gazdaságot, a társadalmat és a mindennapi életet.
2. Másrészt a politikában zajló forradalom eredményeként megszülettek az
elsô polgári nemzetállamok.
Az ipari forradalom legfontosabb találmánya, a gôzgép látványos fejlôdést
hozott az ipari termelésben, a mezôgazdaságban és a közlekedésben egyaránt.
Az ipari forradalom eredményeképp robbanásszerûen megnövekedett a népesség, elindult a városiasodás folyamata, sorra alakultak a nagy tôkés vállalkozások. A társadalom is átalakult: fôbb új csoportjai a vállalkozó tulajdonos
polgárság és a bérmunkások lettek. A munkások a kapitalista társadalom létrejötte után teljesen kiszolgáltatottak voltak. Siralmas helyzetükön elsôsorban
szakszervezetek alakításával igyekeztek változtatni.
Az 1789-ben kezdôdô francia forradalom elsöpörte a Bourbon-házi Lajosok
önkényuralmát, és a felvilágosodás eszméire támaszkodva (az angol Jognyilatkozatban, valamint az Egyesült Államok alkotmányában foglaltak mintájára)
megteremtette Franciaországban a polgári nemzetállamot. A királyi önkényuralmat és a kiváltságos rendek hatalmát a polgárok által választott nemzetgyûlés
hatalma váltotta fel. Az állam vezetése azonban egy idôre kicsúszott a polgárság kezébôl: a szegény városi tömegekre támaszkodva létrejött a jakobinusok
vérengzô diktatúrája. A jakobinusok a szabadság nevében semmibe vették az
emberi és polgári jogokat. Bukásukkal visszatért a polgári állam, de a diktatúrájuk
hatása és az általa kiváltott félelem nem múlt el.
Franciaországban a forradalom után a politikai erôk harcán végül Napóleon
lett úrrá. A magát császárrá koronázó hadvezér szinte egész Európát az uralma
alá vonta. A háborúk segítették elterjeszteni a polgári eszméket Európában.
1. Melyek az ipari forradalom legfontosabb újításai
– az iparban;
– a mezôgazdaságban;
– és a közlekedésben?
2. Hogyan lesz a pénzbôl tôke?
3. Mi a szabad versenyes kapitalizmus?
4. Hogyan hatott az ipari forradalom a társadalomra?
5. Jellemezd a munkások helyzetét a tôkés társadalom kezdeti idôszakában!
6.Jellemezd a francia forradalom szakaszait! Ki (kik) uralkodtak, és milyen módon: elôzmények 1789-ig; 1789–1791; 1791–1793; 1793–1794!
7. Hogyan vált a rendi gyûlés alkotmányozó nemzetgyûléssé?
8. Mit mondott a francia alkotmány a hatalmi ágak szétválasztásáról?
9. Mi a különbség az alkotmányos királyság és a köztársaság között?
10. Milyen bel- és külpolitikai okok vezettek a jakobinusok uralmához?
11. Miért és hogyan ért véget a jakobinus terror?
12. Hogyan lett Napóleonból császár?
13. Napóleon Európa nagy részét uralma alá gyûrte. Mi volt uralkodásának a
pozitív oldala?
14. Melyek voltak Napóleon leghíresebb csatái és hadjáratai? (Gondolj a vesztes
csatáira is!)

Összefoglalás

• Milyen eszközt látsz a képen? Miért vált
az ipari forradalom jelképes eszközévé?

• A kép alapján beszélj az ipari forradalom
negatív hatásairól!

• Miért végezték ki a királyt Franciaországban?

• Miért bukott el Napóleon oroszországi
hadjárata?

Buda és Pest látképe a Gellért-hegyrôl (1848)

A reformkori Pest-Buda visszanyerte korábbi központi szerepét, az ország fôvárosává vált gazdasági-kulturális, majd politikai
értelemben is. A város a XIX. században a hazai polgárosodás és a nemzeti összefogás színtere és jelképe lett. Széchenyi István
fáradhatatlan építô munkájának köszönhetôen a város a társasági élet központjává vált. Sorra épültek a városban a nemzeti közintézmények és a fônemesek palotái. Fejlôdését az 1838-as jeges árvíz sem tudta megállítani, a súlyos csapást átélt város gyorsan
újjáépült. Pest és Buda között állandó híd létesült, a Lánchíd. 1848-ban itt kezdôdött a Magyarország polgári fejlôdésének alapjait
megteremtô forradalom. Itt ülésezett az elsô népképviseleti országgyûlés, Pest volt az elsô felelôs magyar kormány székhelye.
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A magyar nemzeti
ébredés és polgárosodás
kora

VI.

A szabadságharc véres küzdelmeiben néma ellenállással fogadta Windisch-Grätz bevonuló hadait, majd zászlóerdôbe borulva a tavaszi hadjárat gyôzelmei után visszatérô honvédeket. Az
önkényuralom idején az elnyomó hatalom központja, de a passzív ellenállásé is. A kiegyezés aztán Bécs mellett birodalmi fôvárossá emelte, és megteremtette világvárossá válásának feltételeit.

fejezet
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1 A korszakban a magyar országgyûlésnek, két „táblája” volt. Az alsótáblán a
vármegyék és a városok követei üléseztek,
a felsôtáblán a fônemesség és a fôpapság.
A vármegyék két-két követe az alsótáblán
a megye által adott kötelezô követutasítások szerint szavazott.
A felsôtábla ülését a nádor vezette.
A kérdéseket külön-külön tárgyalták, és ha
az álláspontok megegyeztek, a törvényjavaslatot „alázatos feliratban” küldték meg
a királynak szentesítésre. Az országgyûlések sokszor elhúzódtak, mivel az alsótábla
javaslatait a felsôtábla gyakran elutasította, s ezzel újrakezdôdtek az egyeztetések.
Többször elôfordult, hogy az országgyûlés által elfogadott közös javaslatot az
uralkodó elutasította, ami a törvényalkotási ügymenet újrakezdését eredményezte. Törvénnyé csak az a kezdeményezés
válhatott, amelyet az uralkodó elfogadott
és aláírt, azaz szentesített.
• A szöveg alapján fogalmazd meg, mi
volt az országgyûlés két házának a neve,
kik vettek részt az ottani üléseken! Hogyan születtek meg a törvények?

2 Széchenyi István felszólalása az országgyûlés alsótábláján: „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 elô honosainknak
magyar neveltetését, jószágomnak egyévi
jövedelmét feláldozom reá.” (Az MTA eredeti neve Magyar Nyelvmûvelô Társaság
volt.)
•Miért „nincs szava” az arisztokrata képviselônek az alsótáblán?
•Mit jelent a „követek háza” kifejezés (régiesen alsótábla)?
• Kik a „honosaink”?
3 Széchenyi gyermekkora. A kor fônemesi
szokásainak megfelelôen a szülôi kastélyban nevelték, iskolába nem járt. Házitanítóktól természettudományokat és idegen
nyelveket tanult, de otthon a családban a
magyar nyelvet használták.
A napóleoni háborúk idején tartott
1808-as országgyûlés 20 ezer újoncot
ajánlott meg, valamint összehívta a nemesi felkelést. Törvény szerint ebben minden
nemesi családból egy tagnak volt kötelezô fegyvert fogni, de a Széchényi család
mindhárom ﬁát a csatatérre küldte.

16. A reformkor (1830–1848)
A reform korszerûsítést, fejlôdést segítô változtatást jelent.
Hazánkban az 1830-as években olyan lényeges változások indultak
meg, hogy az 1848-as forradalomig tartó kort reformkornak
nevezzük.

A reformkori országgyûlések
Napóleon hadjáratai a Habsburg Birodalmat is megtépázták.
A kincstárnak növelnie kellett bevételeit, ezért hosszú szünet
után az uralkodó összehívta a pozsonyi országgyûlést (diétát*) 1825-ben.
Magyarországon ekkor 52 vármegye volt. A megyegyûléseken
minden, a megyében lakó nemes részt vehetett. Negyedévente
tartottak megyegyûlést, de ez akkor vált igazán fontossá, amikor
közelgett az országos rendi gyûlés ideje. Ekkor a megyék két-két követet választottak, és megvitatták a követutasításokat. A követutasítás azt jelentette, hogy a vitás kérdésekben a megyegyûlés állást
foglalt, majd követeinek írásos utasítást adott arra, hogy hogyan
szavazzanak az országgyûlésen. Az országgyûléseket (más néven a
nemesi rendi gyûlést) ekkor többnyire a Bécshez közeli Pozsonyban
tartották. Általában a király nyitotta meg, utána a nádor elnökölt.
Az országgyûlés a királyi javaslatok meghallgatásával kezdôdött.
Elhangzottak tehát azok a témák, amelyekrôl a diétán tárgyalni lehetett és kellett. 1
A 1825-ös országgyûlés legjelentôsebb eseménye az volt, amikor Széchenyi István gróf felajánlotta birtokainak egyévi jövedelmét egy tudós társaság, a Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) megalapítására. 2 Célja a magyar nyelv és kultúra ápolása
volt. Felajánlásához mások is csatlakoztak, és az országgyûlés
törvényerôre emelte akadémiánk megalapítását, Pest székhellyel.
Széchenyi István (1791–1860) az ország egyik leggazdagabb arisztokrata családjának sarja. Gyermekkorát Bécsben és a család nagycenki kastélyában töltötte. A fôúri családok hagyományai szerint katonai pályára lépett. 3 Tizenhét évesen huszártisztként részt vett
a napóleoni háborúkban. Egy különlegesen veszélyes futárszolgálat
végrehajtásával – amelyet a lipcsei csata elôtt teljesített – nagy hírnévre tett szert. Részt vett a Napóleon legyôzését követô fényes

A Magyar Tudományos Akadémia mai épülete • Nézz utána – például az interneten –, mikor készült el a ma is látható épület!

16. A reformkor

bécsi ünnepségeken. Gyors elôlépése és katonai hírneve ellenére
mégsem ezt a pályát választotta. Utazni kezdett. Bejárta Franciaországot, Angliát és Törökországot. Nagy benyomást tett rá
az a különbség, amelyet Európa egyes területeinek fejlettségében
tapasztalt. 4 Elsôsorban az angol gazdaság és az angol alkotmányos
rendszer kápráztatta el.
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4 Az európai csatornahálózatok is felkeltették Széchenyi érdeklôdését. Az itthoni
mocsaras árterekre gondolt: a hazai folyók
szabályozásával több termôföld állna rendelkezésre, s könnyebbé válna a folyami
hajózás.

 Keresd meg a történelmi atlaszban Nagycenket!
Hazatérve elhatározta, hogy birtokai fejlesztésébe fog. Saját gazdálkodásában tapasztalta, hogy a mezôgazdaság fejlesztésének
legfôbb akadálya a tôkehiány. Hitelkérelemmel fordult egy bécsi bankhoz birtokai korszerûsítésére. A bankház a gazdag nagybirtokos hitelkérelmét vonakodott teljesíteni. A feudális nagybirtok
ugyanis nem jelentett biztosítékot a banknak arra, hogy visszakapja
a pénzét. A birtokok az ôsiség törvénye miatt kötöttek voltak, nem
lehetett azokat szabadon adni-venni, az adósság fejében lefoglalni.
Hiába volt valaki dúsgazdag földbirtokos, a banknak nem jelentettek
jótállást a birtokai. A rossz adós földjét sem árverezhették el.

• Miért nem jelenthet biztosítékot a bankháznak egy feudális földbirtok arra az esetre, ha a hitelt felvevô földbirtokos nem tudja vagy nem
akarja adósságát törleszteni?
• Ismételj! Melyik királyunk hozta az ôsiség törvényét? (1. téma)
Miért volt ez akkor hasznos?
A Hitel
Az 1830-es évek elején két fontos
esemény történt:
1. Széchenyi István 1830-ban megjelentette Hitel címû mûvét, amelyben összefoglalta az ország elôtt álló
legsürgetôbb feladatokat. Ettôl az
évtôl számítjuk a reformkor kezdetét.
2. 1832-ben összeült az országgyûlés, amelyen komoly viták kezdôdtek a szükséges változtatásokról.
A Hitelben Széchenyi kifejti, hogy
a földesúri gazdálkodás korszerûsítéséhez hitelre van szükség. A kapott
pénzt a föld gazdája egyrészt fejlesz- A Hitel címlapja
tésekre használhatja: gépeket vásárol,
istállókat építtet, öntözôberendezéseket alakít ki stb. Másrészt a robotoló jobbágyok helyett napszámosokat (bérmunkásokat) alkalmazhat. A robotot teljesítô jobbágy ugyanis nem érdekelt abban, hogy
jól dolgozzék. Csak akkor végzi a munkáját, ha a gazdatiszt felügyeli.
A napszámos viszont a fizetéséért cserébe igyekszik minél jobban és
gyorsabban dolgozni. 5
Hitelt azonban az ôsiség törvénye miatt nem kaphattak a földek
birtokosai. A hitel emellett meglehetôsen drága volt. Az ôsiség törvényét és a jobbágyok robotját tehát el kellett törölni. Széchenyi
könyve iránt rengetegen érdeklôdtek. Egy éven belül többször is újra
kellett azt nyomtatni. A könyv zárómondata azóta szállóigévé vált:
„Sokan azt gondolják, Magyarország volt, én azt szeretném hinni:
lesz!” 6

• Érdeklôdj! Milyen biztosítékot szoktak kérni a mai bankok egy na-

gyobb összegû kölcsön kifizetéséhez?

Széchenyi István (Barabás Miklós festménye, 1848)
5 Részlet a Hitelbôl: „Nevetséges vagy
inkább szomorú dolog, ha valaki nagyszámú gulyája s telt gabonavermei mellett is
koplal, vagy szinte éhen hal? Nevetséges
vagy szomorú-e, ha egy nagybirtokos,
kinek kiterjedt termékeny szántóföldjei,
rétjei, erdôi, szôlôi vannak, és nem adózik,
és az országnak szinte semmi terhét nem
viszi, és kinek sokan ingyen dolgoznak –
ha egy ily birtokos, mondom, annyira elszegényül, hogy végre adósságai miatt a
semminél kevesebbje marad? Víg- vagy
szomorújáték tárgya-e inkább – kérdem az
olvasót? Részemrôl nem tudom, nevessek
vagy bosszankodjam-e? De hogy sokakra
nézve a dolog hazánkban nemigen áll különben, azt bizonyosan tudom. […] úgy
látszik, hogy mind testi, mind lelki hátramaradásunk egyik fô oka a hitel híja.” (Gróf
Széchenyi István: Hitel. Mai magyar nyelven. Budapest, 2016)
• Mely szavak utalnak a nemesi adómentességre, s melyek a robotra?
6 A Hitelben Széchenyi szemléletesen
kifejti, hogy nem a külsôségek jelentik
a hazaszeretetet: „Nem ám pengô sarkantyú, vitézkötés – tán vitézség nélkül –,
s nem panyókás mente, nem sivár borítós
paszomány, kócsagtoll, Attila-kalpag, Zrínyi-dolmány fogják honunkat felemelni...”
• Nézz utána, mi a panyókás mente, a
paszomány és a dolmány!
• Értelmezd a figyelmeztetést! Miért „becsüli le” a ruhadarabok szerepét Széchenyi?
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7 A kolera éve. 1830 végén addig ismeretlen, ázsiai eredetû betegséget hurcoltak
be Európába. A kolera ekkor még gyógyíthatatlan volt, s az esetek nagyobb részében halállal végzôdött. A hatóságok megpróbáltak vesztegzárral védekezni ellene,
vagyis a fertôzött területeket lezárták. Hiába. A betegség hazánkban negyedmillió
ember halálát okozta!
Amikor fertôtlenítôporokat szórtak a
kutakba, elterjedt az a hiedelem, hogy a
nemesek meg akarják mérgezni a parasztokat. A következô hónapokban az északi
megyékben parasztfelkelés tört ki (1831),
amelyet a kormány a katonasággal veretett le. A kolerafelkelés felhívta a közvélemény ﬁgyelmét a paraszti társadalom
robbanással fenyegetô feszültségeire.
• Milyen középkori járványokról olvastunk korábban? (Ötödikes tankönyv, 87.
oldal.)
• Melyek voltak a jobbágyságra nehezedô terhek? Hogyan próbált Mária Terézia könnyíteni Mária Terézia a jobbágyság
terhein?
8 A jobbágyfelszabadítás lehetséges mód-

jai:
Megváltással (örökváltság):
– önkéntes (ha a földesúr beleegyezik,
és a jobbágy képes megváltani önmagát),
vagy
– kötelezô, állami kártalanítással.
Megváltás nélkül.
• Szerinted melyik az a lehetôség, amely
mind a földesúrnak, mind a jobbágynak elfogadható megoldást nyújt?
9 Az örökváltság kérdése szenvedélyes vitákat váltott ki. Egy kiváltságait féltô nemes
így érvelt: „Azt mondják, ugyan nem szûnünk meg szabadok lenni, bár a népet is részesítjük a szabadságban. De mit ér nekem
a szabadság, ha minden ember szabad?”
• Mi a véleményed az álláspontjáról?
10 A követutasítás akadálya lehet a fejlôdésnek. Kölcsey 1835-ben azért mondott
le a követi tisztérôl, mert az ôt küldô Szatmár vármegye idôközben megváltoztatta
követutasítását az örökváltság ügyében.
A megyegyûlés elutasította az (önkéntes)
örökváltságot, és ez Kölcsey számára elfogadhatatlan volt.

Jobbágykérdés az 1832–1836-os országgyûlésen
Az 1832–1836-os országgyûlés volt az elsô igazi reformországgyûlés. A legfontosabb ügy a jobbágykérdés, tehát az úrbéri
terhek rendezése volt. 7
A reformpárti követek nagy része a jobbágykérdést önkéntes
örökváltsággal kívánta megoldani. Az örökváltság a jobbágyfelszabadítás egy formája. A jobbágy a váltság kifizetésével megszerezheti
a használatában lévô föld tulajdonjogát. Így nem tartozik tovább az
úrbéri terheket teljesíteni, amelyek közül a robot volt a legterhesebb.
Az „önkéntesség” azt jelenti, hogy a földesúrnak is és a jobbágynak is
akarnia kell ezt. 8 9
A viták hosszúra nyúltak, hiszen a reformpárti és a reformellenes
követeknek meg kellett egyezniük mindkét táblán. Az örökváltságot
tartalmazó törvényjavaslatot a felsôtábla többször visszautasította. Amikor az országgyûlés végül elfogadta az önkéntes megváltást,
a király visszautasította a javaslatokat. „Az indítványokat agyonütöm” – mondta az öreg uralkodó.
Újra kellett a kérdést tárgyalni, de ekkor már az alsótáblán is
visszautasították azt. A megyékben a már megvesztegetett, leitatott
kisnemesek ugyancsak elvetették a reformokat. Így reformellenes
követutasítások születtek, amelyeket a követeknek be kellett tartaniuk. Az önkéntes örökváltságot végül a következô országgyûlésen
fogadták el (1840).

• Mi tanultunk a követutasításról?
A magyar nyelv ügye
A reformkori viták másik fô témája a magyar nyelv hivatalos
nyelvvé tétele volt. A bécsi udvar féltette a birodalom egységét, és csak nagyon lassan engedett a reformpárti követeléseknek.
A magyar nyelv használatát a hivatalokban a harmincas években
engedélyezték. Az 1832–1836-os országgyûlésen elérték azt, hogy
a törvényeket már két nyelven adták ki (magyarul és latinul). Az
1844-es országgyûlés küzdelmeiben az egyik alapkérdés szintén a
nyelv ügye volt. A viták a reform teljes gyôzelmével végzôdtek: az
uralkodó szentesítette azt a törvényt, amely szerint az ország
hivatalos nyelve, tehát államnyelve a magyar lett. A közigazgatásban az ügyeket magyarul intézték, és az iskolákban magyarul
oktattak, kivéve a nemzetiségek helyi népiskoláit – ôk a saját nyelvüket használták.

• Melyik nyelv volt hivatalos Magyarországon a XVIII. században?
@ Nézz utána az interneten, melyik nyelv hivatalossá tétele váltotta
fel egy rövid idôre?
Kölcsey Ferenc, Kossuth Lajos és Deák Ferenc
az országgyûléseken
Kölcsey Ferenc (1790–1838) Szatmár megye követeként vett részt a
pozsonyi országgyûlésen. Felszólalt – többek között – a jobbágyfelszabadításért és a magyar nyelv hivatalossá tétele érdekében. Miután megyéje megváltoztatta a követutasítását, lemondott követi
munkájáról. 10 Egyik beszédében így összegezte a reformkor célkitûzéseit: „Jelszavaink valának a haza és haladás.”

• Mit tanultál Kölcsey Ferencrôl irodalomórán?

16. A reformkor

Bécs érzékelte, hogy a reformtábor
egyre erôsebbé válik. Elrettentô példát
akart mutatni. Wesselényi Miklóst, Széchenyi jó barátját (akirôl a 129. oldalon
találsz olvasmányt) 1838-ban négyéves
börtönbüntetésre ítélték a megyegyûlésen
tartott, felbujtó hatású beszédei miatt.
11 Kossuth Lajos (1802–1894) a megyék és az országgyûlés tanácskozásairól kézírásos hírlapot terjesztett, s így
megkerülte a cenzúrát.* Perbe fogták,
és bebörtönözték.
Az 1839–1840-es országgyûlés alsótábláján a reformpártiak vezére Deák
Ferenc (1803–1876) volt. (Róla a 130.
oldalon találsz olvasmányt.) Nem beszédeinek tüzességével, hanem lenyûgözô
jogi tudásával és megcáfolhatatlan érvelésével vívta ki a reformokért lelkesedô
közvélemény megbecsülését. Az országgyûlés tiltakozásának eredményeképpen –
elsôsorban Deák beszédeinek hatására –
a politikai foglyokat szabadon bocsátották. Kossuth újult erôvel látott munkához, de a súlyos szembeteg Wesselényin
ez már nem segített.

Kölcsey Ferenc a reformkorban
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11 A nagy árvíz. Az elôzô száz évben Magyarországon már tucatnyi árvizet jegyeztek fel, de olyan szörnyû áradásra senki sem
számított, mint ami 1838 tavaszán következett be. A szokatlanul hideg télen a Duna
az egész magyarországi szakaszán befagyott. Márciusban – az olvadások során –
jégtorlaszok keletkeztek a folyón. Március
13-án a Vácnál feltorlódott jég átszakadt,
és a mögötte felhalmozódott víz Pestre
zúdult. A homokból épített gátak még aznap este átszakadtak, a jeges víz elöntötte
a várost. A rémült pestiek a házak tetejére
menekülve várták a szabadítókat. Az épületek fele összedôlt, és hiába tudott valaki
úszni, a jeges vízben csak pár percig maradhatott életben. A katasztrófának 438 halálos áldozata volt. Ezekben a napokban vált
a hôsies önfeláldozás jelképévé Wesselényi
Miklós, aki betegségtôl gyötörten, félvakon
mentette az embereket. Az utókor „árvízi
hajós”-ként ôrizte meg emlékezetében.

