
Történelem
tankönyv

10
NAT 
2020



Történelem 
Tankönyv
10.

tortenelem_10-31.indd   1tortenelem_10-31.indd   1 2021. 06. 07.   8:22:492021. 06. 07.   8:22:49



Engedélyszám: TKV/338–7/2021 (2021. 02. 12. – 2026. 08. 31.)

A tankönyv megfelel a kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 
és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról megnevezésű jogszabály alapján készült. 
Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyam számára Történelem 9–12. tantárgy előírásainak.

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértő: DR. KOCZÓ JÓZSEF

Tananyagfejlesztő: BORHEGYI PÉTER (1.; 3.; 5.; 8.; 9–16.; 20–22. lecke), DR. NÁNAY MIHÁLY (1–2.; 4.; 6–7.; 9.; 17–19. lecke) 

Vezető szerkesztő: PAPPNÉ GELLÉNYI JUDIT

Szerkesztő: DR. KOJANITZ LÁSZLÓ

Tudományos szakmai lektor: PELYACH ISTVÁN

Pedagógiai lektor: SZÁRAY MIKLÓS

Látvány- és tipográfi ai terv: VIDOSA LÁSZLÓ

Illusztrációk, szakábrák: ANGYAL BÁLINT, GUZMITS ISTVÁN, VÁMOS NORBERT

Térképek: GUZMITS ISTVÁN, VECSEY TAMÁS, ZSOLDI KATALIN

Fotók: © Shutterstock; © Thinkstock; © CULTiRiS; © MTI; Wikimedia Commons

A tankönyvhöz felhasználtuk Borhegyi Péter: Történelem 10. (FI-504011001/1) című tankönyv szövegét és illusztrációit.

© Oktatási Hivatal, 2021

ISBN 978-615-6178-84-8

Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: (+36-1) 374-2100
E-mail: tankonyv@oh.gov.hu

A kiadásért felel: Brassói Sándor mb. elnök
Raktári szám: OH-TOR10TA
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Marcsek Ildikó
Grafi kai szerkesztő: Téglásy György
Nyomdai előkészítés:  Vidosa László, Buris László
Terjedelem: 23,69 (A/5) ív
Tömeg: 550 gramm
1. kiadás, 2021

Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofi t Kft.
Nyomda és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen
Felelős vezető: György Géza vezérigazgató
A nyomdai megrendelés törzsszáma: 

tortenelem_10-31.indd   2tortenelem_10-31.indd   2 2021. 06. 07.   8:23:012021. 06. 07.   8:23:01



Történelem
Tankönyv

Oktatási Hivatal

10.

tortenelem_10-31.indd   3tortenelem_10-31.indd   3 2021. 06. 07.   8:23:012021. 06. 07.   8:23:01



4  

Bevezető Kedves Diákok!

A 10. évfolyamon a kora újkor és az újkor történelmével ismerkedünk meg részletesebben, az 
egyetemes történelemben a „népek tavaszáig”, a magyar történelemben pedig a szabadságharc 
történetéig. 

A tankönyv alkotói nem várják el a tanulóktól, hogy az első sortól az utolsóig mindent meg-
tanuljanak. 

A főszöveg az adott leckében megtanulandó törzsanyagot tartalmazza. A fontosabb ismerete-
ket vastagabb betűvel emeltük ki.

A Kitekintőben olyan anyagrészek vannak, amelyek az ismeretek elmélyítését, a folyamatok 
megértését szolgálják. Egyben lehetőséget adnak arra is, hogy egy-egy téma esetén törté-
nelmi „mélyfúrást” végezzünk. 

A leckékben található különféle forráscsoportok (szövegek, képek, ábrák, térképek) és a hozzá-
juk kapcsolódó kérdések a tananyag könnyebb megértését segítik elő. 

Kitekintő

Történészszemmel

Ezek a részek egy-egy problémakör áttekintésével a történeti gondolkodás kialakítását fejlesz-
tik, feldolgozásuk elősegíti a történelmi folyamatok megértését. A Történészszemmel című 
tematikus egységek mind a tanórán, mind az otthoni tanulás során az önálló véleményalkotás-
ra is hangsúlyt fektetnek, ezért feldolgozásukat a tankönyvi szöveg, a hozzá tartozó források és 
kérdések együttes elolvasásával és megválaszolásával ajánljuk. 

Összegzés

Az egyes leckéket lezáró kérdések a lényeg kiemelésében, a történelmi problémák meg-
értésében, valamint az okok és következmények feltárásában segítenek.

A tanuláshoz sok sikert kívánnak:
a tankönyv alkotói

Forráselemzés

A tankönyvben több ilyen jellegű tematikus egység található, amelyek a tananyag jobb 
megértését, illetve egy-egy témában való elmélyedést szolgálják. A hosszabb források 
feldolgozása segítheti az események hátterének feltárását, a történelmi megállapítások 
értelmezését.
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I. A KORA ÚJKOR 

Ebben a fejezetben az egyetemes történelem középkort követő két évszázadának legfontosabb eseményeit tekintjük át.

Ebből a fejezetből megtudhatod:
• hogyan zajlottak a nagy földrajzi felfedezések.
• milyen gazdasági következményekkel jártak a felfedezések.
• hogyan és miért történtek vallási változások Európában.
• miért törtek ki vallásháborúk.
• hogyan rendeződtek át a nagyhatalmi viszonyok az idő-

szakban.
• miben változott meg az uralkodói hatalom helyzete egyes 

országokban.
• milyen életmód- és mentalitásbeli változások történtek 

az időszakban.