Kossuth és a Pesti Hirlap
1840-ben a többi politikai fogollyal Deák Ferenc a reformkorban
együtt Kossuth Lajos is szabadlábra
került. A legfontosabb államügyeket intézô hivatal vezetôje, a kancellár ekkor
Metternich volt, aki megengedte Kossuthnak, hogy újságot írjon és szerkesszen.
Úgy gondolta, hogy az elôzetes cenzúra
Kossuth újságából majd kihúzza a „felforgató” eszméket. A cenzor fô feladata az
volt, hogy irtsa ki az ellenzéki* gondolatokat az újságokból és a könyvekbôl.
A következô év (1841) elején indult
a Pesti Hirlap. Kossuth olyan színesen
és érdekesen írt, hogy a lap eladott példányszáma hamarosan a százszorosára
növekedett! Cikkeiben felhívta a figyelKossuth Lajos a reformkormet a társadalmi viszonyok elmaradott- ban. „Bécs továbbra is azon
ságára (például a nyilvános botbüntetésre örvény marad, amely gazdaés a középkori börtönviszonyokra), a sze- ságunkat elnyeli” – írta.
gények gondjaira, a közlekedés fejletlen- • Magyarázd meg a monségére stb. Írásai nyíltan a polgári áta- datot!
lakulást szolgálták. Ezeket az eszméket
az újság széles olvasóközönséggel ismertette meg, azaz Kossuth
felhasználta a nyilvánosság erejét.
Metternich így nem érte el a célját. Kossuth olyan ügyesen fogalmazta meg bíráló cikkeit, hogy a cenzor nem tudta megakadályozni
a megjelenésüket.

A Pesti Hirlap címlapja (akkor a hírlap
szót még rövid i-vel írták). Hatvan elôfizetôvel indult, és három év alatt az elôfizetôk száma meghaladta az ötezret.
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12 „Elmarad a paraszt, az idôt úgyszólván
lopva, termesztett gabonája mívelésével
vagy betakarításával. De letöltötte szolgálatját, s most már fordíthat vagy két napot öngazdaságára. Ekkor jön a vármegye
hajdúja, s hajtja útcsinálni, melytôl vámot
csak ô fizet, vagy amely tôle távol esvén,
neki soha hasznára nem lesz, azért, hogy a
mágnás s nemes ok nélküli útjait gyorsabban tehesse, s a közelebbi városba egy-két
órával hamarább érkezhessék dorbézolni,
vagy otthon félbehagyott unalmát újra
kezdeni. Hajtja a vármegyeházán dolgozni,
melynek ô csak tömlöcébôl részesülhet –
hogy a nemes vármegye fénye nevekedjék,
s a Tekintetes magistratus nagyobb kényelemmel lakhassék. Végtére a kínos hét eltölt, a délesti harang szombaton nyugalmat
hirdetve kondul meg, ô is letörli homlokáról
izzadtságát, s legalább egy nap élni akar.”
(Wesselényi Miklós, 1831)
• Meséld el a forrás alapján, hogy milyen
helyzetben volt a parasztság a XIX. század elsô felében! Hogyan változtatna ezen
az érdekegyesítés programja?
13 József nádor (Habsburg József Antal János fôherceg) a Habsburg-család tagja, aki
több mint 50 éven át viselte a nádori tisztséget. A magyarok között nagyon népszerû
volt, mert valóban az ország és a nemzet
érdekének szentelte életét. Sokat tett Pest
város fejlôdésért is.

A nemzet érdekeinek egyesítése
A polgári fejlôdést kívánó politikusok egyetértettek abban, hogy
Magyarországon a polgárság kis létszámú és gyenge ahhoz, hogy
a reformok élére álljon. Ez a feladat mindenekelôtt a középnemességre várt. Ehhez viszont meg kellett nyerni az ô támogatásukat is.
Kossuth fejtette ki – elsôsorban hírlapi cikkeiben – az érdekegyesítés programját. Ez azt jelentette, hogy a reformokért folytatott küzdelem akkor lehet eredményes, ha a nemesség képes maga
mellé állítani a jobbágyságot is. 12 Ez elsôsorban a jobbágyfelszabadítással érhetô el. Kossuth világosan látta, hogy az önkéntes
örökváltság nem megoldás. A történelem ôt igazolta: a reformkor
végéig összesen a jobbágyok 1-2%-a szabadult fel ezen a módon.

• Mikor engedélyezte a törvényhozás az önkéntes örökváltságot?
• Mit gondolsz? Miért nem éltek tömegesen a jobbágyok ezzel a lehetôséggel?

A kötelezô örökváltság is csak akkor jelenthetett volna megoldást, ha az állam kártalanítja a földesurakat az így megszûnt úrbéri szolgáltatásokért. A földbirtokosok a kártalanítás összegébôl (a
robotoló jobbágyok munkája helyett) bérmunkásokat fogadnának, és
fejleszthetnék a gazdaságukat. A kártalanítás kifizetéséhez viszont
az államnak új bevételekre volt szüksége. Kossuth javaslata szerint
a közteherviselés (tehát a nemesi adómentesség megszüntetése)
jelentette volna a megoldást: ha mindenkinek adóznia kellene. „Európa-szerte csak a koldus adómentes, minálunk az úr” – írta Kossuth.
Elavult is volt már ebben a korban a nemesek adómentessége.

• Mit jelent az, hogy a nemesség a „vérével adózik”? Miért elavult

már ez a felfogás a reformkorban?
• A polgári átalakulás legfontosabb célja, hogy a társadalom jogilag
egyenlô állampolgárokból álljon. Hogyan lehet ezt megvalósítani?

A jobbágyfelszabadítással a föld tulajdona felszabadulna a feudális kötöttségek alól. Egy óriási nagybirtok és egy kisparaszti birtok
egyaránt eladható vagy megvehetô polgári tulajdonná válna, így a
bankok is könnyen adnának hiteleket a birtokok fejlesztésére.

• Ki és melyik mûvében fejtette ki a bankhitelek jelentôségét a gazdasági életben?
• Miért adnának könnyebben hiteleket a bankok, ha a földbirtokot
szabadon lehetne adni-venni?
Széchenyi István gyakorlati alkotásai
• Mit tett Széchenyi a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttéért?
• Milyen elméleti mûvét ismertük meg? Mi a lényege?

A Vaskapu-szoros a Déli-Kárpátokban,
az úgynevezett Széchenyi-úttal, az utat
készítô és a szorost a hajózás számára
megnyitó Széchenyi István emléktáblájával

Széchenyi szervezte meg a Pesti Kaszinót, hogy itthon (ne Bécsben)
találkozzanak és politizáljanak a nemesek. Fejlesztette a hazai lótenyésztést és lóversenysportot. Ezeken kívül is számos gyakorlati
szervezômunkát végzett.
A mezôgazdaság érdekében a hazai közlekedést kívánta fejleszteni, mert így a kereskedôk a megtermelt árukat könnyebben tudták
messzire szállítani. Régi terve volt a Duna hajózhatóvá tétele a Fekete-tengerig. József nádor 13 megbízta a munka megszervezésével.
A Tisza-szabályozás kezdôdô munkálatait is ô irányította.
 Hasonlíts össze egy szabályozatlan és szabályozott Tisza-szakaszt!
Mit figyelhetsz meg? (Képes történelmi atlasz 10–16 éveseknek, 39. oldal.)
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A Lánchíd Budapesten

Széchenyinek nagy szerepe volt a dunai és a balatoni gôzhajózás megindításában. Tudta, hogy egy fejlett államnak fôvárosra, tehát igazi politikai, gazdasági és kulturális központra van szüksége.
A régi Pest-Buda elnevezés helyett valószínûleg ô írta le elôször a
Budapest kifejezést. A mûveltség fejlesztésére a fôvárosban magyarul játszó nemzeti színházat kívánt építtetni. (Korábban csak német
kôszínház mûködött a városban.)
Pest-Buda fejlesztéséhez immár elengedhetetlen volt egy állandó
kôhíd építése a város két része között. Idáig csak ideiglenes hajóhíd
szolgálta az átkelést, de a tél közeledtével azt el kellett bontani.
14 15 Széchenyinek oroszlánrésze volt a budapesti Lánchíd (ma:
Széchenyi lánchíd) építésének megszervezésében. Ez Európa egyik
legszebb hídja.

Kultúránk a reformkorban
A magyar nyelvû színjátszás fejlesztése a reformkorban különösen
nagy hangsúlyt kapott. A korábbi száz évben német nyelvû színtársulatok járták az országot, az elsô kôszínház is németek kezdeményezésére épült Sopronban. Magyar nyelvû színielôadást csak
vándorszínész-társulatok érkezésekor lehetett látni. Pest-Buda fejlôdése az 1830-as években lehetôvé tette az állandó magyar színház létrehozását. A Nemzeti Színház épülete közadakozásból
épült fel az 1830-as évek második felében.
Az irodalomban a kort a két költôóriás, Petôﬁ Sándor és Arany
János neve fémjelzi. A nép nyelvét emelték be az irodalomba úgy,
hogy emellett mûveikben megjelent a kor mûvelt, tanult emberének
szókincse is.

14 Hajóhíd a Dunán. A Lánchíd elôtt egy
XVIII. századi hajóhíd kötötte össze Budát
és Pestet, ezt azonban minden decemberben szét kellett szedni, és csak a jégzajlás
veszélyének elmúltával lehetett újra összerakni. A hajóhíd 9 méter széles volt, és 46
kis hajó tartotta.
15 A közlekedés fejlôdése. 1846 nyarán
megnyílt az elsô vasútvonal Magyarországon Pest és Vác között. 1847-re felépült a
Szolnokig vivô vonal is. Szolnok ettôl kezdve épült ki az ország egyik legfontosabb
vasúti csomópontjává.
1846-ban megalakult a Balaton Gôzhajózási Társaság, Széchenyi István részvételével. Nyáron vízre bocsátották az elsô
balatoni gôzhajót, a Kisfaludyt. A hajó az
Óbudai Hajógyárban készült, kivéve a gôzgépet – azt Angliából hozatták. Innen rendeltek iránytût is, de az nem érkezett meg
idôben. A tihanyi apáttól kellett kölcsönkérni egyet.
• Miért nélkülözhetetlen kelléke a hajózásnak az iránytû?
 Nézz utána a történelmi atlaszban! Hol
volt Magyarországon állandó gôzhajójárat a
reformkorban?
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A zenében Liszt Ferenc zenéje és zongorajátéka Európa-szerte
nagy sikert aratott, soha nem tapasztalt lelkesedéssel ünnepelték.
A XIX. század elsô felében a mûvészetekre a romantikus stílus jellemzô. A romantika elôtérbe állítja a nagy történelmi személyiségek
szerepét, a dicsôséges nemzeti múltat. A romantikus magyar opera
legnagyobb képviselôje Erkel Ferenc, a Himnusz megzenésítôje.
Nemzeti témájú és hangvételû operáit, a Bánk bánt és a Hunyadi
Lászlót ma is szívesen nézzük, hallgatjuk.

Déryné Széppataki Róza (1793–1872), a
magyar színjátszás egyik elsô ünnepelt
színésznôje

Liszt Ferenc (1811–1886) (Barabás
Miklós festménye) Liszt korának igazi
szupersztárja volt, Európa-szerte milliók rajongtak érte.

Összefoglaló kérdések
1. 	Mi volt a két legfontosabb kérdés
az 1832–1836-os reformországgyûlésen?
2. 	Mit jelent az önkéntes örökváltság
fogalma? Mikor vezették be?
3. 	Miért kell kártalanítani a földesurakat jobbágyfelszabadítás
esetén?
4. 	Hogyan vált a magyar nyelv hazánk hivatalos államnyelvévé?
5. 	Miért engedélyezte Bécs, hogy Kossuth újságot szerkesszen?
6. Mi a közteherviselés?
7. 	A földesurak és a jobbágyok érdekei jórészt ellentétesek. Kossuth
szerint hogyan lehet ezt az ellentétet feloldani?
8. 	Milyen céllal szervezte meg Széchenyi a Pesti Kaszinót?
9. 	Hogyan segítette Széchenyi a közlekedés fejlôdését?
10.	Mi volt Széchenyi leghíresebb gyakorlati alkotása?
11. 	Jellemezd a reformkori színházi
életet, irodalmat, zenemûvészetet!

Erkel Ferenc (1810–1893) (Györgyi
Alajos festménye) @ Nézz utána a
könyvtárban vagy az interneten! Erkel
milyen címmel írt operákat?

Vázlat
Az 1832–1836-os országgyûlés legfôbb kérdései:
– Jobbágykérdés: önkéntes örökváltság (úrbéri terhek rendezése).
Eredmény a következô országgyûlésen.
– A magyar nyelv államnyelvvé (hivatalos nyelvvé) tétele. Teljes
megoldás: 1844.
A reformok fô szószólói: Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc.
Kossuth Lajos (1802–1894) → Pesti Hirlap: a magyar politikai újságírás
egyik csúcsa.
Széchenyi István (1791–1860) szervezômunkája hazánk fejlesztéséért:
– MTA; Pesti Kaszinó; lótenyésztés, lóverseny; gôzhajójáratok
(Duna, Balaton); Lánchíd.
Reformkori mûveltség:
– színtársulatok → Nemzeti Színház.
– népies hang az irodalomban → Petôfi, Arany.
– zene: romantika → Liszt Ferenc, Erkel Ferenc.
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Wesselényi Miklós erdélyi nagybirtokos, birtokainak központja Zsibó
volt. Már édesapját, a „zsibói bölényt” is harcos ellenzékiségérôl és
hazafiságáról ismerték Erdély-szerte: „nyakas, ellenzéki magyar” volt.
Például egyszer személyes sérelem miatt hadat üzent az egyik birtokszomszédjának, és megtámadta ôt.
Miklósék tizenegyen voltak testvérek, de egyedül ô érte meg a felnôttkort. Apja ennek ellenére nem kímélte, nagyon kemény nevelésben
részesítette. Az állandó edzéseknek köszönhetôen Miklós kora egyik
legjobb lovasa lett, kiválóan lôtt, jól vívott és birkózott, nagy távokat
úszott. Hatéves volt, amikor apja birtokán egy szilaj lovat készültek betörni.* Az ágaskodó mén mindenkit ledobott a hátáról.
– Rá mernél-e ülni? – kérdezte az apa.
– Nem.
– Miért nem?
– Mert félek.
– Egy Wesselényi sohasem fél! – fortyant fel az öreg, és fiát a szilaj
mén hátára dobta, a lovat ostorral megcsapta. Elvágtattak. Az anya
sírva rohant be a házba, gyermeke halálhírét várta, de a fiú épségben
megérkezett a megfékezett, kifárasztott lóval. Kilencévesen egy megyegyûlésen kirántott karddal az apja elé ugrott, amikor annak politikai
ellenfelei rátámadtak. Apja helyetteseként 1809-ben a 12 éves Miklós
vezényelte megyéjének Napóleon ellen készülô nemesi seregét a zilahi
díszszemlén.
Széchenyi jó barátjaként elkísérte ôt külföldi utazásaira. Ô is felfigyelt
a fejlett Nyugat és a hazája, különösen Erdély közötti éles ellentétre.
Vállalkozásaiban (kaszinó, lóverseny) is segített Széchenyinek. Saját
birtokán a ménes* minôségének javításán fáradozott. Széchenyihez hasonlóan szakkönyvet is írt a lótenyésztésrôl. A legjelentôsebb politikai
írásának címe: Balítéletekrôl. Ebben Széchenyihez hasonló érveléssel fejti ki a polgári átalakulásra vonatkozó nézeteit.
Már fiatalon részt vett az erdélyi országgyûléseken. Szatmár vármegyében birtokot vásárolt, így a pozsonyi magyar diétán a felsôtábla
tagja lehetett. „Hatalmas, méltóságos, királyi tekintetû magyar” – így
jellemezte ôt Széchenyi.
 Keresd meg a történelmi atlaszban Zsibót és Szatmár megyét!
Az 1832–1836-os országgyûlésen tûnt fel az örökváltság érdekében
mondott, tüzes hangú beszédeivel. (Az erdélyi országgyûlésrôl saját
maga vásárolta nyomdagépen készített beszámolókat. Írásait a törvények megszegésével, a cenzúra megkerülésével adta ki.) A szatmári
megyegyûlésen kemény szavakkal bírálta a kormányt: „A kormány a
köznépet terhelô ocsmány képre parasztvédôi s a köznépet oltalmazói
ábrázatot tett, de amelynek egyfelôl ô szívja zsírját.” Mindezekért perbe
fogták, és 1838-ban a budai várbörtön foglya lett. Pedig ekkor már az
egyik legnépszerûbb ember volt Magyarországon, fôleg azért, mert a
nagy árvíz idején százak életét mentette meg saját csónakjaival. Perében a védelmet Kölcsey és Deák látta el.
A Wesselényi elleni vád szerint aki a kormányt szidalmazza, az valójában az uralkodó ellen beszél, mert az uralkodó és a kormánya azonos.
Deák a védelem során bebizonyította, hogy nem lehet felségsértéssel
vádolni Wesselényit, mert az uralkodó személye nem azonos a kormánnyal, tehát a kormány bírálata nem az uralkodót éri. A vád sértette
a törvényességet. Az alsótábla által elfogadott sérelmi feliratot a felsôtábla tizenhét alkalommal (!) utasította vissza. Az udvar is hajthatatlan
maradt: Wesselényit elítélték.
Szinte teljesen világtalanként, ahogy maga írta, „polgári halottként”
hagyta el a börtönt. A politikai életben nem tudott többé részt venni.
1850-ben halt meg Pesten.
• Hogyan jelenik meg a védelem érvelésében a hatalommegosztás elve?

OLVASMÁNY

Olvasmányok a reformkor nagyjairól

Báró Wesselényi Miklós (1796–1850)

A pesti árvíz 1838 márciusában. Így írja le
az eseményeket Wesselényi a naplójában:
„A József és Stáció utcákból harsogott a
segélyért kiáltók lármája; ide siettünk;
sokat volt szerencsénk megmenteni. Már
akkor kezdettek a házak omlani és düledezni. Ezeknek ropogása, zuhanása, a víz
közt emelkedô porfellegek, a rémítô sikoltás, sírás, ordítás borzasztó képét mutatta
a dúló enyészetnek.”

Vízállás a pesti árvíz idején (árvíztábla a
budapesti Rókus-templom falán)
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A kehidai Deák család címere

Deák Ferenc 1840 körül (Benesch Pál festménye)

Deák Ferenc kúriája* Kehidakustányban
szempontból a bemutatott szobabelsôt!

•

Deák Ferenc Söjtörön született 1803-ban, Zala megyei középbirtokos családban. Születésekor veszítette el az édesanyját, ötévesen pedig az édesapját. Sohasem nôsült meg.
Húszévesen ügyvédi oklevelet szerzett. Már tanulmányai alatt kitûnt
félelmetesen pontos törvényismeretével. Ügyvédi vizsgáján vizsgáztató
tanára így szólította meg: „Mondja meg nekem, jelölt úr, kihez hasonló
ez akadémián nem volt…”
Az 1832–1836-os országgyûlésen bátyja, Antal lemondott követi
megbízásáról, és maga helyett Ferencet jelölte, akit a megyegyûlés meg is
választott. Deák Antal így ajánlotta öccsét: „Küldök helyembe olyan fiatalembert, kinek kisujjában több tudománya és képessége vagyon, mint
az én egész valómban.” Az országgyûlésen jogtudományi ismereteinek
alaposságával mindenkit elképesztett, s hamarosan a reformellenzék élére
állt. Szónoklataiban fôleg a jobbágykérdés örökváltsággal történô megoldását és a szabadságjogok (a vallás- és szólásszabadság) érvényre juttatását követelte.
Az 1839–1840-es diétán ismét Zala megye követe volt. Nagyrészt beszédei világos érvelésének köszönhetô, hogy a bécsi kormány felhagyott
az erôszakkal, és 1840-ben szabadon engedte a törvénytelen perekben
elítélt ellenzéki vezetôket: Kossuth Lajost és az országgyûlési ifjúság
vezérét, Lovassy Lászlót. Megszüntették a folyamatban lévô hûtlenségi
pereket is.
A következô országgyûlésen (1843–1844) a reformpárti ellenzék fô
célja a nemesi adózás, vagyis a közteherviselés bevezetése volt. A zalai
megyegyûlésen a kormánypárti maradi urak lepénzelték a szegény nemeseket, hogy a nemesi adózás ellen szavazzanak. A véres verekedésig fajuló viták nyolc ember halálát követelték. Ekkor terjedt el a szólás,
hogy a megyegyûlésen hangoskodó, mûveletlen bocskoros nemesek a
„bunkókrácia” uralmát hozták el. A nemesi adómentességbe görcsösen
kapaszkodó kisnemesek közül néhányan Deák háza körül lövöldöztek,
gyújtogattak. Deák, aki már korábban is vonakodott a követi megbízástól,
lemondott. Egy idôre visszavonult a politikától, legközelebb az 1848-as
forradalom idején fogunk vele találkozni. Életmûvére a koronát az 1867-es
osztrák–magyar kiegyezéssel tette fel – errôl is fogunk tanulni.
 Keresd meg a történelmi atlaszban Söjtört!
• Kik a „bocskoros” nemesek? Másképpen hogyan nevezték ôket?

Nézz utána, melyik megyében található Kehidakustány! Jellemezd minél több

OLVASMÁNY

Deák Ferenc a reformkorban
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Kossuth Lajos 1802-ben, birtoktalan kisnemesi családban született Monokon. Tanulmányait Sátoraljaújhelyen, Eperjesen, majd a sárospataki református fôiskolán végezte. Ezután Pesten dolgozott joggyakornokként.
1823-ban ügyvédi vizsgát tett, majd Zemplén megyében szerezte meg
ügyvédi gyakorlatát, és reformellenzékiként itt kapcsolódott be a politikai
életbe. Nagy föltûnést kiváltó beszédet mondott a sajtószabadságról. Az
1830–1831-es kolerafelkelés idején „kolerabiztos” volt azzal a feladattal,
hogy akadályozza meg a járvány továbbterjedését. Nagy szerepe volt abban, hogy sikerült megvédeni Sátoraljaújhelyet a zendülô parasztoktól.
Az 1832–1836-os diétán távol lévô arisztokratákat helyettesített. Az
országgyûlésrôl, majd a megyegyûlésekrôl írt tudósításokat (Országgyûlési Tudósítások; Törvényhatósági Tudósítások), hogy tájékoztassa az
ország közvéleményét. A kéziratokat 40 lelkes országgyûlési ifjú másolta, így tulajdonképpen nem újságnak, hanem magánlevélnek számítottak.
Kossuth dacolt az ismételt, egyre magasabb helyrôl jövô tilalmakkal, s
ezzel kiváltotta az udvar haragját. Összeesküvés (azaz hûtlenség) teljesen alaptalan vádjával börtönbe vetették. Pere általános felháborodást és
megdöbbentést keltett. Ám Kossuthot nem törte meg a börtön. Szabadulásakor úgy lépett ki onnan, mint fônixmadár* a hamvaiból. Sokat olvasott, tökéletesítette latin-, német-, francianyelv-tudását, és olyan remekül
megtanult angolul, hogy azzal késôbb bámulatba ejtette a világ angolul
beszélô lakosait.
Szabadulása után az általa szerkesztett Pesti Hirlap a Habsburg Birodalom legnagyobb példányszámban megjelenô újságjává vált. Ô honosította meg a magyar újságírásban a vezércikk* mûfaját. Vezércikkeiben sorra
vette a társadalom égetô gondjait, és ezekre megoldásokat vázolt fel.
Az 1840-es években Kossuth a magyarországi reformellenzék vezérévé vált. Az utolsó rendi országgyûlésen (1847–1848) Pest megye követévé választották.
 Keresd meg a történelmi atlaszban Monokot!
• Nézz utána, vagy érdeklôdj! Mi a törvényhatóság?
• Mondj még polgári szabadságjogokat a sajtószabadságon kívül!
• Jogi szempontból miért nem kellett cenzúrázni az Országgyûlési Tudósításokat?

Kossuth Lajos szülôháza Monokon napjainkban

OLVASMÁNY

Kossuth Lajos a reformkorban

Kossuth Lajos 1848-ban (színezett litográfia)

Kossuth Lajos kortesmenete a Nemzeti
Múzeumnál 1847-ben, országgyûlési követté választása elôtt • Nézz utána, mit
jelent a korteskedés!

Az Országgyûlési Tudósítások egy lapja
• Magyarázd meg! Miért kézzel írták ezeket a tudósításokat?
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17. A forradalom
Berlin
Drezda
Párizs

Frankfurt Prága
Bécs
Milánó Velence

Pest-Buda

Róma
Nápoly
Palermo

Forradalmi központok Európában • Állítsd
idôrendi sorrendbe az európai forradalmakat az atlaszod segítségével!

„Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítô ereje…”
(Petôfi Sándor: Föltámadott a tenger…)

Az utolsó rendi országgyûlés
és a „népek tavasza”
Az utolsó rendi országgyûlést a király 1847 ôszén – a Habsburgok
uralkodásának történetében elôször magyarul (három rövid magyar
mondattal) – nyitotta meg. Az ellenzék* vezérszónoka Kossuth Lajos
lett. Az alsótábla a reformjavaslatokat, így a kötelezô örökváltságot és
az ôsiség eltörlését sorra elfogadta. A felsôtáblán azonban a reformok
ismét elbuktak. Valószínûleg komolyabb eredmény nélkül ért volna
véget ez a diéta is, ha nem gyorsítja fel az eseményeket a „népek
tavasza”, az európai forradalmi hullám.
Mi a jelentôsége annak, hogy a király magyarul is megszólalt a
diétán?
• Az örökváltságnak melyik módja volt eddig érvényben?

•

A napóleoni háborúk után létrehozott rend ellen 1848 tavaszán
Európa több országán forradalmi hullám söpört végig. Februárban
Párizsban is kitört a forradalom. A király lemondott, Franciaországban ismét kikiáltották a köztársaságot.

• Franciaországban ekkor kiáltották ki a „második köztársaságot”.
Mikor volt az elsô? Érdeklôdj! Ma hányadik köztársaságban élnek a
franciák?

Metternich lógó orral menekül Bécsbôl
1848. március 13-án (korabeli gúnyrajz)
• Ki volt Metternich?

A párizsi forradalom híre lázba hozta a magyar országgyûlést.
Kossuth március 3-án hatalmas beszédben újra összegezte a polgári
átalakuláshoz szükséges fôbb követeléseket, valamint a független magyar kormány felállításának igényét, mindezt úgy, hogy az Osztrák
Császárság tartományainak is polgári alkotmányt kért. Az alsótábla
azonnal megszavazta a követeléseket. A felsôtábla húzta az idôt,
kivárt.

• Melyik három állam polgári alkotmányos rendszerérôl tanultunk
ebben az évben?
• Miért volt jó taktika Kossuth részérôl az osztrák tartományoknak is
alkotmányt követelni?
1848. március 13-án Bécsben is kitört a forradalom.
A császári udvar leváltotta a gyûlölt kancellárt, Metternichet.
A bécsi forradalom hírére a felsôtábla is elfogadta az eddigi javaslatokat. Március 15-én a Kossuth vezette küldöttség feldíszített
hajón vitte a feliratot Bécsbe, hogy a király szentesítse azt, és
kinevezze gróf Batthyány Lajost miniszterelnöknek.* A bécsi
nép ünnepelte ôket, az államtanács azonban a felirat legfontosabb
követelését (Batthyány miniszterelnöki kinevezését) nem akarta elfogadni.
Batthyány Lajos és Kossuth Lajos

• Mielôtt folytatnád a leckét, gondold át, mi mindent tudsz már 1848.

március 15-érôl!

17. A forradalom

A március 15-i események és a 12 pont
Az 1840-es évek végén megjelent a politikában egy egyetemistákból, ifjú értelmiségiekbôl szervezôdô csoport, amely céljaiban még
a reformellenzéken is túltett. Ôk voltak a radikálisok,* tehát azok,
akik gyökeres, mélyreható változásokat követeltek, akár erôszakos,
forradalmi úton is. Pesti kávéházakban, fôleg a Pilvaxban találkoztak
rendszeresen. 1 A francia forradalom történetét tanulmányozták, a
világszabadság eszméjének éltek. Ez volt a Fiatal Magyarország
kör, amelynek vezetôi Petôﬁ Sándor (1848-ban 25 éves), Jókai
Mór (21 éves) és az ifjú történész, Vasvári Pál (22 éves) voltak.
1848 márciusában az európai forradalmak hatására elérkezettnek
érezték az idôt a cselekvésre, és erre Kossuthtól is biztatást kaptak.

A Pilvax kávéház Pesten

A bécsi forradalom híre március 14-én este ért Pest-Budára.
A „márciusi ifjak” a Pilvax kávéházban elhatározták, hogy másnap
utcai tüntetést indítanak. Eredeti céljuk az volt, hogy a már napokkal
korábban megfogalmazott követeléseiket, a 12 pontot a József-napi
vásárra Pestre érkezô emberek között terjesztik és népszerûsítik.
A Pilvax ifjai 2 a 12 pont elsô követelésének – a sajtószabadság*
bevezetésének – másnap reggel mindjárt érvényt akartak szerezni.
1848. március 15-én reggel, a szemerkélô esôben körülbelül tízen
indultak a Pilvaxból az egyetemre Petôﬁ, Jókai és Vasvári vezetésével. Az egyetemisták csatlakozása után az ezer fôre duzzadt tömeg
folytatta útját Landerer Lajos nyomdájához. A „nép nevében” lefoglaltak egy nyomdagépet, és kinyomtatták a 12 pontot és a Nemzeti dalt. A nyomda elôtt összegyûlt emberek boldogan kapkodták
szét a szabad sajtó elsô termékeit. 3
3 1848. március 15. Petôfi Sándor naplójában: „Elôször az orvosokhoz mentünk. Szakadt az esô, amint az utcára léptünk, s ez egész késô estig tartott,
de a lelkesedés olyan, mint a görögtûz:* a víz nem olthatja el.
Az orvosi egyetem udvarában ismét felolvasta Jókai a proklamációt,* és én
elmondtam a Nemzeti dalt. Innen a mérnökökhöz, ezektôl a szemináriumba
a jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekvô sereg. […] Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk, oda mentünk.
Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek ki küldötteknek, hogy a sajtót
lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében, s a tizenkét pontot és a Nemzeti
dalt rögtön nyomni kezdték. Ezalatt kinn lelkesítô beszédeket tartottak Egresi
Gábor, Degré, Vasvári, Jókai stb. Dél felé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztattak szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta.
Délután három órára gyûlést hirdettünk meg a múzeum terére, s a sokaság
eloszlott.”
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1 A Pilvax kávéház az Úri utcában volt
(ma: Petôﬁ Sándor utca). Nevét tulajdonosáról, Pilvax (eredetileg Pillwax) Károlyról
kapta, aki az 1840-es években mûködtette. A kávéház a reformkor vége felé a
radikális értelmiség – és különösen a ﬁatalok – törzshelyévé vált. Itt alakult meg
és mûködött a Fiatal Magyarország. 1848
márciusában Petôﬁ és társai a Pilvaxban beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére. A hagyomány szerint 1848.
március 15-én itt szavalta el Petôﬁ elôször a Nemzeti dalt. A kávéházat 1848.
március 15-e és 1848 augusztusa között
Forradalmi Csarnoknak nevezték.

2 A Pilvax ifjai voltak többek között:
Petôﬁ Sándor, Vasvári Pál, Vidats János,
Vajda János, Jókai Mór. A Pilvax ﬁataljainak kapóra jött a március 19-i József-napi
országos vásár, amelyre rengeteg embert
vártak Pest mellé, a Rákos mezejére.
A bécsi forradalom híre azonban felgyorsította az eseményeket.
• A Pest város melletti Rákos-mezô nagyon
alkalmas volt tömegek gyülekezésére. Nézz
utána, milyen esemény zajlott ezen a mezôn
rendszeresen!
• Arany János melyik mûvében olvastad
a következô sorokat: „Rákosnak mezôje
tôszomszédos Pesttel, Pest alatt ért össze
utasunk az esttel”?

Petôfi dagerrotípiája (a dagerrotípia
egy kezdetleges, üveglemezre készült
fénykép). A költônek ez az egyetlen hiteles arcképe; felesége, Szendrey Júlia számára készíttette 1847-ben.
• Hány éves volt ekkor a költô?
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Vasvári, Jókai és Petôfi a nyomda elôtt (Barabás Miklós festménye) és a 12 pont • Mit jelent a 11. pontban szereplô „status”
szó? (Segít a Magyar értelmezô kéziszótár vagy az Idegen szavak és kifejezések szótára.) Melyik két pont követelései valósultak
meg a forradalom elsô napján? Miért volt szükség az Erdéllyel való egység visszaállítására? (Segít a 9. téma.)
4 A Helytartótanács eredetileg felkészült az ellenállásra. A budai várban a tüzérek égô kanóccal várakoztak az ágyúk
mellett, és a pesti laktanyában több ezer
sorkatona állt rendelkezésre. A katonák
nagy része a Károly-laktanyában, a Pilvaxtól alig néhány lépésre állomásozott!
A nagy tömeg láttán azonban a Helytartótanács megrettent, hiszen a katonák
várható magatartása is bizonytalan volt.
Az eseményeket Petôﬁ maró gúnnyal írja
le naplójában: „A nagyméltóságú Helytartótanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, ötpercnyi tanácskozás után
mindenbe beleegyezett. A katonaságnak
kiadatott tétlenség iránt a rendelet, a
cenzúra eltöröltetett. Táncsics börtönajtaja megnyílt.”
• Mit jelent a tétlenség iránti rendelet?

Délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál nagygyûlést tartottak. Jókai felolvasta a 12 pontot, majd az immár tízezres tömeg
a városházához vonult, ahol a polgármester aláírta azt. Ezután a
királyi hatalmat képviselô Helytartótanács* következett. 4 Ennek tanácsosai készenlétbe helyezték ugyan a katonaságot, de
nem mertek erôszakot alkalmazni. A Helytartótanács teljesítette a
követeléseket: elfogadta a 12 pontot,
és eltörölte a cenzúrát. A tömeg innen a
márciusi ifjak vezetésével a budai várbörtönhöz ment, ahol kiszabadították
börtönébôl a jobbágyfelszabadításról
vallott nézeteiért bebörtönzött társukat, Táncsics Mihályt.
A Nemzeti Színházban este ünnepi elôadást tartottak: a Bánk bánt
játszották. A forradalom nem korlátozódott Pest-Budára. A következô napokban lelkes hangulatú népgyûléseket
tartottak a vidéki városokban is.
Táncsics Mihály (1799–1884). Jobbágycsaládban született. Iparosnak, majd segédtanítónak állt. Rengeteget olvasott, fôleg Rousseau írásai voltak rá nagy
hatással. Könyveiben a jobbágyság minden kártérítés nélküli felszabadítását
követelte, akár forradalom útján is: „A föld tehát mienk, kik mûveljük, következésképpen érte megváltási díjjal igazságosan nem tartozunk. És ha ti nem
akarjátok ez igazságot törvényben kimondani, majd a szükségtôl kényszerítve
mi fogjuk kikiáltani.”

17. A forradalom
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Az elsô felelôs magyar kormány
A bécsi és a pest-budai forradalom hatására az országgyûlési küldöttség is sikert ért el Bécsben: a király hozzájárult ahhoz, hogy
megalakuljon az elsô független és felelôs magyar kormány.
A miniszterelnök Batthyány Lajos lett. Batthyány nagyon jó politikai érzékkel nemzeti egységkormányt hozott létre, amelyben
minden politikai irányzat képviseltette magát, és amely maga mögé
tudta állítani a magyar társadalom jelentôs részét. Tudta, az ország
polgári átalakítása csak széles politikai és társadalmi támogatással
lehetséges. Az igazságügy-miniszteri tárcát* a zseniális jogász,
Deák Ferenc kapta. Kossuth Lajos pénzügyminiszter, Széchenyi István közlekedésügyi miniszter lett. A közrendre ettôl kezdve a nemzetôrség vigyázott.

Idôsebb Lendvay Márton Bánk bán szerepében • Bánk bán drámájának hôse
egy XIII. századi fôúr. Olvasd el az ötödikes tankönyv 124. oldalán a II. Andrásról írottakat, majd nézz utána, ki volt Bánk
Bán! Vajon miért volt idôszerû a darab
elôadása március 15-én?

A Batthyány-kormány teljes névsora (az
óramutató járásával megegyezô irányban): legfelül Batthyány Lajos miniszterelnök, Esterházy Pál, a király személye
körüli miniszter*, Mészáros Lázár hadügyminiszter, Eötvös József vallás- és
közoktatásügyi miniszter*, Deák Ferenc
igazságügy-miniszter, Széchenyi István
közmunka- és közlekedésügyi miniszter,
Klauzál Gábor földmûvelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, Szemere Bertalan belügyminiszter, középen Kossuth
Lajos pénzügyminiszter. • Mit jelent az,
hogy felelôs kormány? (Kinek, minek felelôs?)

Az utolsó rendi országgyûlésen lázas törvényalkotó munka kezdôdött. Az új törvények megteremtették a polgári Magyarország
jogi alapjait. Éppen ezért ez a 31 törvény a legnagyobb fordulat az államalapítás óta a magyar történelemben. A király a
törvényeket 1848 áprilisában szentesítette (= ünnepélyesen jóváhagyta), ezért ezeket áprilisi törvényeknek nevezzük.
Magyarországon a feudális rendszer megszüntetése, a polgári
átalakulás vérontás nélkül ment végbe. Forradalom volt, de az átalakulás erôszak nélkül, a hatalmon lévôk beleegyezésével történt.
„Törvényes forradalom” zajlott le.
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A törvények által megvalósult a reformkor valamennyi követelése,
így a népképviselet, a felelôs magyar kormány, a törvény elôtti egyenlôség, a közteherviselés, a jobbágyfelszabadítás, a sajtószabadság.
A Habsburg Birodalmon belül Magyarország széles körû önállóságot
vívott ki magának. Magyarország és Erdély újra egyesült.

Az 1848. április 11-én elfogadott törvénykönyv 31 törvénycikkbôl áll.
A törvénycikkeken belüli határozatokat a paragrafus jelével (§) jelölik.

• Válaszolj a kérdésekre a részletek figyelmes elolvasása után!

Az áprilisi törvények kiadványa gróf Batthyány Lajos miniszterelnök képmásával
• Fogalmazd meg, milyen szempontból
tekinthetô a legnagyobb fordulatnak az
áprilisi törvények kiadása az államalapítás óta a magyar történelemben!

Magyar miniszterelnöki pecsét, 1848

III. törvénycikk. Független magyar felelôs minisztérium alakításáról
3. §. Ôfelsége, s az Ô távollétében a nádor és királyi helytartó a végrehajtó hatalmat a törvények értelmében független magyar minisztérium
által gyakorolják, s bármely rendeleteik, parancsolataik, határozataik, kinevezéseik csak úgy érvényesek, ha a Buda-Pesten székelô miniszterek
egyike által is aláíratnak.
4. §. A minisztériumnak mindegyik tagja mindennemû hivatalos eljárásért felelôs.
5. §. A minisztérium székhelye Buda-Pest.
6. §. Mindazon tárgyakban, melyek eddig a m. [magyar] k. [királyi] udvari kancelláriának, a k. helytartótanácsnak s a k. kincstárnak […] köréhez
tartoztak […], a végrehajtó hatalmat ezentúl kizárólag csak a magyar
minisztérium által fogja gyakorolni.

•Hogyan korlátozza a törvény a király hatalmát?
• Ha nem a királynak, vajon elsôsorban melyik szervnek felelôs a

magyar kormány?
• Miért fontos kérdés, hogy hol van a minisztérium székhelye?
• A kancellária és a Helytartótanács királytól függô kormányszékek
voltak. Milyen hatalmat gyakoroltak idáig? (A hatalom melyik ága volt a
kezükben?) Ez hogyan változik a törvénnyel?
IV. törvénycikk. Az országgyûlés évenkénti üléseirôl
1. §. Az országgyûlés jövendôben évenkint, és pedig Pesten tartandván üléseit, az évenkénti ülésre az ország Rendeit Ô Felsége minden évben, s amennyire a körülmények engedik, a téli hónapokra hívja össze.

• Mi a jelentôsége az évenkénti ülésszaknak? Milyen alkalmakkor került

sor országgyûlésre az elôzô száz évben? Miért korlátozza az uralkodó
hatalmát az évenkénti ülésezés?
• Miért kell lehetôleg télen tartani az üléseket? (Gondolj arra, hogy egy
polgári államban nem a nemesi rangtól függ a választójog!)

V. Ferdinánd (1835–1848) magyar király
az áprilisi törvények szentesítôje

V. törvénycikk. Az országgyûlés követeinek népképviselet alapján választásáról
1. §. Kik […] az országgyûlési követek választásában eddig szavazattal
bírtak, e jog gyakorlatában ezennel meghagyatnak.
Ezen kívül:
2. §. Az országnak s kapcsolt részeknek [Horvátországnak] mind azon
bennszületett vagy honosított, legalább 20 éves […], rablás, gyilkolás
és gyújtogatás miatt fenyíték alatt nem lévô lakosai, a nôket kivéve […]
választók:
a) Kik […] városokban […] 300 e. [ezüst] forint értékû házat vagy
földet, egyéb községekben pedig úrbéri értelemben vett 1/4 telket […]
bírnak. […]
b) Kik mint kézmûvesek, kereskedôk, gyárosok […] tulajdon mûhellyel
vagy kereskedelmi teleppel vagy gyárral bírnak. […]
d) Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, ügyvédek,
mérnökök, akadémiai mûvészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai,
gyógyszerészek, lelkészek […].
e) Kik eddig városi polgárok voltak, ha föntebbi pontokban leírt képességekkel nem bírnak is.

FORRÁSELEMZÉS

Az áprilisi törvények

• Mi a különbség a rendi és a népképviseleti országgyûlés között?
• Hogyan alakult a nemesek választójoga?
• A választójog vagyoni határa alacsony volt – így Magyarországon volt

ekkor az egyik legszélesebb körû választójog Európában. Mit jelent a vagyoni cenzus* (= a választójog feltétele), és mit az értelmiségi cenzus?
• Mai szóval hogyan mondanád: tudor? Mi a „magyar tudós társaság”?
• Mióta volt „kapcsolt része” a Magyar Királyságnak Horvátország?
(Ötödikes tankönyv, 122. oldal.)
• A választójogosultságból mindig kimaradnak a külföldiek, a fiatalkorúak és a büntetettek. Ezek az úgynevezett klasszikus kizáró okok. Hogyan
jelenik meg ez az elv a törvényben?
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VII. törvénycikk. Magyarország és Erdély egyesítésérôl

• Miért volt érdeke korábban a Habsburg-uralomnak az, hogy megbontsa az állami egységet, és Erdélyt külön kormányozza?

VIII. törvénycikk. A közös teherviselésrôl
Magyarország s a kapcsolt részek minden lakosai minden közterhet
különbség nélkül egyenlôen és aránylagosan viselik […].

• Mit jelent az egyenlôség mellett az „aránylagosan” (azaz arányosan)
kifejezés?
IX. törvénycikk.
Az úrbér […] alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok [robot], dézsma és pénzbeli ﬁzetések a törvény kihirdetésétôl fogva örökösen megszüntetnek.
1. §. A törvényhozás a magánföldesurak kármentesítését a nemzeti
közbecsület védôpajzsa alá helyezi. […]
4. §. Az úri törvényhatóság megszüntettetik.

Az 1848. évi III. törvénycikk elsô oldala

• Miért jelent ez a törvénycikk jobbágyfelszabadítást?
• Magyarázd meg az 1. §-t! (Hogyan rendezi a törvény a kárpótlás kér-

dését?)
• Mi az úri törvényhatóság? (Korábban úriszéknek nevezték.) Melyik
században terjedt el az úriszék intézménye hazánkban? (1. téma)

XIII. törvénycikk. A papi tized megszüntetésérôl
Az egyházi rend a papi tizedrôl minden kárpótlás nélkül lemondván
[…].

• Mi a tized? Melyik királyunk rendelte el, milyen céllal? (Ötödikes tankönyv, 16. téma.)

XV. törvénycikk. Az ôsiség eltörlésérôl

• Mit jelentett az ôsiség törvénye? Melyik korban született? Miért volt

hasznos a törvény a meghozatalakor, és miért vált a fejlôdés gátjává a
XIX. századra? (Segít a tankönyv 1. témája.)
XVIII. törvénycikk. Sajtótörvény
1. §. Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti, és szabadon terjesztheti.

• Mi volt a cenzúra?

V. Ferdinánd aláírása az 1848. áprilisi törvények Országos Levéltárban ôrzött eredeti példányáról

1848-ból való szalagrózsa (kokárda), amely
magyar nemzeti hagyományt teremtett.
A kokárda eredetileg színes szalagból készített kör alakú, rózsát jelképezô fôúri
ruhadísz volt. A francia forradalom idején
a kokárda a forradalom jelképe (szimbóluma) lett. A hagyomány szerint a forradalom kezdetén, este a pesti radikális ifjúság vezérei Szendrey Júliától és Laborfalvi
Rózától kapták az elsô kokárdákat, amelyeket a kabát hajtókáján vagy a mellrészén, a szív felôli oldalon viseltek. • Ki
volt a két említett, a forradalmároknak kokárdát osztó hölgy?
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A kormány elôtt álló nehézségek

házatlan
zsellérek:
10%

házas
zsellérek
föld nélkül: 45%

felszabadított
telkes
jobbágyok: 45%

A felszabadított jobbágyság megoszlása
az áprilisi törvények bevezetése után

Az áprilisi törvények jó alapokat nyújthattak a további polgári fejlôdéshez, de hiányosságai már a nyár folyamán súlyos problémákhoz
vezettek.
A jobbágyfelszabadítással* a volt jobbágyok saját földdel rendelkezô, szabad parasztgazdákká váltak, és megszabadultak az úrbéres kötelezettségeiktôl. A jobbágyok több mint fele azonban
ekkor már föld nélküli zsellér volt. Ôk nemcsak az elnyert szabadságra, hanem saját földbirtokra vágytak, hiszen megélhetésük
változatlanul bizonytalan volt. A parasztság néhány helyen földosztó mozgalmakat indított, de ezeket a kormány a katonaság bevetésével megakadályozta.

• Kik a zsellérek?
5 A délvidéki harcok nyáron kezdôdtek.
A szerbek megerôsített táborokat hoztak
létre, s megtámadták a délvidéki magyar,
román és német településeket. A karlócai
szerb gyûlés kimondta a Magyarországon
élô szerbek teljes politikai önállóságát, és
vajdát választottak. A szerb nemzeti törekvéseket Bécsbôl támogatták.
• Miért támogatta Bécs a Magyarországon élô szerbek elszakadási törekvéseit?
6 Jelačić úgy gondolta, hogy Bécs támogatásával el tudja érni a horvátok legfôbb
törekvését: a független Horvátország
megteremtését, ezért kiszolgálta a császárt. Végül is csalódnia kellett: a magyar szabadságharc leverése után Horvátországban ugyanolyan önkényuralom
kezdôdött, mint hazánkban. „A nemzetiségek azt kapták jutalmul Bécstôl, amit
a magyarok büntetésbôl” – mondogatták
akkor. Horvátországnak még nagyon kanyargós történelmi utat kellett bejárnia,
mire teljesen független állam lett.
 Mutasd meg a történelmi atlaszban
Horvátországot és Szlavóniát!
@ Érdeklôdj, vagy nézd meg az interneten, mikor vált teljesen függetlenné Horvátország (Horvát Köztársaság)! Melyek
a horvát zászló színei?

Tavasszal a magyar kormány még azt hitte, hogy a közös szabadság kielégíti a nemzetiségek törekvéseit. Valójában korántsem volt
így. Az áprilisi törvények nem szabályozták a nemzetiségek*
jogait. A magyar nemzeti öntudat fejlôdésével párhuzamban ez a
folyamat lezajlott a hazai nemzetiségek körében is, akik az általános
polgári jogokon kívül nyelvhasználati jogot és önálló politikai nemzetként való elismerésüket követelték. A kormány visszautasította ezt,
a bécsi udvar pedig a magyarországi nemzetiségek egy részét
az oszd meg és uralkodj elv alapján a magyarok ellen uszította.
Elôbb a Délvidéken a szerbek, 5 majd Erdélyben a románok robbantottak ki véres felkeléseket.
Horvátország élére a magyar kormány tiltakozása ellenére Bécs kinevezte a Magyarországtól való
elszakadást követelô mozgalom
vezetôjét, Jelačićot (jelasics). Az
udvar pénzzel, fegyverekkel is támogatta ôt, és eltûrte, hogy a horvát
határôrezredekkel nyíltan Magyarország megtámadására készüljön. 6
Az országban élô nemzetiségek,
a németek, a szlovákok, a ruszinok,
a zsidók vagy a cigányok nagy része
nem fordult szembe a kormánnyal,
sôt nagyon sokan közülük támogatták az ország küzdelmét, és ka- A délvidéki szerb–magyar harcok
tonaként is derekasan helytálltak a • Miért törtek ki harcok a Délviharcokban.
déken?
A nemzetiségek aránya Magyarországon a XIX. század közepén, Horvátország
nélkül.  A történelmi atlasz segítségével határozd meg a kördiagramon jelzett nemzetiségek földrajzi elhelyezkedését a Kárpát-medencében! Miért veszélyeztette a nemzetiségek szembefordulása a kormánnyal a forradalom vívmányait?
egyéb

Nemzetiségek:
magyar
magyar: 46,1%

egyéb

román
román: 18,8%

magyar

szlovák
szlovák:
román
szlovák
német
német:

13,9%

10,7%

német

Jelačić felszólal a magyarok ellen a horvát
tartományi gyûlésen • Miért fordultak
szembe Magyarországgal a horvát vezetôk?

szerb
szerbéséshorvát
horvát: 5,5%

szerb és horvát

ruszin
ruszin: 3,7%

ruszin

egyéb: 1,3% (ebbôl cigány:
egyéb
1,0%)

magyar

17. A forradalom

A népképviseleti választójog alapján mûködô országgyûlés,
valamint a független minisztérium törvénybe iktatásával megvalósult Magyarország önállósága a Habsburg Birodalmon belül.

• Véleményed szerint mi a különbség az önállóság és a teljes függetlenség között?
1848 nyarán megtartották az elsô népképviseleti választásokat. Júliusban Pesten összeült az új országgyûlés. 7 8 Az ország
újonnan kinevezett vezetôi tudták, hogy veszély fenyegeti az elért eredményeket.
A bécsi vezetés csak arra várt, hogy hazánkra támadhasson. Európában és a birodalmon belül is az erôszak hatására sorra elhamvadtak a forradalmak. Bécs egyre erôsebbnek érezte magát, bujtogatta
a nemzetiségek mozgalmait, és rá akarta kényszeríteni a magyar kormányt, hogy mondjon le az önálló pénz- és hadügyekrôl.

Az elsô népképviseleti országgyûlés megnyitása 1848. július 5-én
ekkor az országgyûlés legsürgetôbb feladata?

139

7 Az elsô népképviseleti országgyûlésen
a képviselôk 72%-a nemes, 25%-a városi
polgár és 3%-a földmûves paraszt volt.
• Az ország lakosságának döntô többsége a parasztság soraiból került ki. Mit
gondolsz, miért volt mégis ilyen kevés
képviselôjük?
8 Petôfi Sándor is indult a képviselôválasztáson a Kiskunságban (Szabadszállás), de ellenfelei olyan rágalomhadjáratot indítottak ellene, hogy alig tudta
ép bôrrel elhagyni a körzetet. „És ennek
ma kellett történnie, hogy engem, mint
orosz spiont,* mint hazaárulót agyon
akart verni a magyar nép” – írja a költô.
A másik jelölt a helybéli református pap
ﬁa volt, aki a választás elôtti egész éjjel
etette-itatta az embereket. Petôﬁt a család szláv származása miatt vádolták idegen kémkedéssel, persze fájdalmasan és
nevetségesen alaptalanul. „Szabadszálláson egyhanggal, szavazás nélkül kikiáltották követnek a pap ﬁát, egy gôgös,
buta embert” – írta késôbb.
• Petôfi édesapjának vezetékneve (is)
mutatja a család szláv származását. Hogyan hívták az édesapját?

• Mi volt

Kossuth Lajos szerepe
Ebben a vészjósló helyzetben egyre nagyobb szerepet játszott az
ország védelmének megszervezésében a kormány pénzügyminisztere, Kossuth Lajos. Nagyon nehéz posztot kapott Kossuth a kormányban: neki kellett megteremteni az ország mûködéséhez és védelméhez szükséges pénzügyi eszközöket úgy, hogy az országnak
sem nemzeti bankja, sem önálló valutája nem volt. Az országgyûlés
elsô feladata tehát a honvédelem megszervezése volt. Batthyány
már májusban elrendelte a hadsereg toborzását. Kossuth szónoklatának hatására az országgyûlés megajánlott 200 ezer katonát
(és az ehhez szükséges pénzt) a honvédelem céljaira. 9
@ Keresd meg a világhálón Kossuth 1848. július 11-én elhangzott ún.
megajánlási beszédének teljes szövegét! Tartalma, mondanivalója és
elfogadásának módja miatt ez a magyar történelem egyik leghatásosabb és sokat idézett szónoklata.

9 „Azért minden balmagyarázatok kikerülése végett egyenesen ünnepélyesen
kérem, hogy midôn azt mondom: adja
meg a képviselôház a 200 000 fônyi katonát, s az erre szükséges pénzerônek
elôteremtését. (Kossuth itt pillanatnyira
megszakítá beszédjét, s ekkor Nyári Pál
a szónoklat varázsereje, a helyzet rendkívülisége által megkapatva, hirtelen felugrott helyérôl s jobbját magasan esküre
emelve, hangosan kiáltá: »Megadjuk!«
[…] Mindnyájan, felugráltak. És kipirult
arccal, a lelkesedés lángragyújtó hevével,
kezeiket szintén esküre emelve zúgták:
»Megadjuk! Megadjuk!« Kossuth szemeiben könny csillant meg, s a meghatottságtól reszketô hangon folytatá:) Ezt
akartam kérni, de önök fölállottak; s én –
leborulok e nemzet nagysága elôtt! Csak
azt mondom: annyi energiát a kivitelben,
mint amennyi hazafiúságot tapasztaltam
a megajánlásban, s Magyarországot a
poklok kapui sem fogják megdönteni!”
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Kossuth Lajos ceglédi toborzóbeszéde
szeptember 24-én. Kossuth két toborzóútja során végigjárta az Alföldet. •
Milyen öltözéket visel a Kossuth elôtt álló
két férfi? Mi mondható el a hallgatóság hozzáállásáról a kép alapján?
10 A honvédség toborzásában Kossuth
aratta a legnagyobb sikert, hála páratlan szónoki képességeinek. A Cegléden,
Nagykôrösön, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, Hódmezôvásárhelyen és Szegeden elmondott beszédei hatására sokan
álltak be a zászlók alá. Gyenge fegyverzettel: kiegyenesített kaszákkal, vadászfegyverekkel indultak a kijelölt gyülekezôhelyre, Csepel szigetére. Ott egy ﬁatal ôrnagy,
a sziget nemzetôrparancsnoka várta az
újoncokat: Görgei Artúr.

Összefoglaló kérdések
1. M
 ilyen hatást gyakorolt az európai
forradalmi hullám a pozsonyi (rendi)
országgyûlésre?
2. Minek köszönhetô, hogy a felsôtábla
is elfogadta a reformjavaslatokat?
3. Mondd el, mi minden történt 1848.
március 15-én!
4. M
 i lett ezután a végrehajtó hatalom
szerve? Ki volt az elnöke?
5. Miért jelentették az áprilisi törvények
a feudalizmus végét hazánkban?
6. Mi a különbség a rendi és a népképviseleti országgyûlés között?
7. Mit jelent a népképviseleti választójog?
8. Mi a különbség a jobbágyság és a parasztság kifejezések között?
9. M
 ilyen feszültségek jelentkeztek 1848
nyarán?

A „forradalom pénze”, a Kossuth-bankó • Figyeld meg, hogy a felirat ötnyelvû!
A magyar mellett német, román, szlovák és szerb feliratok is találhatók rajta.
Miért?

Kossuth 1848 kora ôszén már jól látta, hogy a bécsi kormányzat célja az áprilisi vívmányok jelentôs részének visszavétele, s
Magyarország alkotmányos jogainak megnyirbálása. A kormány
a honvédelem költségeinek fedezésére pénzt bocsátott ki, az ún.
Kossuth-bankókat.
A kormány lemondott. A védelem irányítására létrejött az Országos Honvédelmi Bizottmány, amelynek elnökévé Kossuthot
választották, aki a nemzet élére állt. Toborzó körútra indult az Alföldre, s hívó szavára ezrek jelentkeztek a honvédseregbe. 10 Gondoskodott a hadianyaggyártásról, a hadsereg egyenruhájáról. Erre
szükség is volt, ugyanis szeptemberben a horvát hadsereg átlépte a
Drávát, s megtámadta az országot.

Vázlat
1847–1848: az utolsó rendi országgyûlés. Forradalmak Európában.
A bécsi forradalom.
Felirat a rendi gyûléstôl Bécsbe: a követelések összegzése.
1848. március 15.: → forradalom Pest-Budán.
A Batthyány-kormány megalakulása.
Áprilisi törvények → véget ér a feudalizmus korszaka Magyarországon:
– hazánk visszanyerte önállóságát;
– az országgyûlésnek felelôs kormány;
– jobbágyfelszabadítás (kötelezô, állami kártalanítással).
A nemzetiségek elégedetlensége → honvédség sorozása és toborzása.
Batthyány lemondása → Országos Honvédelmi Bizottmány (Kossuth).

18. Képek a szabadságharc történetébôl
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18. K
 épek a szabadságharc

történetébôl

1848 szeptemberében egyértelmûvé vált, hogy a tavaszi
napokban vértelenül megvívott és törvényesített forradalmunk
vívmányait fegyverrel kell megvédenünk. Megkezdôdött
a magyar nép élet-halál harca az alkotmány megvédéséért.

A honvédség elsô tûzpróbái
1848 augusztusára a Habsburg-hatalom megerôsödött. Úrrá lett a birodalom forradalmain. Figyelme a magára maradt Magyarország felé
fordult. 1848 szeptemberében Jelačić hadseregével átlépte a horvát–magyar határt jelentô Dráva folyót. Pest felé indult azzal a céllal,
hogy feloszlassa a magyar országgyûlést. 1 A magyar csapatok folyamatosan hátráltak, majd szeptember 29-én a magyar honvédsereg
Pákozdnál foglalt védelmi állást. Jelačić támadott, de a katonáit
honvédeink visszaverték. A honvédsereg* kiállta az elsô tûzpróbát. A bán háromnapos fegyverszünetet kért, s még ennek letelte elôtt seregével – Bécs felé – kimenekült az országból.

• Készíts térképvázlatot Jelačić hadjáratáról a szöveg és a történelmi

atlasz segítségével! Mit gondolsz, mi lehetett az oka, hogy a bán Bécs
felé (és nem Horvátország felé) menekült?

A gyôzelem hatására az országgyûlés az Országos Honvédelmi Bizottmányra (OHB) bízta a végrehajtó hatalom gyakorlását,
legfôképp a honvédelem irányítását. Ettôl kezdve tehát ez a szerv
látta el a kormány feladatait, élén Kossuth Lajossal.
Bécsben, az udvarban riadalmat keltett a vereség. A hírre, hogy
csapatokat küldenek a bán megsegítésére, újabb forradalom tört ki a
császárvárosban. Az udvar elmenekült. A magyar hadvezetés azonban
habozott a bécsi fölkelôk segítségére sietni. Érthetô is: a régi császári
hadseregben szolgáló tisztek visszariadtak attól, hogy átlépjék a határt,
és megütközzenek a császári hadsereggel. Mire Kossuth megérkezett
a táborba, s meggyôzte ôket, már késô volt. A bécsi forradalmat leverte a császári hadsereg, a magyar csapatok pedig október végén Bécs
mellett vereséget szenvedtek (Schwechat – svehát –, október 30.).

A magyar honvédsereg zászlója
1 Szeptember közepén az uralkodó kinevezte Lamberg Ferenc grófot minden,
Magyarországon állomásozó katonai erô
fôparancsnokává. A kinevezéssel Batthyány is egyetértett, mert remélte, hogy
Lamberg meg tudja állítani a fôváros felé
nyomuló horvát haderôt. Pesten azonban a felizgatott tömeg a hajóhídon feltartóztatta Lamberg hintóját, és meglincselte.* Ezzel a forradalmi tettel a „kocka
el volt vetve”. Bécs immár lázadásra hivatkozhatott, hogy nyíltan leverhesse a
magyar ellenállást. A magyar nemzetnek
most már azzal kellett számolnia, hogy a
császárság egész hadseregével kell majd
megküzdenie.

• Miért helytelen az a megfogalmazás, hogy „a szabadságharcban
a magyarok az osztrákok ellen harcoltak”?

Lamberg halála 1848. szeptember 28-án
• Melyik Petôfi-versben szerepel ez az esemény?

A pákozdi csata, J. Rauh litográfiája (kônyomata*)
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2 A magyar országgyûlés V. Ferdinánd
lemondatását Ferenc József javára alkotmányellenesnek minôsítette. Magyarország királya ugyanis csak az lehet, aki felesküszik a magyar törvényekre, s magyar
királlyá is koronáztatja magát. Koronázás
helyett azonban Ferenc József egyszer s
mindenkorra le akart számolni a magyar
forradalommal.
3 Görgei elszegényedett nemesi családból származott. A Görgei családban
egyébként eredetileg y-os írásmódot
használtak (Görgey). A forradalom idején
sokan egyszerûsítették nemesi nevüket.
Görgei is áttért a pontos i-re. Tanár szeretett volna lenni, de apja utasítására katonai pályára lépett. A Nádor-huszároknál
fôhadnagyi rangig vitte. Majd kilépett a
hadseregbôl, és vegyészetet tanult. Ha
nem a szabadságharc legendás tábornoka
lesz, valószínûleg kiváló vegyész vált volna belôle. A forradalom hírére jelentkezett a honvédhadseregbe, néhány hónapon belül tehetsége a tábornoki rangig és
hadseregparancsnoki beosztásig juttatta.

Az udvar összpontosított támadása
December elején Bécsben V. Ferdinándot lemondatták, s helyette
unokaöccse, a 18 éves Ferenc József lett az osztrák császár. Mivel nem koronáztatta meg magát magyar királlyá, nem kötötték kezét az áprilisi törvények. Elhárult az utolsó akadály is
Magyarország megtámadása elôl. 2
Windisch-Grätz (vindisgréc) tábornok 1848. december közepén a
császári fôerôkkel indított támadást Pest-Buda irányába. Ugyanakkor
szinte minden irányból császári seregek törtek az országra, halálos
gyûrûbe szorítva azt. Az év végére Erdély csaknem egész területe is
a császári seregek kezére került.
Kossuth Görgei Artúr tábornokot
nevezte ki a legerôsebb magyar hadsereg parancsnokának. 3 Görgei tudta,
hogy a magyar sereg még nem elég erôs
ahhoz, hogy csatát vállaljon. 4 Egy
ütközettel csak az ország jövôjét kockáztatta volna. Visszavonult tehát, s a
fôvárost is föl kellett adni. A kormány
feladatait ellátó Országos Honvédelmi
Bizottmány és az országgyûlés 1849.
január 1-jén Debrecenbe költözött. 5
Görgei Artúr (Barabás Miklós festménye)

4 Batthyány Lajos és Deák Ferenc rész-

vételével békeküldöttség indult Windisch-Grätz táborába. A császári fôvezér
Batthyányt nem, csak a többieket volt
hajlandó fogadni. Csak a teljes megadásról akart hallani. „Feltétlen alávetés”
– mondta nekik. Batthyány tudta, hogy
küldetésével nagy kockázatot vállal, de
úgy gondolta, hogy ez az utolsó esély a
békés rendezésre. A bosszúra vágyó ellenség kezére adta magát. Fogságba vetették, ahonnan nem is szabadult ki élve.
• Mit tanultunk eddig Batthyányról és
Deákról? Windisch-Grätz szemével nézve Deáknak kisebb volt a „bûne”, ôt nem
fogatta el. Mit gondolsz, miért?

5 Degré Alajos, a márciusi ifjak egyike így emlékszik vissza Pest kiürítésére
(az idézetet korabeli helyesírással közöljük): „Zúzmarás, hideg […] nap volt.
A kormány és az országgyûlés már áttette székhelyét Debreczenbe. Pesten
kétségbeesés, félelem és zûrzavar uralkodott. A kik vasútra nem fértek, vagy
kocsit nem kaptak, gyalog menekültek. […] És ami most következett, megrázta csontjaimban a velôt. Windisch-Grätz hadserege vonult be; most már
tényleg el van foglalva a fôváros, Pest többé nem a miénk, ezután idegen itt
a magyar, önkény és ismeretlen törvények fognak itt uralkodni. Úgy éreztem
magam, mint ki édes anyja temetését nézi, s a diadalindulók gyászzeneként
hatoltak füleimbe.”
Götz
5000 fô

Schlick
5000 fô

Simunich
5000 fô
Duna

Windisch-Grätz
44 000 fô

Bécs
Hatvan
Schwechat
Komárom
Kápolna
Debrecen
Buda
Mór
Szolnok
Pákozd
Kôrösök

Dr

áv

a

Pécs

Tisza

Arad

Szeged
Tisza

Nugent
6000 fô

Branyiszkóihágó

Maros

Temesvár

Sz a

mo

s
Kolozsvár

Román népfelkelôk
30 000 fô
Puchner
15 000 fô

Nagyszeben
Olt

Száva
Du

na

Szerb szabadcsapatok
5–8000 fô

A császári csapatok bevonulnak Pestre
1849. január 5-én • Hol voltak ekkor a
magyar államhatalom szervei?

Magyarország ellen felvonuló császári erôk 1848 végén • Figyeld meg! Melyik
égtáj felôl támadott az ellenség fô ereje?
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Görgei a seregét északra, a felvidéki bányavárosokhoz vezette, s
ezzel jelentôs ellenséges haderôt kötött le, elvonva ôket a támadó
fôseregtôl. Így Windisch-Grätz elôrenyomulása is lelassult. A kormány össze tudta vonni a rendelkezésére álló erôket a Tisza vonala
mögé, és fel tudott készülni a tavaszi ellentámadásra. A kegyetlen
télben és a Kárpátok terepviszonyai között végrehajtott hadmûvelet
közben Görgei serege igazi fegyelmezett hadsereggé érett.
 Kövesd nyomon a történelmi atlaszban Görgei téli hadjáratát!
1848 végére az erdélyi magyar haderô Erdély peremére szorult
vissza. A helyzet akkor változott meg, amikor a bécsi forradalom
egyik katonai vezetôje, a lengyel származású Bem József Bécs eleste után szolgálatra jelentkezett Kossuthnál. A politikus a legnehezebb feladatot bízta rá: az erdélyi csapatok fôparancsnokságát.
Bem hirtelen és – az ellenség számára – kiszámíthatatlan csapatmozdulataival az új év (1849) elejére egész Észak-Erdélyt
felszabadította. Az erdélyi magyar tüzérség fejlesztésében nagy
szerepe volt Gábor Áronnak, aki az ágyúgyártást szervezte. Harangokból öntetett ágyúkat. Bem 1849 tavaszára egész Erdélybôl
kiûzte az ellenséget. Ezzel biztosította a tiszai fôerôk sikeres támadásának lehetôségét. 6
6 A történelem egyik legsikeresebb hadicselét Bem tábornok hajtotta végre
1849 márciusában. Serege Segesváron állomásozott, amikor „Bem apó” hírét
vette, hogy közeledik az ellenség. A császári csapatok Puchner (puhner) vezetésével az osztrákok fô támaszpontjáról, Nagyszebenbôl indultak Segesvár
ellen. Dél felôl, kerülô úton akarták meglepni Bem csapatait. Bem értesült az
ellenség bekerítô hadmûveletérôl, s villámgyorsan kiadta a parancsot: „Most
pedig megyünk Nagyszebenbe!” Mire Puchner bevonult a kiürített Segesvárra, Bem már Szeben alatt volt. A császári csapatok kiürítették Nagyszebent.
Puchner a vereség hírébe szabályosan belebetegedett, helyettesének adta át
a parancsnokságot. Bem serege a Szebenben zsákmányolt fegyverzettel megerôsödve néhány nap alatt felszabadította Erdélyt.
 Keresd meg a történelmi atlaszban Nagyszebent és Kolozsvárt!
• Olvasd el Lengyel Balázs: A szebeni fiúk címû regényét!

Gábor Áron ôrnagy az 1848–1849-es
forradalom és szabadságharc legendás
ágyúöntôje és tüzértisztje (1881-es metszet). A furfangos székely ezermester
vagyonát pénzzé tette, hogy támogassa
Bem erdélyi seregét és a honvédsereg
számára ágyúkat tudjon önteni. Több
mint 70 ágyút öntött. Lôszert és más
hadfelszerelési cikkeket is gyártott. Ha
tehette, maga irányította lövegeit az
ütközetekben. A csatamezôn vesztette
életét, amikor az orosz tüzérség ágyúgolyója eltalálta. • Ismeritek a Gábor Áron
rézágyúja... kezdetû dalt? Énekeljétek el!
Kik a székelyek? A történelmi Magyarország melyik táján élnek?

Görgei csapatai a felvidéki hegyekben •
Jellemezd az északi hadjárat nehézségeit!
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Bem József arcképe (korabeli vízfestmény)

Józef Bem (1794–1850) Lengyelországban, annak Oroszország által
megszállt részén született. A cári orosz hadseregben szolgált tüzér
századosként. Munka közben felrobbant mellette egy lôporral teli üst.
Az arca összeégett, szeme világát is alig tudták megmenteni. Égett arcbôre miatt koránál sokkal idôsebbnek látszott, így már ﬁatalon ráragadt
a „Bem apó” név.
Az oroszok elleni lengyel szabadságharcban (1830–1831) lenyûgözô
matematikai tudásával tûnt fel. Távcsövével egész nap a csatateret
kémlelte, közben jegyzetelt, számolt, és támadási terveket készített.
Nagy pontossággal tudta kiszámítani az ágyúgolyók röptének ívét.
A lengyel szabadságharc bukása után külföldre kellett menekülnie.
1848 októberében a bécsi forradalmárok oldalán harcolt, majd kijátszva az ostromgyûrû császári ôrszemeit, Magyarországra utazott.
Különbözô történetek keringenek arról, hogyan tudott kimenekülni
a körülzárt Bécsbôl. Az egyik szerint lezárt koporsóban, más változat
szerint nôi ruhába öltözve. A legvalószínûbb az, hogy egyszerû bérkocsisnak öltözött, felült egy ﬁáker* bakjára, és átkocogott az ôrszemek
között, akik ügyet sem vetettek a „vén kocsisra”. Másnap már Kossuthtal tárgyalt. Nemsokára átvette az erdélyi hadsereg parancsnokságát.
1849 tavaszára egész Erdélybôl kiverte a császári csapatokat.
A szabadságharc végén az ellenséges fôerôkkel szemben ütközetet
vállalt Temesvárnál, de a csata közben lebukott lováról, és a vállát törte.
A vezetés nélkül maradt sereg fölbomlott.
Bem a végsô vereség után elhagyta Magyarországot, és Törökországban telepedett le. Itt halt meg 1850-ben. Utolsó mondata harcait és
reményeit összegzi: „Lengyelország, én már nem szabadítalak fel…”

OLVASMÁNY

Bem József

Keresd meg a történelmi atlaszban Temesvárt! Emlékszel, mit tanultál már róla?
• Érdeklôdj! Bem halála után hány évvel lett ismét független Lengyelország?

Bem József a nagyszebeni ütközetben.
1849. március 11-én. A magyar honvédsereg Bem vezetésével fényes gyôzelmet
aratott az egyesült osztrák és orosz csapatok felett, és elfoglalta a császár erdélyi
hadseregének fôhadiszállását.
„Mi ne gyôznénk? hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Bosszuálló fénnyel jár elôttünk
Osztrolenka véres csillaga.”
(Petôfi Sándor: Az erdélyi hadsereg)
• Nézz utána, milyen kapcsolatban volt
egymással Bem tábornok és Petôfi Sándor!
Mit jelent a kifejezés: „Osztrolenka véres
csillaga”?

A kápolnai csata (Than Mór festménye)
 Milyen irányokból érték még támadások télen az országot? Windisch-Grätzen
kívül mondj még császári hadvezéreket!
(A történelmi atlasz segítségével válaszolj!)

Görgei északi hadjárata elérte azt a célját, hogy lelassítsa Windisch-Grätz elôrenyomulását Debrecen irányába. Idôt nyertünk.
Sikerült a magyar hadsereget a Tiszánál összpontosítani, és a következô hetekben a magyar védelem megszilárdult. Végül Görgei
hadserege is megérkezett a Tisza vonalához.
Az összevont magyar haderô élére Kossuth egy lengyel tábornokot nevezett ki. Az új fôparancsnok hadvezetési hibái miatt
Windisch-Grätz február végén Kápolnánál meglepte a gyülekezô
és ellentámadásra készülô honvédsereget. Ez a csata még magyar
vereséggel zárult.

18. Képek a szabadságharc történetébôl

Ferenc József császár március elején kiadta az ún. olmützi (olmüc) alkotmányt. Rendelete mindenki elôtt végképp leleplezte az
udvar valódi szándékát: Magyarországot alávetett tartományként a Habsburg Birodalomba akarta olvasztani. Ezzel teljesen
megszüntette volna Magyarország önállóságát. 7
 Keresd meg a történelmi atlaszban Kápolnát és Olmütz városát!

Gyôzelmek: a dicsôséges tavaszi hadjárat
A magyar ellentámadást, a dicsôséges tavaszi hadjáratot Damjanich tábornok vörössipkásai* kezdték Szolnok visszafoglalásával.
A Tiszánál összevont ötvenezer honvéd támadásba lendült.
A magyar haditervet Klapka
György tábornok dolgozta ki („egri
haditerv”). A hadicsel szerint egy
magyar sereg Hatvannál magára vonja a császári fôvezér figyelmét, s ezalatt a többi hadtest délrôl bekeríti
az ellenséget. Így Gödöllônél sikerül
gyûrûbe szorítani a császári sereget, és lehetôvé válik Pest-Buda felszabadítása. A támadás vezetését, a
fôparancsnoki tisztséget a tisztikar
támogatása mellett Kossuth Görgei
tábornokra bízta.
A terv ugyan
Klapka György (1820–1892) • nem maradt véMilyen haditettek kapcsolódnak a gig titokban az
nevéhez?
ellenség elôtt, a
magyar honvédek mégis fényes gyôzelmeket arattak. A császáriak Hatvannál, Tápióbicskénél, majd 1849.
április 6-án Isaszegnél súlyos vereséget szenvedtek. A császári sereg Gödöllônél kimenekült
a gyûrûbôl, a hadjárat mégis hatalmas siker volt.
A huszárok a lakosság ujjongása közepette
vonultak be Pestre. Windisch-Grätzet leváltották.

A tavaszi hadjárat • Gyûjtsd össze a térkép alapján a hadjárat jelentôsebb csatáit!
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7 A Ferenc József által kiadott rendelet
(az úgynevezett olmützi kényszerített alkotmány* – 1849. március 4.) részlete:
„1. §. Az ausztriai császárság a következô koronatartományokból áll: ausztriai
fôhercegség, salzburgi hercegség, […] a dalmát-, horvát- s tótországi* királyság, Fiume
városa és a hozzá tartozó tengermellék, a
magyarországi királyság, erdélyi nagyhercegség és a lombard-velencei királyság. […]
14. §. A császár szent, sérthetetlen és
nem felelôs.
24. §. A végrehajtó hatalom az egész birodalomban és minden tartományban […]
kizárólag a császárt illeti.”
• Hasonlítsd össze a fenti rendeletet az
áprilisi törvényekkel (amelyeket szintén egy
Habsburg-császár szentesített)! Hány ellentétes rendelkezést találsz? Melyek ezek?

Magyar huszárok
Honvédtiszt és honvédegyenruha • Keress olyan részleteket, amelyek jelzik, hogy
tiszt látható a képen!
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Görgei még nem mondott le a császári hadsereg bekerítésérôl.
Azt tervezte, hogy miközben a fôvárosnál leköti az ellenséges
erôket, csapatai zömével észak felé fordul, az ellenség hátába kerülve felszabadítja Komárom erôdjét az ostrom alól, és elvágja a
császári hadsereg visszavonulásának lehetôségét.
Célját csak részben érte el. Bár több gyôztes csatával átverekedte
magát az ellenségen, és felszabadította a komáromi erôdöt, a császári erôk ismét kicsúsztak a gyûrûbôl, és meg sem álltak a határig.
Április végére néhány erôs várat, például Budát kivéve Magyarország egész területe fölszabadult.

Az elsô komáromi csata, 1849. április 26-án (Than Mór festménye)

Buda várát ötezer fôs császári helyôrség tartotta megszállva.
A tavaszi hadjárat gyôzelmei után sor kerülhetett Buda visszafoglalására. A tizenhét napos ostrom május elején kezdôdött. A magyar
sereget Görgei vezette. A várat nehéz ostromágyúk bombázták.
Az osztrák parancsnok bosszúból, teljesen értelmetlenül, Pestet
ágyúztatta, ami sok polgári áldozatot követelt, és romba döntötte
a Duna pesti partján álló szép épületsort. Az ostrom végén, amikor
már a császári parancsnok is elesett, helyettese a Lánchídhoz sietett, hogy felrobbantsa azt. Szerencsére nem járt sikerrel. A hídban
nagyon kevés kár keletkezett. Buda bevételére 1849. május 21-én
került sor, s ez megkoronázta a tavaszi hadjárat dicsô haditetteit.

Heinrich Hentzi császári vezérôrnagy halála Buda ostromakor, 1849. május
21-én. „Hajnal volt, amikor Inkey, a 47. zászlóalj ôrnagya elsônek hágott föl
a bástyafalra. Nemsokára egészen a magyarok kezében volt a vár, és minden
oldalról vörös zsinóros, barna atillás honvédek nyomultak elô. A 47. zászlóalj
kapitánya, Hertelendy Kálmán lôtte meg Hentzit, és a zászlóalj egyik honvéde.” (Vay Sándor gróf: Régi nemes urak, 1909) • Milyen tisztséget viselt Hentzi?
Nézz utána, mi az atilla!

18. Képek a szabadságharc történetébôl
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Buda ostromának kezdetekor Görgei egy hadifogoly tiszt útján megadásra
szólította fel Hentzit, a vár császári parancsnokát. Közölte vele, hogy
Pest felôl nem fogja támadni a várat, s ha Hentzi mégis lövetné Pestet,
akkor a vár bevétele után a magyar katonák nem ejtenek foglyokat – az
elfogott védôk nem számíthatnak kegyelemre. Hentzi elutasította a felhívást, és szinte minden nap ágyúztatta Pestet.
Tíznapos ostrom után a magyar lövegek rést ütöttek a várfalon. Hentzi
megpróbálta eltorlaszoltatni a rést, de egy éjszakai felhôszakadás elvitte
az egész torlaszt. A rés egyre tágult.
A döntô roham május 21-én hajnali fél háromkor indult, miután valamennyi löveg össztüzet zúdított a várra. Az egyik parancsnok Knezić
(knézics) Károly tábornok volt, de hadtestét nem saját maga, hanem helyettese vezette rohamra. Knezić nem gyávaságból maradt hátra, hanem
azért, mert testvére, János a várat védô osztrák seregben szolgált, és nem
akart az öldöklésben szembekerülni a testvérével. A roham elôtt kihirdették: jelentkezzen, aki a támadó oszlopok élén akar haladni, hogy elsônek
tûzhesse ki a zászlót a bástyákra. Nem kellett a biztatás: sok százan
szerették volna teljesíteni ezt a veszélyes megbízatást.
Noha Hentzi folyamatosan ágyúztatta Pestet, Görgei nem váltotta
be fenyegetését: akik megadták magukat, azoknak megkegyelmezett. Az
ágyúgolyók ütötte rés mellett létrákon támadtak az ostromlók. Leírhatatlan lelkesedés öntötte el ôket, amikor meglátták a fehérvári rondellán* a
magyar zászlót. Pillanatok alatt a várfal tetejére értek, és meglátták, hogy
egy szakasz védôi guggolnak a fal tövében. Elôttük álltak a puskáik, szép
gúlába rakva. Egyikük elôlépett, és olaszul szólalt meg:
– Siamo (sziámó) italiani, tutti boni patrioti! (Olaszok vagyunk, mind
jó hazaﬁak!) – Azután kegyelmet kért, amelyet persze társaival együtt
megkapott.

• Miért szolgáltak olasz katonák az osztrák császári hadseregben?
• Honnan tudták, hogy kegyelmet kapnak, ha megmondják, hogy olaszok?

OLVASMÁNY

Buda ostroma

Pest bombázása • Miért volt katonailag
is értelmetlen ez a pusztítás?

Budavár visszafoglalása (Than Mór festménye) • Azonosítsd a képen látható
részleteket az olvasmány szövegével!
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8 A debreceni református Nagytemplomban megjelenô Kossuthot viharos éljenzéssel köszöntötte a tömeg. Az országgyûlés megnyitása után mindjárt Kossuth
kért szót. Beszédében – amelyet gyakran
félbeszakított a lelkes tetszésnyilvánítás –
felidézte a harctéri sikereket, s kijelentette:
elérkezett a pillanat, hogy Ausztriával leszámoljunk. „Megadjuk Magyarországnak
azt a függetlenséget, melyre történelménél
fogva igényt tarthat, s melyet hadseregének
dicsô tettei által kiérdemelt.”
9 Részletek a Függetlenségi nyilatkozatból: „Magyarország a vele törvényesen
egyesült Erdéllyel […] egyetemben szabad,
önálló és független európai államnak nyilváníttatik. […] A Habsburg–Lotharingiai-ház
Magyarország, a vele egyesült Erdély és a
hozzá tartozó minden részek és tartományok feletti uralkodásból ezennel a nemzet
nevében örökre kizáratik. […] Az ország
jövendô kormányrendszerét minden részletében a nemzetgyûlés fogja megállapítani,
addig pedig […] közmegegyezéssel kinevezett kormányzó-elnök, Kossuth Lajos fogja
a maga mellé veendô miniszterekkel […]
kormányozni...”
• Mit mond ki a Függetlenségi nyilatkozat
Magyarországról?

A Függetlenségi nyilatkozat
A tavaszi gyôzelmek hatására és Ferenc József megalázó olmützi rendeletére válaszul a Debrecenben ülésezô országgyûlés döntô lépést
tett. 1849. április 14-én a debreceni Nagytemplomban nyilvános ülésen kimondta Habsburg-ház trónfosztását* és Magyarország teljes függetlenségét. 8 Kossuth Lajost kormányzó elnökké választották.
Néhány nap múlva megszületett az ezt megfogalmazó Függetlenségi nyilatkozat, majd megalakult az új kormány (Szemere
Bertalan vezetésével). 9 Kossuth a nyilatkozattal mindenekelôtt a
megegyezésre hajló politikának akart véget vetni. A függetlenség kimondása kizárta a békés megegyezés lehetôségét: a magyar szabadságharc már csak valamelyik fél végsô gyôzelmével érhetett véget.

• Korábban is állt már Magyarország élén kormányzó. Mikor, és ki
volt ô? (2. téma)
• 142 évvel ezelôtt egyszer már sor került a Habsburg-ház trónfosztására Magyarországon. Milyen események részeként, és pontosan hol?
(10. téma)

A debreceni Nagytemplom
lom?

• Milyen jelentôs esemény színhelye volt a temp-

Kihunyó fények: a világosi fegyverletétel
A Magyarország ellen indított két hadjárat kudarca nyilvánvalóvá
tette, hogy Ausztria egyedül nem képes megnyerni a háborút. Az
orosz cár (I. Miklós) május elején nyilatkozatot tett közzé, amely
szerint segítséget nyújt Ferenc Józsefnek a magyar „lázadás”
leverésében. Júniusban hatalmas (200 ezer fôs) orosz sereg tört
be hazánkba a Kárpátokon át. A cár meg akarta mutatni a világ-

I. Miklós orosz cár (1825–1855). Európa
zsandárának (csendôrének) nevezték.
• Nézz utána, mivel érdemelte ki Miklós
cár ezt a jelzôt!

10 A „bresciai (bressai) hiéna”. Ez volt Haynaunak, a császári hadsereg új fôparancsnokának gúnyneve, amely itáliai kegyetlenkedései miatt ragadt rá. Itáliában
ugyanis 1849 elején kiújult a Habsburg-ellenes szabadságharc. Ennek leverését
Haynau vezette. A felkelôk egy részét mindenféle bírósági tárgyalás nélkül kivégeztette, s bosszúból nyilvánosan nôket vesszôztetett meg Brescia városában.
1850-ben, amikor különös kegyetlensége már az osztrák udvar számára is kényelmetlenné vált, felmentették. Az iránta érzett nemzetközi ellenszenvre jellemzô,
hogy amikor angliai útja során egy sörgyárat látogatott meg, ott két munkás
felismerte, és megverte: „Ezt Aradért kapod!” – kiáltották neki.
• Miért mondták ezt Haynaunak? (Ha nem tudod, lapozz elôre a 151. oldalra!)

18. Képek a szabadságharc történetébôl

nak, hogy ô mentette meg a Habsburgok uralmát. Az újjászervezett
osztrák sereg is támadásba lendült, parancsnoka a kegyetlenségérôl
hírhedt Haynau (hajnau) volt. 10
A magyarok közel háromszoros túlerôvel álltak szemben. Ráadásul
a katonák egy részét még nem fegyverezték fel és képezték ki
rendesen. Az ország felélte utolsó anyagi és nyersanyagtartalékait
is. Hazánk ráadásul egyedül maradt, még a nyugati nagyhatalmak
sem ismerték el a függetlenségét. Féltek attól, hogy az Osztrák Császárság meggyengülése esetén megbomlik az európai hatalmi egyensúly.
A túlerô feltartóztatására, legyôzésére csak akkor lehetett esély,
ha újból összpontosítják a magyar hadseregtesteket, és külön-külön
ütköznek meg az ellenfelekkel. Az összpontosításra heves viták után
Szeged–Arad–Temesvár térségét jelölték ki. A magyar csapatok
folyamatosan visszavonulásra kényszerültek.
Bem seregei két hónapig tudtak ellenállni az orosz támadásnak,
de az erdélyi hadsereg a csatákban lassan felmorzsolódott. Egy ilyen
ütközetben esett el Segesvárnál a Bem seregében szolgáló Petôfi
Sándor (1849. július 31.).
Görgei a Duna mentén sikertelenül próbálta feltartóztatni Haynau
seregét, ezért Klapka Györgyöt húszezer emberrel a bevehetetlennek tartott komáromi erôdben hagyta, és visszavonult. Hadmozdulataival megakadályozta az orosz és az osztrák erôk egyesülését, és
maga után húzva az orosz csapatokat Aradra vezette a seregét. Itt
találkozott Kossuth kormányzóval. Abban állapodtak meg, hogy ha
a Bem által vezetett magyar fôsereg Temesvárnál legyôzi a császáriakat, akkor Görgei átveszi a fôparancsnokságot, és minden erejével
az osztrákokra veti magát. Ha a magyarok veszítenek, akkor leteszi
a fegyvert.
Görgei lovasrohamot vezényel a második komáromi csatában, 1849. július 2-án.
Ebben a csatában a vezér súlyos fejsérülést szerzett. • Figyeld meg a két zászlót!
Mit tapasztalsz? Melyik alak lehet a festményen Görgei?
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Petôfi emlékmûve halálának feltételezett színhelyén, Segesvár közelében.
@ Nézz utána a világhálón, hogy milyen
feltételezések terjedtek el arról, hogy Petôfi
mégis túlélte a szabadságharcot!
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A temesvári csata
ben álló hadvezér?

• Ki volt a két szem-

11 A világosi fegyverletétel. „Görgei megparancsolá, hogy a gyalogság piramisba tegye fegyverét, s a lovasság kardját a nyeregkápába akasztva leszálljon. A tisztek lóháton s fegyveresen maradtak. […] A sereg le
volt fegyverezve. Görgei még egyszer látni
akarta katonáit, még egyszer, hogy reájok
pillantva visszaidézze lelkének azon fénypontokat, melyeket – Isaszeg, Tápióbicske, Komárom, Buda – e sereg élén nevére
s a hazára halmoztak. […] Senkinek esze
ágában sem juthatott akkor, hogy Görgeit
árulással, gazsággal vádolni lehetne, vagy
hogy azt valaki tenni fogná, merné! Görgei
kendôjével, mit zokogása közben szemeihez emelt, viszonozta az »istenhozzádot«,
s oly kebelrázó volt ez utolsó búcsúja Görgeinek seregétôl, hogy az oroszoknak is
részvevô könnyeket facsart ki szemeikbôl.”
(Duka Tivadar honvéd százados visszaemlékezése, korabeli helyesírással)

A világosi fegyverletétel
nek a lefektetett zászlók?

• Mit jelképez-

A szabadságharc utolsó csatájára Temesvárnál került sor augusztus 9-én. A csatában Bem megsérült, tüzéreinek lôszere elfogyott, így
csapatai nem kerülhették el a döntô vereséget.
Bem temesvári vereségének hírére Kossuth lemondott, átadta a hatalmat Görgeinek, aki 1849. augusztus 13-án Világosnál az orosz
sereg elôtt letette a fegyvert. 11 Kossuth elhagyta az országot, és
török földre lépett. Október 2-án a komáromi erôd is megnyitotta kapuit az ellenség elôtt.

• Mit gondolsz, Görgei miért tartotta fontosnak, hogy az orosz (nem pedig a császári) hadsereg elôtt tegye le a fegyvert?
• Ki volt a komáromi erôd parancsnoka?
 Keresd meg a történelmi atlaszban Segesvárt, Komáromot, Temesvárt,
Világost és Aradot!

18. Képek a szabadságharc történetébôl

A megtorlás
A magyar szabadságharc véget ért. Hazánk a Habsburg Birodalom része maradt, de „büntetésül” még az 1848 elôtt meglevô
önállóságát is felszámolták. Az uralkodó, Ferenc József bosszút
akart. A megtorlást Haynau irányította, akit Magyarország katonai fôparancsnokának neveztek ki. Az osztrák kormány arra utasította, hogy tartóztassa le a „lázadás” valamennyi vezetôjét, a
honvédeket pedig sorozza be a császári hadseregbe.
1849. október 6-án, Aradon kivégeztek 13 honvéd fôtisztet, Pesten pedig agyonlôtték Batthyány Lajost, az elsô magyar miniszterelnököt. 12
12 Teleki Sándor honvéd ezredes visszaemlékezésébôl idézünk egy részletet:
„Nyolc órakor, fenyegetôleg kiszegezett ágyúk és fegyverek, csapatok tömegén át
nyolc tábornok haladt gyalog, kiváló gonddal öltözködve, hidegen és méltóságteljesen. A fájdalmas úton találkoztak újra, s kezet szorítottak, mint egy döntô
és véres ütközet megkezdésének pillanatában. Mosolyogva gyújtottak szivarra,
mikor Damjanich kocsiban (lábsebe miatt szorult erre) hozzájuk csatlakozott. […]
A csapat és kísérete lassú léptekkel haladt a vesztôhely felé, mely háttal az erôd
sáncai felé volt választva. Kilenc ember, kilenc óriás, ilyen volt Haynau fényûzése!
[Négy tábornok: Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernô és Schweidel József
ítéletét Haynau táborszernagy »kegyelembôl« kötél helyett golyó általi halálra változtatta.] Az esô csöpögött. Poeltenberg volt az elsô. Alacsony ember volt, de
hatalmas izomerôvel, halálküzdelme hosszú volt és rettenetes. Utána következett Török tábornok, akit kutyája ekkor sem hagyott el, szomorúan nézvén urára.
Harmadik volt Knezić…”

Julius (júliusz) Jakob Haynau
(1786–1853) • Miért nevezték „bresciai hiénának”?

Az aradi vértanúk: Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Láhner György,
Poeltenberg Ernô, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, gróf Vécsey Károly, Kiss Ernô, Schweidel József,
Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos • Mely jellegzetességét mutatják a nevek a korabeli Magyarország népességének?
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13 „A gyermekeket áldd meg és csókold
meg az én nevemben, ne szégyelljék, nem
kell szégyellniük atyjukat […]. Ebben az
ünnepélyes órában megesküszöm, hogy a
király és a monarchia elleni árulásnak soha
egyetlen gondolata nem férkôzött lelkemhez, és hogy a hazához nem kevésbé hû
voltam; ugyan ki hiszi el ezt most! És ezért
halok meg; a törvény, a király esküje volt
vezérfonalam, és sem jobbról, sem balról
nem hagytam, hogy visszaéljenek velem.
Viam meam persecutus sum [A magam
útját jártam], ezért ölnek meg engem.”
(Részlet Batthyány Lajos gróf feleségéhez
írt búcsúlevelébôl, Pest, 1849. október 5.)
• Mit gondolsz, miért állíthatta
Batthyány, hogy soha nem
árulta el a királyt?

A bosszú az aradi hôsök és Batthyány Lajos kivégzésével 13 nem
ért véget. Még több mint száz embert végeztek ki. Akik elbujdostak
vagy idôben külföldre menekültek, azokat „jelképesen” végezték ki,
azaz fekete táblára írt nevüket akasztófára szögezték (például Kossuthét és Táncsicsét). Október hatodika a magyar nemzet gyásznapja.

• Mit tanultunk Táncsics Mihályról?
@ A kivégzéseket tudatosan idôzítették október 6-ára. Milyen esemény
elsô évfordulója volt ez? Nézz utána a világhálón!
A magyar szabadságharcot világszerte nagy rokonszenvvel figyelték. A véres bosszú óriási nemzetközi felháborodást váltott ki.
Haynaut, miután a „piszkos munkát” elvégezte, egy év elteltével
nyugdíjazták.
A reformkor és a szabadságharc nagy céljainak megvalósulására
még tovább kellett várni, de az áldozat nem volt hiábavaló.

Batthyány Lajos gróf kivégzése és a kivégzéskor viselt mellénye • Nézz utána,
hogy Batthyány Lajost akasztás helyett végül miért így végezték ki!

Vázlat
Horvát támadás (Jelačić) → Pákozd.
Új uralkodó: I. Ferenc József.
Támadás Magyarország ellen → Windisch-Grätz.
1848–1849 tele:
– gyôzelmek Erdélyben (Bem tábornok);
– a Dunántúl és a Duna–Tisza közének eleste → Debrecen;
– kápolnai vereség → olmützi alkotmány.
A tavaszi hadjárat gyôzelmei
→ 1849. április 14., Debrecen: Függetlenségi nyilatkozat.
Orosz támadás → világosi fegyverletétel.
Megtorlás → aradi vértanúk.

Összefoglaló kérdések
1. Milyen céllal támadt Jelačić serege Magyarországra? Hogyan végzôdött a hadjárata?
2. Hogyan döntött az új osztrák császár a magyar eseményekkel kapcsolatban?
3. Hogyan alakult az erdélyi helyzet 1848 decemberétôl 1849 márciusáig?
4. Miért a Felvidékre vezette Görgei a magyar sereg nagy részét?
5. Milyen eredménnyel végzôdött a császári hadsereggel vívott elsô csata?
6. Ismertesd a tavaszi hadjárat áprilisi és májusi eseményeit! (Segít a
történelmi atlasz!)
7. Mi történt 1849. április 14-én a debreceni Nagytemplomban?
8. Miért csak május második felében szabadult fel Buda vára? Mondd el
az ostrom fôbb eseményeit!
9. Miért segítette az orosz cár Ferenc Józsefet?
10. M
 i történt Segesvárnál, Temesvárnál, Világosnál, Komáromnál és
Aradon?

19. A kiegyezés
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19. A
 kiegyezés
Hosszú politikai harcok és véres összecsapások után a XIX.
század utolsó évtizedeire mint a „boldog békeidôkre” tekint
vissza a történelmi emlékezet. Nézzük meg, hogyan jutott el
Magyarország a Habsburgokkal való megegyezésig!

Ferenc József egyeduralma
A szabadságharc leverése után Ferenc József – és a császári udvar –
legfôbb célja a birodalom egységének újbóli megteremtése és megôrzése volt. 1 A császár egyeduralmat vezetett be, ô irányította
a kormányt, miniszterei az ô akaratát, rendeleteit hajtották végre.
Magyarországon Haynau elbocsátásával megszûnt a katonai kormányzás. Bécs azonban továbbra is minden önállóságot nélkülözô
tartományként kezelte az országot, amelyet az osztrák kormány alá
rendeltek. Az ország területét új igazgatási egységekre, kerületekre osztották, leválasztották Erdélyt, Horvátországot, létrehozták a
Szerb Vajdaságot. A hivatalokban sokfelé a birodalom más területeirôl érkezett, magyarul nem tudó hivatalnokokat alkalmaztak. 2
A közigazgatás és az oktatás nyelve a német lett. A szellemi
életet ismét a cenzúra fojtogatta. Az elnyomó hatalom szemei és
fülei a mindenütt jelen lévô titkosrendôrök és a fizetett besúgók voltak.
A titkosrendôrség még a birodalom minisztereit is megfigyeltette.
A kormányzat ugyanakkor törekedett a birodalom korszerûsítésére. Magyarországon is törvényekkel segítették a vállalkozásokat.
Nem törölték el az 1848-as áprilisi törvények által megvalósított
jobbágyfelszabadítást sem. A beolvasztással együtt járó modernizációt azonban a magyarok nem fogadták el (még a haladó gondolkodásúak sem).

• Hasonlítsd össze, hogyan változott Magyarország önállósága a kö-

vetkezô idôpontokban: 1848. április; 1849. április; 1849. szeptember!

Madarász Viktor: Hunyadi László siratása (1860)
téma 1849 után?

• Miért volt idôszerû ez a

I. Ferenc József császár (1848–1916) a
császári hadsereg tábornagyi egyenruhájában 1851-ben, huszonegy évesen
1 Ferenc József ezt írta édesanyjának,
Zsófia fôhercegasszonynak: „Az alkotmányosságot a tengerbe dobtuk. Ausztriának
immár csak egy ura van.” Zsófia ezt írta a
levél szélére: „Dicsérjük Istent.”
• Mi lehetett Ferenc József véleménye az
alkotmányosságról? Magyarázd el, hogy mi
az ellentét az alkotmányos államforma és
az egyeduralom között!
2 Hogy a rendszert népszerûbbé tegyék, a
hivatalnokoknak elôírták a magyaros viseletet, amely leginkább a huszárok ruházatára
hasonlított. Ezért a nép csak „Bach-huszárok”-nak nevezte a korszak hivatalnokait.
(Alexander Bach volt a rendszert kiépítô
belügyminiszter.)
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Az ellenállás formái
3 A Magyar Nemzeti Igazgatóságot Párizsban alakította meg Kossuth Lajos, Teleki
László és Klapka György. Az igazgatóság
emigráns kormányként mûködött, az itthon maradt nemzet tôlük várta, hogy Magyarország számára segítséget, támogatást
szereznek a nyugati nagyhatalmaknál.
• Teleki László 1848-ban a magyar kormány diplomatája volt. 1850-ben távollétében halálra ítélték. Mit tanultunk Klapka
Györgyrôl az 1848–1849-es események
kapcsán? (Segít a tankönyv elôzô témája.)

1. A nyílt Habsburg-ellenes harcot újra felvállalókkal az elnyomó
hatalom gyorsan és kíméletlenül leszámolt. Egy volt tüzér ezredes
Erdélyben összeesküvést szervezett a Habsburgok ellen. A leleplezés után neki sikerült elmenekülnie, de társai közül hármat kivégeztek, és sokakat letartóztattak. A levert szabadságharc egyik
bujdosó kormánybiztosa szabadcsapatot* szervezett, s kalandos
tervet eszeltek ki. Kecskemét környékén a legenda szerint el akarták
fogni a császárt, hogy alkotmányos kormányzásra kényszerítsék.
Felségárulásért akasztófán végezték ôk is.
2. A külföldre emigrált* politikusok abban reménykedtek, hogy
nemzetközi segítséggel Magyarország visszanyerheti önállóságát. Kossuth Lajos vezetésével külföldön megalakult a Magyar
Nemzeti Igazgatóság. 3 Kossuth Angliában és az Amerikai Egyesült
Államokban angol nyelvû szónoklataival próbálta a magyar ügy számára megnyerni a hallgatóságát. (Több mint 500 beszédet tartott!)
Az erkölcsi támogatás megszerzése mellett pénzt gyûjtött egy újabb
fegyveres felkelés megindítására. Az osztrákokkal háborúba keveredô
Franciaország katonai segítséget is ígért Magyarországnak Ausztria
ellen, de ígéretébôl nem lett semmi. Kossuth reménye szertefoszlott: Magyarország fegyveres felszabadítására nem került sor. 4
 Kövesd nyomon a történelmi atlaszban Kossuth útjait emigrációja
alatt!

Kossuth Lajos ünnepélyes fogadása New
Yorkban, 1851-ben • Milyen viseletet
hord a kép bal alsó sarkában látható két
lovas?

3. A nemesség, a polgárság és az immáron szabad parasztság
nagy tömegei kitartottak 1848 vívmányai mellett. Jelmondatuk ez
volt: „Nem engedünk a ’48-ból!” Aki hazafinak tartotta magát, megpróbálta kijátszani a császári kormányzat rendeleteit, nem fizette be az adókat, így azokat sokszor csak a katonaság segítségével
tudták behajtani. A férfiak Kossuth-szakállt, Kossuth-kalapot viseltek, a hölgyek olyan ékszereket, amelyeket a levert szabadságharc
mártírjainak képe ékesített, hajukba nemzeti színû szalagot fontak.

4 A Dunai Államszövetség terve. Egy
olasz újságban jelent meg az emigrációban
élô Kossuth Lajos és Klapka György terve.
Eszerint a Duna mellett élô kis népek önmagukban védtelenek a nagyhatalmakkal
szemben, ezért össze kell fogniuk. Magyarország, Horvátország, Szerbia és a román
fejedelemségek szövetkezzenek egyenrangú államszövetségben, amelynek fôvárosa
fölváltva lenne Pest, Zágráb, Belgrád és Bukarest. A terv soha nem valósult meg.
 Keresd meg Zágrábot, Belgrádot és Bukarestet a történelmi atlasz térképén! Mit
gondolsz, miért nem valósulhatott meg ez
a terv? Hogyan képzelte el korábban Kossuth a nemzetiségek helyzetét Magyarországon?
A Citadella, a Gellért-hegy tetején álló erôd (a cittadella olasz szó, jelentése: fellegvár). A szabadságharc leverése után építtette az elnyomó hatalom.
Célja nem az alatta elterülô város védelme, hanem éppen ellenkezôleg: a pesti lakosság megfélemlítése volt. Errôl tanúskodnak a városra nézô ágyúállások, amelyeket szerencsére soha nem használtak, csak díszlövések leadására.
• Milyen jellegzetes, a mai Budapest városképét meghatározó szobor hiányzik a
képrôl? Nézz utána, mikor került ez a szobor a Citadella mellé!

19. A kiegyezés
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Az Angol Királynô Szálloda Pesten. Deák
Ferenc eladta Zala megyében levô birtokát (a vevô a Széchenyi család volt), és
1854-ben Pestre költözött, hogy közelebb legyen a politikához. A birtok árából és késôbb a képviselôi fizetésébôl
élete végéig kényelmes lakosztályt bérelt
az Angol Királynô Szállodában. • Nézz
utána, hol állt a szálloda épülete, amelyet
1940-ben lebontottak!

Az aktív politizálásra nem volt lehetôségük, a csendes kivárás taktikáját követték. Kiváló példa erre Deák Ferenc, aki szintén a kivárás
politikájával hatott a nemzetre, s baráti beszélgetések során erre biztatott mindenkit. A nemzet
lassan ráeszmélt, hogy e sötét idôkben ismét
van vezetôje. 5

Megrendül a birodalom ereje
Az 1850-es évek második felére a Habsburg
Birodalom a gazdasági és a politikai csôd közelébe jutott. Az egységes birodalmat akaró kormányzat a birodalmon belüli vámhatárokat is megszüntette. Emiatt az olcsó magyar gabona és a fellendülô malomipar
tönkretette az osztrák malmokat. A vasútépítési láz eredményeként elsôsorban a cseh vasipar fejlôdött, visszaszorítva az
osztrák nehézipart. Magyarországon néma tüntetések borzolták a
hatóságok idegeit. Az elsô tömeges megmozdulásra Vörösmarty Mihály temetése adott alkalmat (1855). A magyar közvéleményt megrázta Széchenyi István öngyilkossága 1860 áprilisában. Gyászszertartásán 80 ezer ember jelent meg. 6

5 Amikor Deákot a bécsi udvar igazságügy-minisztere egy értekezletre hívta, így
válaszolt: „A szíves fölszólítás, amelyet
Nagyméltóságod hozzám intézni kegyeskedett, s még inkább e fölszólítás megtisztelô módja köteleznek engem, hogy
ezért Nagyméltóságodnak haladéktalanul
köszönetet mondjak. Bármennyire hízelgô
is azonban reám e megtisztelô fölszólítás,
kénytelen vagyok teljes tisztelettel bár, de
egész határozottan kijelenteni, hogy ez
ajánlatot el nem fogadhatom. A közelmúlt
gyászos eseményei után, oly állapotok között, melyek még jelenleg is uralkodnak,
lehetetlenség, hogy én nyilvános ügyekben
közremûködhessek…”
•Figyeld meg, hogy Deák
a kötelezôen udvarias
szóvirágok között milyen kemény bírálattal
illeti a bécsi kormányköröket, elsôsorban
Ferenc Józsefet!

Jelvény Deák arcképével • Milyen szerepet vállalt Deák 1848–1849-ben?

6 Széchenyi lelkesen üdvözölte 1848 márciusában az alkotmányos átalakulást,
és tagja lett a Batthyány-kormánynak. 1848 nyarán azonban úgy látta, a Habsburgokkal való szakítás Magyarország pusztulásához vezet majd. A helyzetért
elsôsorban önmagát tette felelôssé, hiszen ô indította el a reformmozgalmat,
amely végül a forradalomhoz és 1848 nyarától az ellentétek kiélezôdéséhez vezetett. Az önvád beteggé tette. 1848 szeptemberétôl egy színvonalas ausztriai
idegszanatóriumban kezelték. Állapota javult, figyelemmel kísérte a magyarországi eseményeket, írásaiban – amelyeket külföldön nyomtattak ki – bírálta a
Bach-korszak intézkedéseit. Emiatt egyre többet zaklatták a hatóságok. Amikor
házkutatást tartottak nála, lefoglalták az iratait, és megfenyegették azzal, hogy
egy állami idegszanatóriumba (tébolydába) zárják (ezekben akkoriban borzalmas
körülmények voltak), vagy bíróság elé állítják. Széchenyi végképp összeroppant,
és fôbe lôtte magát (1860).

A Habsburg Birodalom erejét a nemzetközi politika is gyengítette. A független olasz nemzetállamért folyó küzdelem elsôsorban
Ausztria ellen irányult. Az egységes Németországért folytatott
harcban Ausztria kiszorult a létrejövô Német Birodalomból. A két
súlyos háborús vereség lehetetlenné tette a birodalom belsô helyzetének megszilárdítását.

Széchenyi István gyászravatala Pesten, a
belvárosi templomban. Széchenyit Nagycenken, a családi sírboltban temették el,
1860. április 11-én. Április 30-án országos
gyászszertartást tartottak Pesten, jelképes
koporsóval.

156

VI. fejezet. A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora

7 Deák beszédébôl, amelyet az 1861-es

országgyûlés feloszlatásakor mondott: „Ha
tûrni kell, tûrni fog a nemzet, hogy megmentse az utókornak azon alkotmányos
szabadságot, melyet ôseitôl örökölt. Tûrni
fog csüggedés nélkül, mint ôsei tûrtek és
szenvedtek, hogy megvédhessék az ország
jogait: mert amit erô és hatalom elvesz, azt
idô és kedvezô szerencse ismét visszahozhatják: de mirôl a nemzet, félve a szenvedésektôl, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és mindig kétséges.”
•Figyeld meg, hogy Deák milyen éles kritikával bírálja Ferenc József uralmát! (Olvasd
újra a „Tûrni fog…” kezdetû mondatot!
Képzeld el, hogy Deák, ez a bécsi udvar és a
fônemesség által lenézett kisnemes, így leckézteti meg az uralkodót!) Milyen lehetôséget vetett el Deák az „önmaga lemondott”
kifejezéssel?

8 „Egyik cél tehát a birodalom szilárd
fennállása, melyet nem kívánunk semmi
más tekinteteknek alárendelni. Másik cél pedig fenntartása Magyarország alkotmányos
fennállásának, jogainak, törvényeinek, melyeket a Sanctio Pragmatica [szankció pragmatika] is ünnepélyesen biztosít, s melyekbôl többet elvenni, mint amit a birodalom
szilárd fennállhatásának biztosítása múlhatatlanul megkíván, sem jogos nem volna,
sem célszerû.” (Részlet a húsvéti cikkbôl)
• Lapozz vissza! Mikor keletkezett a Pragmatica Sanctio, és mit tartalmazott? (11.
téma.) Miért éppen erre a dokumentumra
hivatkozott Deák a kiegyezést elôkészítô
cikkében?

Ferenc József a kiegyezés idején

Miután Ausztria nyugaton nem tudta megôrizni nagyhatalmi
helyzetét, kelet felé kellett fordulnia. Elsôsorban a Magyarországgal
való megbékélésre, azaz kiegyezésre volt sürgôsen szüksége. A katonai vereségek, a magyarországi ellenállás és a gazdasági nehézségek
miatt az udvar lassan meghátrálásra kényszerült. Ennek elsô jele,
hogy az uralkodó amnesztiát (közkegyelmet) hirdetett az 1848–
1849-es forradalom és szabadságharc külföldi emigrációban élô
vagy az itthon bujkáló résztvevôinek. Hogy a sok népet összefogó
birodalom nagyhatalom maradhasson, Ferenc József alkotmányterveket adott ki, amelyek azonban hazánk önállóságát nem állították
volna vissza. Ezért az 1861-ben összehívott magyar országgyûlés
visszautasította a császári alkotmányterveket. Ezután az uralkodó
feloszlatta a magyar országgyûlést. 7

•„Nem engedünk a ’48-ból!” – hangzott a könyvünkben már idézett
jelszó a császári terv ellen. Magyarázd meg, mit jelentett!
• Az 1861-es volt a második magyar népképviseleti országgyûlés. Melyik volt az elsô?
Ekkor azonban már az udvar és a magyar politikusok is tudták,
hogy hamarosan rendezni kell Magyarország helyzetét a Habsburg
Birodalmon belül.
Magyarországon is egyre többen kívánták a Béccsel való megegyezést. Szembe kellett nézni azzal a ténnyel, hogy a Kossuth vezette
emigráció nem tud nagyhatalmi segítséget szerezni egy újabb szabadságharc kirobbantásához, nincs értelme a további ellenállásnak.

Közelednek az álláspontok
1865 húsvétján Deák Ferenc az egyik újságban (Pesti Napló) kifejtette: meg kell találni a lehetôségét annak, hogy a birodalom biztonságán ne essék csorba, ugyanakkor Magyarország törvényes rendje
és egysége is helyreálljon. A híres húsvéti cikket a kiegyezési tárgyalások kezdetének szokták tekinteni. 8

• Ismételj! Korábban mit tanultunk Deák Ferencrôl? (16. lecke és az
utána következô olvasmány.)

Erzsébet, népszerû nevén Sisi [sziszi], a magyarok királynéja. Bajor uralkodócsaládban született. 16 éves
volt, amikor Ferenc József megkérte a kezét. Nehéz
feladat várt rá: fel kellett készülnie a császárné szerepére Európa egyik legrégebbi uralkodóházában (dinasztiájában). A francia és olasz nyelv mellett megtanult magyarul is. Magyartanára megismertette hazánk
történelmével. A magyarokban olyan hôsöket látott, akik
utolsó erejükig harcolnak eszméikért. Bizalmas ismerôseinek többször bevallotta: titokban a köztársaság híve. (Gondoljunk csak bele: egy köztársaságpárti császárné!) Nagyon jó kapcsolatot ápolt
Andrássy Gyulával és Deák Ferenccel. Sokan úgy gondolták, hogy Ferenc József
az ô unszolására fogadta el a magyar kiegyezést. Ez túlzás, de az bizonyos, hogy
igyekezett engedékenységre bírni a császárt.
ü Keresd meg a történelmi atlaszban Bajorországot!
• Erzsébet második leányát Gizellának keresztelte. Szerepelt már a magyar történelemben egy híres Gizella, aki szintén Bajorországból származott. Ki volt ô?
(Ötödik osztályos tankönyv, 15. lecke.)
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A megegyezés hívei a bécsi udvarban is gyôztek. A tárgyalások
folyamatossá váltak, és lassan kirajzolódtak a kiegyezés körvonalai.
Az egyeztetéseket felgyorsította a császár hadseregének veresége a
poroszoktól (1866).
A külföldi emigrációban (azaz politikai számûzetésben) élô Kossuth keményen ellenezte a kiegyezést. Attól félt, hogy Magyarország
ezzel teljesen feladja az önállóságát, és sorsát egy haldokló birodalomhoz köti.

1867: a kiegyezés
A kiegyezés* elôkészítésében Deák legfôbb munkatársa Andrássy Gyula gróf volt. Hosszú tárgyalások után 1867 elején megszületett az osztrák–magyar kiegyezés. Megújult nagyhatalom lépett Európa színpadára: az Osztrák–Magyar Monarchia (OMM).
9 A Habsburgok vezette Osztrák Császárságból tehát olyan állam
jött létre, amely két ország, Ausztria és a vele egyenrangú Magyarország szövetsége lett. Két fôvárosa volt: Bécs és (a hamarosan egy
várossá egyesülô) Budapest. Ferenc József Andrássy Gyulát nevezte ki magyar miniszterelnökké. Nyáron nagy ünnepség keretében
sor került I. Ferenc József koronázására Budán. Ferenc József osztrák
császár és magyar király lett egy személyben (1867–1916).

• Ki volt az elsô felelôs magyar kormány miniszterelnöke?
Az Osztrák–Magyar Monarchia létrejötte
Az Osztrák–Magyar Monarchia dualista berendezkedésû birodalom
volt. (A duo szó latinul kettôt jelent.) A birodalom mindkét fele
alkotmányos királyság volt, saját országgyûléssel és az országgyûlésnek felelôs kormánnyal.
A birodalom két állama sok szállal kapcsolódott egymáshoz. Közös
volt elsôsorban az uralkodó személye. Ferenc József osztrák császár
és magyar király volt egy személyben. Az ô irányítása alá tartozott
a Monarchia hadserege. A hadügyeket és a külpolitikát csak birodalmi szinten lehetett intézni. E közös ügyek intézésére közös minisztériumokat hoztak létre: hadügyminisztérium, külügyminisztérium és az ezekhez anyagi fedezetet biztosító közös pénzügyminisztérium. A közös ügyek minisztereinek ellenôrzésére létrehoztak
egy testületet, amelybe az osztrák és a magyar országgyûlés egyenlô
számú küldöttet állított ki (60-60 fô). Deák Ferenc, „a haza bölcse” –
bár ô volt a kor legtekintélyesebb itthon élô politikusa – nem vállalt
miniszterséget. Nem kívánt vezetô politikus lenni. Az elsô években
Andrássy Gyula miniszterelnök vezette a magyar kormányt. (Késôbb
ô lett a Monarchia közös külügyminisztere.)

Deák Ferenc a kiegyezés idején
9 A monarchia görög eredetû szó, jelentése: egyeduralom. Olyan országokat neveznek így, amelyek élén örökletes hatalmú
személy áll, az uralkodó. Ezért a monarchiát
gyakran fordítják királyságnak. A monarchiák lehetnek alkotmányos berendezkedésûek
is, ahol az uralkodó az országgyûléssel és
az országgyûlésnek felelôs kormánnyal
együtt kormányoz. Ez jellemezte az Osztrák–Magyar Monarchiát is.

Andrássy Gyula gróf (1823–1890) fotója
(1855). A szabadságharcban honvéd ezredes és Kossuth diplomatája volt. A szabadságharc után távollétében halálra ítélték, és
jelképesen a nevét akasztófára szegezték.
1867 és 1871 között a Magyar Királyság
miniszterelnöke, majd 1871 és 1879 között
és az Osztrák–Magyar Monarchia közös
külügyminisztere.
Az Osztrák–Magyar Monarchia címere.
(Csak 1911-ben vált véglegessé.) A rajta
olvasható latin mondat jelentése: ’Oszthatatlan és elválaszthatatlan’. • Magyarázd meg a jelmondatot!
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A kiegyezés értékelése máig vita tárgya. A történelmi eseményeket általában nem lehet feketén-fehéren értékelni. Kossuth – mint
láttuk – nagyon tartott a következményektôl. Fô aggodalma az volt,
hogy a közös állam esetleges bukásával bukik a történelmi Magyarország is. 1849-ben viszont bebizonyosodott az, hogy Magyarország
nem tudja legyôzni a Habsburg Birodalmat, és teljes elszakadásunkat egyetlen európai nagyhatalom sem támogatja. A kiegyezés ugyan
nem hozta vissza Magyarország Mátyás király korabeli nagyságát, de
országunk nagyobb önállóságot ért el, mint a mohácsi vereség óta
bármikor. A dualista állam két fele lényegében egyenrangú volt, igaz,
az uralkodó kezében túlságosan sok felségjog* maradt. 10
10 A császár volt a német nyelven vezényelt egységes hadsereg fôparancsnoka,
és döntôen ô határozta meg a külpolitikát. Különleges, az alkotmányos monarchiákban nem megszokott joga volt, hogy a magyar kormány a tervezett törvényeket csak az uralkodó elôzetes jóváhagyásával nyújthatta be az országgyûlésnek
(elôszentesítési jog).
• Mit jelent a törvény szentesítése?
• Mit gondolsz, hogyan csökkenthették Magyarország egyenrangúságát az uralkodó felségjogai?

Kossuth Lajos 1867. május 22-én Deák
Ferenchez írt nyílt levele, az ún. Cassandra-levél [kasszandra], amelyben a kiegyezésrôl mond elutasító véleményt. (Megjelent a Magyar Újság május 26-i számában.)
• Nézz utána, ki volt és mirôl nevezetes a
Kossuth levelének is nevet adó Cassandra!

Összefoglaló kérdések
1. 	Milyen eszközökkel próbálták Magyarországot végképp beolvasztani
a Habsburg Birodalomba?
2.	Milyen formái alakultak ki az ellenállásnak az országon belül és azon
kívül?
3.	Ki volt az ellenállás vezéregyénisége
Magyarországon, és ki volt külföldön?
4.	Miért vált egyre tarthatatlanabbá
az önkényuralom?
5.	Miért zárult eredménytelenül az
1861-es magyar országgyûlés?
6.	Mi volt Deák szerepe a kiegyezésben?
7. 	Miért ellenezte Kossuth a kiegyezést?
8.	Miért államszövetség az Osztrák–
Magyar Monarchia?

Az Osztrák–Magyar Monarchia kisebb-nagyobb feszültségekkel,
de jól mûködô állam maradt több évtizeden keresztül. A gazdaság
és a kultúra felvirágzott, a „boldog békeidôk” kora következett.
Korunk történészei leginkább „reális kompromisszumnak” tartják
a kiegyezést.

• Magyarázd meg a „reális kompromisszum” kifejezést! Használd
segítségként a Magyar értelmezô kéziszótárt!
Vázlat
Ferenc József egyeduralma:
– rendôrség, birodalmi csendôrség, titkosrendôrök, besúgók;
– németesítés;
– modernizáció.
Az ellenállás formái:
– nyílt, fegyveres harc az országon belül;
– az emigráns politikusok tevékenysége;
– a csendes kivárás taktikája → Deák szerepe.
A Habsburg Birodalom meggyengülése:
– gazdasági okok;
– katonai vereségek (Itália, Németország).
Az 1861-es magyar császári alkotmányterv (októberi diploma) elutasítása
→ a kiegyezési tárgyalások (Deák Ferenc).
1867: kiegyezés – az Osztrák–Magyar Monarchia létrejötte.
Magyar miniszterelnök: Andrássy Gyula gróf.
I. Ferenc József osztrák császár (1848–1916) és magyar király (1867–
1916).
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Ferenc Józsefet 1867. június 8-án, pompás körülmények között koronázták magyar királlyá. A szertartás annyira bonyolult volt, hogy elôtte el
kellett próbálni. A budai Mátyás-templomban felcsendülô Koronázási misét Liszt Ferenc erre az alkalomra írta. A mûvet azonban csak az udvari
zenekar játszhatta, az udvari karmester vezényletével, és a mise hegedûszólóját sem szólaltathatta meg a kor magyar hegedûvirtuóza, Reményi
Ede. Ferenc Józsefet az esztergomi érsek és Andrássy Gyula magyar miniszterelnök koronázta meg. Egy pillanatra a király felesége, Erzsébet jobb
vállát is megérintették a Szent Koronával, ezzel magyar királynévá vált.
• Mit tudsz Liszt Ferencrôl?
Andrássy az oltár elé lépett, és felkiáltott: „Éljen a megkoronázott király!” Az ünneplôk visszhangozták az „éljent”. Ezután a menet végighaladt a városon. A király pompás fehér paripán, vállán a koronázási palásttal vonult, az elsô sorokban a megyék bandériumai, fônemesek, egyházi
fôméltóságok, miniszterek követték. A koronázásra készülve Magyarország minden vármegyéje küldött egy kis szekér földet a nevezetes helyekrôl: a mohácsi síkról, Világosról, Vajdahunyad vára alól. A földbôl kis
dombot emeltek a Lánchíd pesti hídfôjénél (a mai Széchenyi István téren).
Az új király erre rúgtatott* föl lován, és kardjával a világ négy égtája felé
suhintott. Ez jelképezte, hogy országát bármely irányból érkezô támadással szemben megvédi. Többször eldördült az ágyúk díszsortüze.
• A Mátyás-templomot a középkorban Boldogasszony-templomnak nevezték. Nézz utána, mikor lett koronázótemplom!
• Mi a koronázási palást? (5. osztályos tankönyv, 135. oldal.)
• Mi a bandérium?
A koronázás reggelén a Gellért-hegyrôl 21 ágyúlövés adta a lakosok
tudtára, hogy az idôjárás kedvezô, s lesz koronázás. A hírre hét magyar
országgyûlési képviselô díszmagyarba öltözve elindult a város határában
található, Cinkotai nagyiccéhez címzett fogadóba, hogy tüntetô távolmaradásukkal tiltakozzanak Ferenc József koronázása ellen. „Megtört a
nemzet forradalmi szelleme. Elérkezett a megalkuvás korszaka” – mondta
a „hét kuruc” egyike, Madarász József.
Miközben a budai királyi palotában megtartották a „koronázási ebédet”, a nép számára a Vérmezôn ökröket sütöttek, boroshordókat vertek
csapra, és kenyereket osztottak szét. A koronázási ajándékot (100 ezer
aranyat) Deák tanácsára (és valószínûleg Erzsébet királyné biztatására) a
király a szabadságharcban elesett honvédek özvegyei és árvái megsegítésére ajánlotta fel.
• Nézz utána, honnan kapta a nevét a Vérmezô!

OLVASMÁNY

I. Ferenc József megkoronázása

Ferenc József és Erzsébet királyné koronázása a Mátyás-templomban. Deák Ferenc nem vett részt a szertartáson és az
azt követô ünnepségen sem. • A koronázás melyik pillanatát ábrázolja a festmény? (Segít az olvasmány szövege.)

A „hét kuruc”: Csanády Sándor, Patay
István, Vállyi János, László Imre, Vidáts
János, Kállay Ödön, Madarász József

Ferenc József kardvágása a koronázási
dombon • Mit jelképeznek a karddal történô suhintások?
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Összefoglalás

• Mi a jelentôsége a fenti mûnek a reform-

kor vonatkozásában? Foglald össze röviden,
mirôl szó a mû!

• Mirôl nevezetes a képen látható hely? Kik
voltak a törzsvendégei 1848-ban? Kik voltak
ôk?

• Milyen tisztséget töltött be Kossuth
a következô idôpontokban: 1848. április;
1848. november; 1849. május?

• Milyen viszonyban volt a magyarokkal
Erzsébet királyné? Milyen szerepet játszott
a kiegyezés megkötésében?

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás
A törvényhozásban, tehát a rendi országgyûléseken a XIX. század elsô harmadától erôsödött meg a polgári átalakulásért küzdô ellenzéki politikusok tábora.
Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Deák Ferenc az országgyûlésen, Kossuth Lajos az országgyûlésen és a sajtóban indított harcot a reformok érdekében. A reformkori országgyûléseken megvitatott legfontosabb témák
a jobbágyfelszabadítás és a magyar nyelv hivatalos nyelvvé tétele voltak. Széchenyi Hitel címû munkájában összegezte politikai programját. Széchenyi gyakorlati tevékenysége is nagyban fejlesztette, sok létesítménnyel gyarapította hazánkat. Kossuth nevéhez kötôdik az érdekegyesítés programja. Kossuth reformterveit az általa szerkesztett Pesti Hirlapban hozta nyilvánosságra.
A „népek tavaszán” lezajlott forradalmi hullám hatására az utolsó rendi országgyûlésen elfogadták a fôbb reformjavaslatokat. A március 15-i pest-budai
forradalom hatására az uralkodó beleegyezett a független felelôs magyar kormány felállításába. A polgári átalakulást megvalósító áprilisi törvényeket az uralkodó szentesítette, véget ért a feudalizmus korszaka.
A bécsi udvar azonban Magyarország ellen fordult. A nyáron összeült népképviseleti országgyûlés legsürgetôbb feladata a honvédelem megszervezése
volt. Bécs Horvátország felôl indította az elsô támadást 1848 szeptemberében,
amely sikertelen volt.
A decemberben trónra került új uralkodó, I. Ferenc József több irányból
indított katonai támadást Magyarország ellen. Az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke, Kossuth Lajos a honvédfôsereg parancsnokává Görgei Artúr
tábornokot nevezte ki. Miközben Bem József tábornok Erdélybôl verte ki az ellenséget, Görgei a tavaszi hadjáratban aratott sorozatos gyôzelmeket. A gyôzelmek hatására 1849. április 14-én kimondták hazánk teljes függetlenségét és a
Habsburg-uralkodóház trónfosztását. A császár segítséget kért I. Miklós orosz
cártól. Az orosz beavatkozás eldöntötte a magyar szabadságharc sorsát. A szabadságharc leverését megtorlás követte, amelynek mártírjaira ma is kegyelettel
emlékezünk.
Ferenc József egyeduralmat gyakorolt, és megpróbálta Magyarországot beolvasztani birodalmába. Törekvése azonban kudarcot vallott a magyar társadalom
néma szembenállása és a birodalom számára kedvezôtlenné váló nemzetközi
helyzet miatt. A Habsburg Birodalom gazdaságilag meggyengült, sorozatos katonai vereségek érték, melyek hatására az udvar tárgyalni kényszerült. A magyar
részrôl Deák Ferenc és Andrássy Gyula vezetésével zajló kiegyezési tárgyalások
1867-ben sikerre vezettek. A kiegyezéssel létrejött az Osztrák–Magyar Monarchia.
1. Hogyan mûködtek a reformkori országgyûlések?
2. K
 ik voltak a reformkor legfontosabb politikusai? Pár mondattal jellemezd
munkásságukat!
3. Mit jelentenek az alábbi kifejezések: örökváltság, érdekegyesítés, közteherviselés, törvény elôtti egyenlôség?
4. Mutasd be 1848. március 15-e pest-budai eseményeit!
5. Melyek az áprilisi törvények legfontosabb rendelkezései?
6. Milyen események következtében kellett a magyar kormányszerveknek Debrecenbe költözniük?
7. Melyek a tavaszi hadjárat legfôbb gyôzelmei?
8. Mikor és hol fogadták el a Függetlenségi nyilatkozatot?
9. Miért vált válságossá 1849 nyarára a katonai helyzet?
10. M
 ilyen eszközökkel próbálták Magyarországot végképp beolvasztani a
Habsburg Birodalomba?
11. Milyen formái alakultak ki az ellenállásnak?
12. Mi volt Deák Ferenc szerepe a kiegyezésben?
13. Miért államszövetség az Osztrák–Magyar Monarchia?
14. Értékeld néhány mondattal a kiegyezést!
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A kerettanterv kötelezô fogalmait vastag betûvel tüntettük fel. Ezeket mindenképpen tanuld meg! A többi fogalom
csak a tankönyv szövegének megértésében segít.
admirális • Tengernagy, magas rangú tengerésztiszt.
államcsôd • Az államkincstár kiürülése, az állam fizetésképtelensége.
anekdota • Ismert emberekrôl vagy történelmi eseményekrôl
szóló mulatságos, tréfás történet.
aranyforint • Nagy értékû aranypénz, amelyet elsôként
I. Károly adott ki Magyarországon, és amelyet más országokban is szívesen elfogadtak.
bábaasszony • Szülésznô.
bán • Magyarország déli területeinek kormányzója.
bank • Hitelnyújtással és betétek gyûjtésével foglalkozó intézmények. A bankok a kölcsönért (hitelért) kamatot számolnak fel, ha pedig pénzt teszünk be a bankokba, akkor
kamatot fizetnek.
barát • Ferences vagy Domonkos-rendi szerzetes.
barokk • Mûvészeti stílus. A szó jelentése: szokatlan,
szabálytalan. Jellemzô rá a gazdag díszítés, a festmények
és a szobrok mozgalmassága és titokzatossága.
bég • Muzulmán (török) katonai vezetô.
bérmunkás • Olyan fizikai munkát végzô személy, aki a
munkájáért rendszeresen fizetést (munkabért) kap.
betörni (lovat) • Fiatal lovat rászoktatni arra, hogy eltûrje a
lovasát.
bíboros • A pápa után következô legmagasabb rangú
katolikus fôpap. A bíborosok választják a pápát.
cenzus • A polgári társadalomban a választójog vagyonhoz
vagy jövedelemhez kötése. (Aki nem rendelkezik a törvény által meghatározott vagyonnal, jövedelemmel, annak nincs választójoga.) Gyakori az értelmiségi cenzus is:
papok, orvosok, tanárok stb. akkor is választójogosultak,
ha nincsen vagyonuk.
cenzúra • Nyilvános közlemények tartalmi ellenôrzése az
egyház vagy az állam által. A cenzúra lehet elôzetes,
ekkor a megjelenés elôtt kerül rá sor, és lehet utólagos,
ekkor a megjelent mûvet ellenôrzik, és esetleg betiltják.
csuha • Papok, szerzetesek durva szövetbôl készült, bokáig
érô öltözéke.
diéta • A rendi országgyûlés.
diktatúra • Erôszakra épülô korlátlan hatalom.
ellenreformáció • A római katolikus egyház által a XVI.
században a reformáció ellen indított mozgalom, amely
sokszor erôszakos eszközökkel is üldözte a protestánsokat. Az ellenreformációt katolikus megújulás kísérte.
ellenzék, ellenzéki • Olyan csoportosulás, amelynek tagjai
(az ellenzékiek) az állam vezetôivel szemben állnak.
emigráns • Emigrációban – politikai okok miatt vállalt önkéntes külföldi számûzetésben – élô, hontalan személy,
menekült.
énekmondó • Hangszeres kísérettel megírt középkori világi
(nem egyházi) énekek szerzôje, elôadója.
értelmiség • A társadalomnak a szellemi munkával foglalkozó
része (papok, tudósok, mérnökök, tanárok stb.).

evangélikus • Luther követôi által létrehozott felekezet,
amelynek fô alapelve a Bibliához, azon belül az evangéliumokhoz való visszatérés.
fametszet • Sokszorosító grafikai eljárás, amelynek során a
rajzot a fába vésik (metszik), és ezt befestékezve papírra
vagy más anyagra (pl. textil) nyomják.
felségjog(ok) • Általában azok a jogok, melyekkel az állam
fôhatalma és méltósága jut kifejezésre. Ilyen értelemben
minden állam, a köztársaság is bír felségjogokkal. A monarchiákban az uralkodót mint az állam fejét megilletô
jogokat nevezzük így.
felvilágosodás • Eszmei mozgalom, melynek gondolkodói
az emberi ész mindenhatóságában hittek, valamint abban, hogy a világ korlátlanul megismerhetô, megérthetô,
megváltoztatható.
ferences • Szerzetesrend, amely alapítójáról, Assisi Szent Ferencrôl kapta a nevét.
fiáker • Kétlovas, könnyû kocsi, amelyet fuvarozásra használnak (bérkocsi).
forradalom • A fennálló társadalmi rendet, rendszert
erôszakosan (ezen belül fegyveres vagy vértelen úton)
megdöntô, a társadalmat gyökeresen és tartósan átalakító társadalmi mozgalom.
fônix • Az egyiptomi mitológiában szereplô madár. A monda
szerint ötszáz évenként, amikor ereje fogytát érzi, parazsat visz a fészkére, és a tûzben elégeti magát. Hamvaiból
fiatal erôvel új életre kel.
görögtûz • Lassan égô, nehezen oltható keverék, a bizánci
görögök gyújtófegyvere.
gyarmat • Meghódított, kifosztott és elnyomott terület,
amely a hódító álam uralma alatt áll.
gyár • Munkamegosztáson alapuló üzem, amelyben gépekkel dolgoznak.
hadisarc • A legyôzött ellenségtôl vagy államtól követelt
nagy összegû pénz vagy egyéb érték.
Helytartótanács • A XVIII–XIX. században mûködô, a
Habsburgok által létrehozott legfelsô magyar kormányzati
szerv. A király a Helytartótanácson keresztül gyakorolta
a végrehajtó hatalmat. 1848-ban szerepét a független
felelôs magyar minisztérium vette át.
henyeség • Lustaság.
honvédség • Az államot védô hadszervezet.
inkvizíció • Az eretnekek üldözésére, a hit és az erkölcs tisztaságának védelmére létrehozott egyházi intézmény a
középkorban.
ipari forradalom • Az élet egészét átalakító történelmi folyamat, amely jelentôs technológiai, gazdasági, társadalmi és életmódbeli átalakulást eredményez. Hatása érvényesül a tudomány és a mûvészetek területén is.
janicsár • Keresztény gyerekekbôl fanatikus iszlám harcossá
nevelt, részben már puskával is felszerelt gyalogos zsoldosok a török seregben.
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jezsuita • Az ellenreformáció idején (a XVI. század közepén) létrejött katolikus szerzetesrend (Jézus Társaság)
tagja. A rend célja a katolikus hit védelme és terjesztése.
jobbágyfelszabadítás • A jobbágyság intézményének felszámolása, a feudális jog- és tulajdonrendszer átalakítása.
A jobbágy mentesült a földesurának korábban nyújtott
termény- és pénzadótól, valamint egyéb szolgáltatásoktól
(pl. robot), és telkének tulajdonosává vált.
kapitalizmus • Piacgazdaságon alapuló gazdasági-társadalmi rendszer, amelynek alapja a polgári magántulajdon, a
vállalkozás és a gazdasági verseny szabadsága, valamint a
jogegyenlôség. A gazdaság mozgatórugója vállalkozások
által megtermelhetô nyereségre (profitra) való törekvés.
Angliában és Hollandiában már a XVI–XVII. században
kialakult, de az ipari forradalommal vált általánossá, a
XIX. századra.
karaván • Sivatagban vagy más veszélyes környezetben tevevagy öszvérháton együtt utazó emberek csoportja. Karavánban utazhatnak kereskedôk, felfedezôk, zarándokok.
karzat • Templomok belsô terében kiépített, faoszlopokon
vagy boltozatokon nyugvó építmény. Általában itt található az orgona, a karzaton kap helyet a gyülekezet énekkara.
katolikus megújulás • A római katolikus egyház által a
XVI. században a reformáció ellen indított mozgalom.
Célja a protestantizmus térnyerésének megállítása, a
római katolikus egyház elvesztett pozícióinak visszaszerzése. Ennek érdekében jelentôs reformokat vezettek be a
római katolikus egyházban.
kiátkozás • Kiközösítés. Súlyos bûnökért vagy eretnekségért
a katolikus egyházban alkalmazott legsúlyosabb büntetés. A kiközösített személyt kizárják az egyházból, nem
szolgálják ki neki a szentségeket, nem részesülhet egyházi temetésben. A neki tett eskü érvénytelenné válik.
A középkorban politikai célok elérésére is használták.
kényszerített alkotmány • A törvényes módtól eltérôen
létrehozott és bevezetett alkotmány. Az olmützi alkotmányt (más néven felülrôl kényszerített, ún. oktrojált
alkotmányt) I. Ferenc József császár adta ki császári rendelettel 1849. március 4-én.
kiegyezés • Ferenc József, illetve a Habsburg-uralkodóház
és Magyarország törvényben szabályozott politikai és
gazdasági megegyezése 1867-ben. A kiegyezéssel megalakult az Osztrák–Magyar Monarchia.
koalíció • Szövetség, egyesülés. A forradalmi Franciaország ellen szervezett politikai és katonai szövetség, az
úgynevezett elsô koalíció tagjai: Anglia, Ausztria, Poroszország, Spanyolország és Piemont voltak.
kongresszus • Nagyon fontos témában, nagyszámú és magas rangú résztvevôkkel tartott értekezlet.
kontinens • Földrész.
kontinentális zárlat • Napóleon által meghirdetett rendelkezés (1806), amely szerint az európai államoknak tilos volt
Angliával kereskedni, angol gyarmatárut fogadni.
kormányzó • Ideiglenes államfô, az uralkodót majdnem
teljes jogkörrel helyettesítô tisztség, amelyet többnyire
rendkívüli helyzetben (pl. uralkodó kiskorúsága, uralkodó
hiánya) töltenek be.
közteherviselés • A társadalom valamennyi csoportjára –
így a nemességre is – kiterjedô adófizetési kötelezettség.
kônyomat (litográfia) • Olyan sokszorosító grafikai eljárás,
amelynek során a rajzot a kôre készítik el, így arról többször is tudnak másolatot készíteni.
kúria • Nemesi udvarház.

kuruc • A XVII. század második felétôl a Habsburgokkal
szemben álló bujdosók. Elbocsátott végváriak, szökött
jobbágyok, elszegényedett kisnemesek alkották tömegeiket.
labanc • Thököly és Rákóczi szabadságküzdelmei idején a
császári katonák, illetve a Habsburg-házhoz húzó magyarok csúfneve volt, a „kuruc” ellentéte. Feltehetôen a
„labancos, laboncos” („kócos, bozontos”) szavakból alakult, mivel a császáriak hosszú, lobogó parókát viseltek.
labdaház • Tornaterem. A királyi (és más elôkelô) kastélyokban labdajátékok és egyéb testedzô játékok céljára épített
külön csarnok.
lelkész • Pap elnevezése, fôleg a reformáció során létrejött
egyházakban.
manufaktúra • Munkamegosztáson alapuló üzem, amelyben kézi munkával dolgoznak.
marsallbot • Gazdag díszítésû, kézben hordott rövid bot, a
tábornagyi rang jelvénye.
meglincsel • A feldühödött tömeg törvénytelen önbíráskodással megöl valakit.
ménes • Együtt legeltetett lovak nagyobb csoportja.
miniszter • Minisztériumot vezetô személy, a kormány tagja. A latin szó eredeti jelentése: szolga.
miniszterelnök • Egy államban a végrehajtó hatalmat gyakorló kormány vezetôje.
munkanélküliség • Olyan helyzet, amikor egy adott idôpontban azok, akik képesek és akarnak is dolgozni, nem
találnak munkát.
Nagy-Britannia • A mai Egyesült Királyság elôdje, amely
az Angol Királyság és a Skót Királyság egyesülésével jött
létre 1707-ben.
nemzetiség • Egy ország területén élô, nem a többségi nemzethez tartozó, elsôsorban a nyelv és a kultúra közössége
alapján elkülönülô, kisebbségben lévô népcsoport.
Németalföld • A Német-római Császársághoz tartozó, a
Rajna torkolatvidékén elhelyezkedô történelmi tájegység,
nagyjából a mai Belgium és Hollandia területe.
országgyûlés • A törvényhozás feladatát ellátó és a kormányt ellenôrzô testület, amely választott, illetve
kinevezett vagy helyüket öröklött jognál fogva betöltô
tagokból (a képviselôkbôl) áll.
ortodox • Egyház, illetve vallási irányzat, amely a keresztény egyház XI. 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. Az ortodox templom legjellemzôbb
része a kis szentképekbôl álló fal, az ikonosztáz, amely
elválasztja a szentélyt a templom többi részétôl.
Osztrák Császárság • Köznapi nevén Ausztria; a napóleoni háborúk következtében átalakuló Habsburg Birodalom
hivatalos neve 1804–1867 között.
örökös tartományok • Olyan területek, amelyek felett egy
uralkodó öröklés és nem választás jogán uralkodik. Ilyen
volt a Habsburg-dinasztia számára Alsó- és Felsô-Ausztria, Karintia, Krajna, Stájerország, Tirol és Vorarlberg.
pasa • A Török Birodalomban egy nagyobb terület közigazgatási és katonai vezetôje.
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piaristák • Katolikus szerzetesrend, amely a XVII. században,
Spanyolországban jött létre, és elsôsorban tanítással
foglalkozott.
prédikátor • Igehirdetô, egyházi szónok. Régebben a
reformátusok a lelkipásztort nevezték így.
proklamáció • Kiáltvány.
radikális • Olyan személy, aki gyors, gyökeres változásokat
sürget a politikában vagy a társadalmi átalakulásban.
reformáció • A latin „reformatio“ (átalakítás, megjavítás)
szóból ered; a XVI. században keletkezô, a katolikus egyház megújítását megcélzó vallási, eszmei mozgalom.
református • Kálvin János tanításait követô protestáns
vallási felekezet.
részvény • Értékpapír, amelynek birtokosa az általa befektetett pénz (anyagiak) arányában résztulajdonosa egy
vállalkozásnak. Tulajdonrésze arányában rendelkezik szavazati joggal a vállalkozást érintô kérdésekben és annak
arányában részesül a vállalkozás hasznából is.
rondella • Elôreugró, majdnem teljesen kör alakú bástya.
rúgtatni • Lóval hirtelen nekiiramodva valahová, valamerre
vágtatni.
ruszin • Magyarország északkeleti részére a középkorban bevándorolt keleti szláv nép.
sajtószabadság • Az állampolgári jogok egyike. Azt jelenti,
hogy a sajtóban mindenki szabadon, hatóságilag elôzetesen nem ellenôrzött és korlátozott módon nyilváníthat
véleményt.
spion • Kém, besúgó.
summa • Összegzés, egy esemény, jelenség lényegének a
megfogalmazása.
szabad verseny • A tôkés gazdaság egyik formája, illetve
elmélete, amikor a vállalkozások az állami beavatkozástól
mentesen mûködhetnek, versenyezhetnek a piacon.
szabadcsapat • Más állam katonai megsegítésére vagy felszabadító háborúban az elnyomó hatalom elleni harcra önként jelentkezôkbôl alakult, rendszerint egyenruhát nem
viselô fegyveres csapat, amelynek nincs szabályszerû katonai szervezete.
szabadságharc • Olyan harc, háború, amelyet valamely elnyomott nép folytat idegen elnyomói ellen szabadságjogaiért, nemzeti, népi függetlenségéért.
szász • Erdélyben (ma: Románia) és a Felvidéken (ma: Szlovákia) élô német anyanyelvû népesség.
szekérvár • Védekezés céljából alakzatban (legtöbbször
négyszögben) felállított szekerek.
szerszámgép • Olyan gép, amely maga is gépeket (vagy alkatrészeket) gyárt.
szultán • Az Oszmán Birodalom uralkodója (császára).
takarmánynövény • A háziállatok számára begyûjtött
növényi eledel (lóhere, lucerna, kukorica stb.).
tárca • Miniszteri feladat, ügykör.
terror • Rémuralom.
Thuróczy-krónika • A XV. század végén, Mátyás halála elôtt
két évvel kinyomtatott mû, amely a magyarok történetét
mutatja be a „legrégibb idôktôl” egészen Mátyás király
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uralkodásáig. Szerzôje a humanista Thuróczy János, aki
Mátyás király igazságszolgáltatásában dolgozott.
Titanic (titanik) • Óriási gôzhajó, amely az elôkelô utasok
mellett rengeteg kivándorlót is szállított. 1912. április
14-én éjszaka jéghegynek ütközött, és néhány óra alatt
elsüllyedt. A hajón utazó 2200 emberbôl legalább 1500an a jeges vízbe vesztek. (A hajó roncsait 1985-ben találták meg közel négy kilométeres mélységben az Atlanti-óceán fenekén.)
Tótország • Szlavónia régies neve. (Késôbb a Kárpát-medencében élô minden szláv nemzetiséget – köztük a szlovákokat – is tótoknak nevezték.)
tömegtermelés • Tömegtermelés vagy tömeggyártás, a termékek szabványosított, nagy tételekben és viszonylag
hosszú idôn át történô elôállítása, leggyakrabban gyártósorok felhasználásával.
tôkés • Olyan személy, akinek sok szabadon befektethetô
pénze, azaz tôkéje van.
tôzsde • A piacok piaca, olyan központi piac, amelyen az
áru nem jelenik meg közvetlenül, de a kereslet és a kínálat függvényében alakuló árfolyamok szerint kereskednek
vele, adják veszik vagy más árura cserélik. Két különbözô
típusa alakult ki: a már említett árutôzsde és az értékpapírok (pl. részvények) forgalmát lebonyolító értéktôzsde.
trónfosztás • Törvényes uralkodó vagy uralkodócsalád (dinasztia) megfosztása uralkodási jogától.
tûzkô • Szikra csiholására alkalmas, érdes felületû kô.
ültetvény • Mezôgazdasági terület, amelynek egészén hos�szú éveken keresztül egyfajta növényt termesztenek.
A legismertebb ültetvényes növények: a cukornád, a
kávé, a tea, a gyapot, a banán, a narancs, a dohány stb.
vajda • Korábban az erdélyi, majd a délvidéki tartomány fejedelme.
vallási türelem • Olyan viszonyokat jelent, amikor egy államban az embereknek megengedett a hitük szerinti vallás gyakorlása és hirdetése. A vallási türelem a legtöbb
esetben korlátozott vallásszabadságot jelentett, mert
nem mindegyik, csak a törvény által meghatározott vallások gyakorlása volt szabad.
végvár • Két szemben álló birodalom határán elhelyezkedô
védelmi rendszer részét képezô erôd.
vért • Bôrbôl, vasból vagy lemezbôl készült, testet védô felszerelés.
vezércikk • Az újság elsô oldalán közölt, idôszerû kérdéseket
tárgyaló cikk, amely az egész szerkesztôség véleményét
képviseli.
vörössipkások • Görgei Artúr javasolta Kossuthnak 1849 tavaszán: „Adjunk vörös sapkát mindazon zászlóaljaknak,
s másnemû hadrészeknek, melyek folytonos vitézségök
által e világ tiszteletét, bámulatát, a haza köszönetét
megérdemlik...” A Szegedrôl és Kassáról toborzott „vörössipkás” zászlóaljak kiemelkedô vitézséggel harcoltak
a szabadságharcban. Klapka György emlékiratában leírta,
hogy a vörössipkások 5/6-a (!) esett el a harcokban.
zsoldos • Pénzért (zsoldért) harcoló katona.
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Idôrend (kronológia)
A kerettantervben szereplô évszámokat vastag betûkkel tüntettük fel. Ezeket tanuld meg, a többi évszám csak
az idôbeni tájékozódást szolgálja.
Egyetemes történelem
1453: a török sereg elfoglalja Konstantinápolyt.
1492: Kolumbusz Amerikában –
az újkor kezdete.
1517: Luther Márton fellépése,
a reformáció kezdete.
XVIII. század: a felvilágosodás kora.
XVIII. század közepe: az ipari forradalom
kibontakozása.
1789: a francia forradalom kezdete.
1791: az alkotmány megszületése
Franciaországban.
1792: köztársaság Franciaországban.
1793: XVI. Lajos kivégzése.
1793–1794: a jakobinus terror éve.
1799: Napóleon Franciaország diktátora.
1804: Napóleon császár.
1805: angol tengeri gyôzelem Trafalgarnál a
franciák felett.
1805: „a három császár csatája” Austerlitznél.
1807: Fulton gôzhajója.
1812: Napóleon oroszországi hadjárata.
1813: Lipcse, a „népek csatája”.
1815: a waterlooi csata.
1825: Stephenson gôzmozdonya.
1848 tavasza: forradalmi hullám Európában.
1848. március 13.: forradalom Bécsben.
1848. október 6.: a második bécsi forradalom.

Magyar történelem
1301: Az Árpád-ház kihalása.
1308–1342: I. Károly uralkodása.
1335: visegrádi királytalálkozó.
1342–1382: I. (Nagy) Lajos uralkodása.
1351: I. (Nagy) Lajos törvényei.
1387–1437: Luxemburgi Zsigmond uralkodása.
1440–1444: I. (Jagelló) Ulászló uralkodása.
1440–1457: V. (Habsburg) László uralkodása.
1443–1444: Hunyadi János hosszú hadjárata.
1444: a várnai vereség.
1456: a nándorfehérvári gyôzelem.
1458–1490: Hunyadi Mátyás uralkodása.
1490–1516: II. (Jagelló) Ulászló uralkodása.
1516–1526: II. Lajos uralkodása.
1521: Nándorfehérvár eleste.
1526. augusztus 29.: a mohácsi vereség.
1532: Kôszeg ostroma.
1541: Buda török kézen.
1552: a „nagy várháborúk” éve. Eger védelme.
1566 Szigetvár eleste.
1568. tordai országgyûlés, a vallásbéke megteremtése.
1571–1586: Báthori István Erdély fejedelme.
XVI–XVII. század fordulója: háború a törökök és a
Habsburgok között (tizenöt éves háború).
1606: Bocskai István megköti a Habsburgokkal a bécsi békét.
1613–1629: Bethlen Gábor Erdély fejedelme.
1630–1648: I. Rákóczi György Erdély fejedelme.
XVII. század közepe: Erdély hanyatlása.
1664: Zrínyi Miklós téli hadjárata.
1682–1685: Thököly Imre fejedelem.
1683: török támadás Bécs ellen.
1686: Buda visszavívása.
1703–1711: a Rákóczi-szabadságharc.
1705: szécsényi országgyûlés.
1707: ónodi országgyûlés, a Habsburg-ház trónfosztása.
1711: a szatmári béke.
1740–1780: Mária Terézia uralkodása.
1790–1838: Kölcsey Ferenc.
1791–1860: Széchenyi István.
1802–1894: Kossuth Lajos.
1803–1876: Deák Ferenc.
1825: Széchenyi István felajánlása az akadémia céljára az
országgyûlésen.
1830–1848: A reformkor idôszaka.
1830: a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete.
1832–1836: reformországgyûlés.
1838: a nagy pesti árvíz.
1841: megjelenik a Pesti Hirlap.
1844: a magyar az államnyelv.
1847: összeül az utolsó rendi országgyûlés.

Idôrend (kronológia)

Egyetemes történelem
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Magyar történelem
1848. március 3.: Kossuth felirati javaslata Pozsonyban.
1848. március 15.: forradalom Pest-Budán.
1848. március 15.: országgyûlési küldöttség viszi a felirati
javaslatot Pozsonyból Bécsbe.
1848. március: a Batthyány-kormány megalakulása.
1848. április: a király szentesíti az áprilisi törvényeket.
1848. július: összeül az elsô népképviseleti országgyûlés.
1848. szeptember: Jelačić seregével hazánkra támad.
1848. szeptember 29.: a pákozdi csata.
1848. december: trónra lép I. Ferenc József.
1848. december: a császári hadsereg Windisch-Grätz
vezetésével megtámadja hazánkat.
1849. január 1.: a kormány Debrecenbe költözik.
1849. január–március: Bem erdélyi hadjárata.
1849. február vége: a kápolnai vereség.
1849. március eleje: Ferenc József kiadja az olmützi alkotmányt.
1849. április–május: a dicsôséges tavaszi hadjárat.
1849. április 6.: az isaszegi gyôzelem.
1849. április 14.: a Függetlenségi nyilatkozat.
1849. május 21.: Buda felszabadítása.
1849. június: öszpontosított orosz–osztrák támadás kezdete.
1849. július 31.: a segesvári vereség, Petôfi halála.
1849. augusztus 9.: a temesvári vereség.
1849. augusztus 13.: a világosi fegyverletétel.
1849. október 6.: az aradi vértanúk és Batthyány Lajos
kivégzése.
1860: Széchenyi halála.
1861: a magyar országgyûlés visszautasítja a császár
alkotmányterveit.
1865: Deák Ferenc húsvéti cikke.
1866: az osztrákok veresége a poroszoktól.
1867: a kiegyezés.
1867–1916: I. Ferenc József Magyarország királya.
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Források
Illusztrációk, fotók jegyzéke
5. id. Jörg Breu: Arató szerzetesek oltárkép (Stiftskirche, Zwettl, wikimedia/
The Yorck Project)
5. Szent László herma (Gyôri Nagyboldogasszony-székesegyház, Gyôr, wikimedia/Medieval masters)
7. Buda látképe a Scheidel-krónikából (Brown University Library, Providence, wikimedia/Schedel)
8. Szent Korona (Országgyûlés Hivatala, Budapest)
8. Rozgonyi csata, Képes Krónika (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
9. 27. Károly Róbert aranyforintja (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
9. Körmöcbánya címere (wikimedia/Madboy74)
11. Nagy Lajos címere (wikimedia/Madboy74)
11. 27. Képes Krónika címlapja (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
12. Michael of Rhodes: Kereskedôhajó (Museo Galileo, Firenze)
13. Aranyozott királyi házioltár (Metropolitan Museum, New York)
13. 27. Vittore Pisanello: Zsigmond király portréja © CULTiRiS / AKG-Images
14. Lohr Ferenc: A nikápolyi csata (DKA, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
16. Hunyadi család címere (wikimedia/Madboy74)
17. Nemesi címer (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
18. Ismeretlen mester: Kapisztrán Szent János (Historisches Museum, Bamberg, wikimedia/Wuselig)
18. Hunyadi János, Thuróczy-krónika (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
19. Wagner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása (Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest)
20. Mátyás király a trónon, Thuróczi-krónika (Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest)
21. Mesék Mátyás királyról, filmkocka, rendezte: Újváry László, 1984
21. Mátyás király aláírása (wikimedia/Jarould)
22. A Fekete sereg zászlaja (nemzetijelkepek.hu)
23. Visegrádi díszudvar © Buzás Gergely
24. 27. Hunyadi Mátyás és Beatrix (Magyar Szépmûvészeti Múzeum, Budapest)
24. Díszes lap az egyik corvinából (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
24. Beatrix királyné zsoltároskönyve (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
24. Mátyás babérkoszorús portréja (wikimedia/Szilas)
25. Bankjegy, 1000 Forint (Magyar Nemzeti Bank, Budapest)
26. Középkori fôúri kanalak (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
30. Charles Legrand: Tengerész Henrik portréja (Biblioteca Nacional de Portugal, Lisszabon)
30. Roque Gamiero: Vasco da Gama Indiába hajózik (Biblioteca Nacional de
Portugal, Lisszabon)
30. Roque Gamiero: Vasco da Gama Kálikut városában (Biblioteca Nacional
de Portugal, Lisszabon)
31. Ismeretlen mester: Kolumbusz bemutatja tervét a királyi párnak (Library
of Congress, Washington D.C.)
31. Ismeretlen festô: Magellán portréja (Mariners' Museum, Newport News)
32. L. Prang: Kolumbusz partra szállása (Library of Congress, Washington
D.C.)
32. Theodore de Bry: Columbus Hispaniola szigetén © CULTiRiS / Bridgeman
Art Library
35. Bartholomeus Anglicus: Textilfestés Flandriában (British Library, London)
36. Manufaktúra ábrázolása (Bibliothèque Nationale de France, Párizs)
36. Antwerpeni tôzsde (Rijksmuseum, Amszterdam)
37. Jan van Eyck: Arnolfini házaspár (National Gallery, London)
37. Hans Holbein: Georg Gisze kereskedô portréja (Gemäldegalerie, Berlin)
38. Raffaello Sanzio: X. Leó pápa © CULTiRiS / AKG-Images / Rabatti – Domingie
39. id. Lucas Cranach: Luther a Bibliával © CULTiRiS / Bridgeman Art Library
40. Ismeretlen festô: Kálvin János portréja (Museum Catharijneconvent, Utrecht)
41. François Dubois: Szent Bertalan éji mészárlás (Musée cantonal des BeauxArts, Lausanne)
41. Ismeretlen festô: Lyoni protestáns istentisztelet © CULTiRiS / AKG-Images / Erich Lessing
41. Jacopino del Conte: Loyolai Szent Ignác © CULTiRiS / AKG-Images
42. A Szent Mihály templom szószéke Kolozsváron © CULTiRiS / Bagosi Zoltán
43. Református prédikátor (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
43. Vizsolyi Biblia © CULTiRiS / Kanyó Ferenc
43. A debreceni Református Kollégium könyvtára © CULTiRiS / Rigó Tibor
44. Josef Axmann: Pázmány Péter portréja (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)
45. Pázmány Kalauzának címlapja © CULTiRiS / Magyar Tudománytörténeti
Intézet
45. Fôpapi miseruha (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
45. Ferdinand Bol: Michiel de Ruyter portréja (Rijksmuseum, Amszterdam)
46. Körösfôi-Kriesch Aladár: Tordai országgyûlés (Tordai Történeti Múzeum,
Torda)

47.
47.
47.
48.
48.
48.
50.
51.
51.
51.
52.
54.
56.
56.
57.
57.
57.
58.
58.
59.
59.
59.
60.
60.
61.
62.
62.
63.
63.
64.
64.
64.
65.
65.
65.
66.
66.
67.
67.
67.
68.
68.
69.
69.
70.
70.
71.
73.
73.
74.
74.
75.
75.
75.
76.
76.
76.
77.
77.
78.
78.

Ptolemaiosz világképe © CULTiRiS / Bridgeman Art Library
Nikolausz Kopernikusz portréja © CULTiRiS / AKG-Images / Nimatallah
Kopernikusz világképe © CULTiRiS / INTERFOTO / Sammlung Rauch
Díszes óra a középkorból © CULTiRiS / AKG-Images
Galilei ábrái a Holdfázisokról © CULTiRiS / AKG-Images / Rabatti – Domingie
Cristiano Banti: Galileo Galilei vádlói elôtt © CULTiRiS / AKG-Images /
Rabatti – Domingie
Godfrey Kneller: John Locke portréja (Hermitage Museum, Szentpétervár)
Maurice Quentin de La Tour: Jean-Jacques Rousseau portréja (Musée Antoine-Lécuyer, Saint-Quentin)
Louis-Michel van Loo: Denis Diderot portréja © CULTiRiS / AKG-Images
/ Erich Lessing
A francia Enciklopédia borítója, címlapja és két belsô lapja
John Trumbull: A Függetlenségi nyilatozat (United States Capitol, Washington D.C.)
Frans Geffels: Buda ostroma (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, wikimedia/Csanády)
João do Cró: II. Ulászló portréja (Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lis�szabon)
Tiziano: II. Lajos portréja (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
Tomori Pál szobra Kalocsán (wikimedia/Globetrotter19)
I. Szulejmán portréja © CULTiRiS / AKG-Images / Erich Lessing
Johann Schreire: A mohácsi csata (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
Székely Bertalan: II. Lajos holttestének megtalálása (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
A mohácsi csata emlékhelye (wikimedia)
Erhard Schön: Szapolyai János fametszet (wikimedia/Hello world)
id. Hans Bocksberger: I. Ferdinánd király (Kunsthistorisches Museum,
Bécs)
Ismeretlen mester: János Zsigmond találkozója a szultánnal (Topkapi Palace, Isztambul, wikimedia/Szilas)
Buda vára © CULTiRiS / AKG-Images
Tatai vár (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
Végvári fegyverek és páncélzat (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
Székely Bertalan: Egri nôk (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
Eger egykorú ábrázolása (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
Székely Bertalan: Zrínyi kirohanása (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
Szigetvár ostroma török miniatúrán (Topkapi Palace, Isztambul)
Rákóczi család címere (wikimedia/ArnoldPlaton)
Báthori István portréja (wikimedia)
Díszes szultáni aláírás (wikimedia)
Bocskai korona © CULTiRiS / AKG-Images / Erich Lessing
Balthasar Caymox: Bocskai István portréja (wikimedia)
Hajdúk ábrázolása (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
Ismeretlen festô: Bethlen Gábor portréja (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
Habán korsó és tál (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
Bethlen Gábor aranyforintja (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
Magyar református diák az erdélyi viseletkódexbôl (Országos Széchényi
Könyvtár, Budapest)
Egy oldal Comenius Orbis Pictus címû könyvébôl (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest)
I. Rákóczi György © CULTiRiS / magánarchívum
Jan Thomas van Leperen: Zrínyi Miklós portréja (Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest)
Ismeretlen festô: Thököly Imre portréja (wikimedia)
Török elôkelô sátor (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
Abdurrahman pasa sírja (wikimedia)
Csata Budavárért (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
IX. Ince pápa érme (wikimedia/Dencey)
II. Rákóczi Ferenc gyermekkorában (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
Munkács vára metszeten (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
Hyacinthe Rigaud: XIV. Lajos portréja (Musée du Louvre, Párizs)
Rákóczi zászlaja (nemzetijelkepek.hu)
Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc portréja (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
Fokosok (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
Címerkép Esze Tamás nemeslevelén (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
id. Georg Philipp Rugendas: Kuruc–labanc lovas párbaj (Magyar Nemzeti
Múzeum, Budapest)
Kupeczky János követôjének mûve: Bottyán János portréja (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
Kuruc-labanc hadijáték © Hungart
Than Mór: Az ónodi országgyûlés © CULTiRiS / Szelenyi Károly
Rákóczi rézpénzei (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
Ismeretlen festô: Károlyi Sándor portréja (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
Ismeretlen mester: Nagymajtényi fegyverletétel (Magyar Elektronikus
Könyvtár, Budapest)

Források
78. A szatmári béke okirata (Österreichisches Staatsarchiv, Bécs)
79. Rákóczi kripta Kassán (wikimedia/Of)
80. Martin van Meytens: Mária Terézia portréja (Magyar Nemzeti Múzeum,
Budapest)
81. „Életünket és vérünket” (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
82. Tokaji burnótszelence (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
83. Gödöllôi Grassalkovich kastély (wikimedia/Civertan)
89-93. A Kecskeméti Katona József Múzeum leletei, fotói
93. Rudas fürdô © CULTiRiS / Tóth József Füles
93. Török temetô Budán (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
94. Greguss Imre: Cinka Panna festményének képeslap változata (wikimedia)
95. Jacob van Schuppen: Savoyai Jenô portréja (Rijksmuseum, Amszterdam)
96. Bánffy palota Kolozsváron (wikimedia/Mathiasrex - Maciej Szczepańczyk)
99. A párizsi Diadalív a nemzeti ünnepen © Yann Arthus–Bertrand/CORBIS
© Hungart
100. Ismeretlen festô Vincent van Gogh nyomán: Szövô (wikimedia/Hello
world)
100. Szövôgyár (Mary Evans Picture Library Art, London)
101. William Aiken Walker: Gyapotszedôk (magángyûjtemény, wikimedia/
Wmpearl)
102. A „fonó Jenny” (British Library, London)
102. Watt gôzgépének modellje (wikimedia/Tamorlan)
103. Karl Eduard Biermann: A Borsig vasgyár (Märkisches Museum, Berlin)
103. Stephenson mozdonya, a Rocket (National Railway Museum, York, filckr/
Marcin Wichary)
104. Matthew Brady: Samuel Morse (Library of Congress, Washington. D.C.)
105. Szappanreklám (New York Public Library, New York)
105. Gustave Doré metszetei (British Library, London, victorianweb.org)
106. A Somerset ház Londonban (Österreichische Nationalbibliothek, Bécs)
106. Constantin Meunier: Fekete vidék (Meunier Museum, Brüsszel, wikimedia/Szilas)
107. William Edward Kilburn: Chartrista gyûlés (Royal Collection, London)
109. Antoine-François Callet: XVI. Lajos portréja (Château de Versailles, Párizs)
109. Jean-Baptiste André Gautier-Dagoty: Marie Antoinette (Château de
Versailles, Párizs)
110. Jacques-Louis David: Labdaházi eskü (Musée Carnavalet, Párizs)
110. Jean-Pierre Houël: A Bastille ostroma (Bibliothèque nationale de France,
Párizs)
111. Jean-Jacques-François Le Barbier: Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata
(Musée Carnavalet, Párizs)
111. Jean Duplessis-Bertaux: XVI. Lajos visszatérése (wikimedia/Frank Schulenburg)
112. Korabeli guillotine © CULTiRiS / Bridgeman Art Library
112. Georg Heinrich Sieveking: XVI. Lajos kivégzése (University of North Carolina, Pembroke)
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