Ezek során tovább gyakorolhatjuk:
• az információk rendszerezését és értelmezését a térképek 

segítségével.
• az ismeretszerzést elsődleges forrásokból.
• események, jelenségek, személyek bemutatását vagy 

jellemzését korabeli források segítségével.
• történeti események és jelenségek megfi gyelését 

és  összehasonlítását.
• a történelmi változások nyomon követését.

Luther Márton emlékműve a német-
országi Wormsban
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6 I. A KORA ÚJKOR 

Miért merült fel egyes európai országokban a kereskedelem bővítésé-
nek az igénye? Milyen gazdasági okokra vezethető vissza a felfedezé-
sek megindulása? Hogyan hatott az Oszmán Birodalom előretörése az 
addigi kereskedelmi utakra? Vitassuk meg, miért nem korábban indul-
tak meg az európai hajósok a felfedezőutakra! 

A felfedezések háttere és megindulása 
Milyen okok vezettek a felfedezések megindulásához?

A 15. század második felében számos tényező segítette elő a felfedezé-
sek kibontakozását. Az Ibériai-félsziget két nagyobb állama közül Por-
tugália a 12. században, míg Spanyolország a 15. század végén győzte 
le végleg az arab-mór hódítókat. A két ország hajósai a földrajzi adott-
ságokat kihasználva egyre nagyobb távolságokat tettek meg az Atlanti-
óceánon Afrika partjai mentén délre hajózva. A fő törekvés az volt, 
hogy tengeri úton közelítsék meg Indiát és Kínát. Bővültek a hajó zási 
ismeretek, megjelentek a kétárbócos, stabilabb építésű, nagyobb távol-
ságok megtételére is alkalmas vitorlás hajók (karavella), illetve külön-
féle navigációs eszközök (iránytű). 

Az új utak feltárását egyéb tényezők is ösztönözték. A középkori 
levantei kereskedelemmel jelentős mennyiségű arany- és ezüstpénz 
áramlott ki Ázsiába, de az „aranyéhséget” főleg a közép-európai, így 
a magyar nemesfémbányák részleges kimerülése okozta. (A magas 
 bányavízszint ugyanis megakadályozta a mélyebb rétegek feltárását.) 

Kolumbusz első útja
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1519–1522 Magellán
További portugál felfedező utak

1519–1521 Cortez
1530–1534 Pizarro

Konkvisztádorok:

A tordesillasi szerződésben (1494)
megállapított spanyol–portugál érdekhatárspanyol   portugál portugál    spanyol   
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az Oszmán Birodalom
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nagyhatalmi
terjeszkedő politika

a luxuscikkek iránti
igény növekedése nemesfémhiány

új kereskedelmi
útvonalak keresése

keresztény hittérítés

1. A földrajzi felfedezések
Napjainkban az internetnek köszönhetően percek alatt rengeteg információt tudunk összegyűjteni tá-
voli kontinensek országairól. Mintegy fél évezreddel ezelőtt az európai emberek számára csak éppen 
megkezdődött a világról alkotott kép bővülése. Mely tengereken zajlott a középkori kereskedelem? Mi-
lyen hajótípusokkal közlekedtek évszázadokon át? 

A felfedezések előzményei

A nagy földrajzi felfedezések

A

A

A
Tekintsük át a térképen a felfedezők útjainak főbb 
irányait! Mely kontinens maradt még ismeretlen a 
korban? Mely nagyobb indián birodalmak léteztek 
az időszakban, és mi lett a sorsuk? Hogyan osztot-
ták fel a világot a spanyolok és a portugálok?
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1. A földrajzi felfedezések 7

Az Oszmán Birodalom előretörése (Bizánc elfoglalása, 1453) megnö-
velte a levantei kereskedelem költségeit, mivel a törökök magas vámo-
kat vetettek ki a keletről érkező árukra. 

Ekkor a reneszánsz már egy új világképet teremtett. Elterjedt a Föld 
gömb alakú ábrázolása (elsőként a fi renzei csillagász, Paolo Tosca-
nelli [ejtsd: toszkánelli] ábrázolta térképén ennek megfelelően a Földet), 
és felismerték, hogy a szárazföldet mindenhol tenger veszi körül, ezál-
tal Afrika körülhajózható. A 15. század második felében Afrika part-
jai mentén portugál hajósok lépték át az Egyenlítőt, majd eljutottak 
a Jóreménység fokáig (Bartolomeu Diaz, 1487), és Vasco da Gama 
[ejtsd: vaszko dá gáma] hajói elérték Indiát (1498). 

Az Újvilág elérése 
Miért volt történelmi jelentőségű Kolumbusz útja?

A genovai származású Kolumbusz 
Kristóf – a spanyol királyi pár meg-
bízásából – az Atlanti-óceán átha-
józásával próbált eljutni Indiába. 
1492-ben, tízhetes hajóút után Ko-
lumbusz a Bahama-szigetcsoport-
nál (San Salvador) elérte Amerikát. 
Az újkort 1492-től számítjuk. Bár 
útját még háromszor megismételte, 
Kolumbusz élete végéig úgy hitte, 
hogy az ázsiai földrészre jutott el. 
Ennek köszönhetően a megérkező 
európaiak indiánoknak nevezték 
el az őslakosokat.

A kontinens első feltérképezése 
Amerigo Vespucci [ejtsd: amerigo veszpuccsi] nevéhez fűződik, aki 
a fi renzei Medici-háznak küldött naplóiban és leveleiben számolt be 
az Újvilágról. (A térképész leírásait megjelentető könyvkiadó tulaj-
donosa javasolta, hogy Vespucciról nevezzék el a felfedezett konti-
nenst.) Hamarosan újabb felfedezők érkeztek a térségbe, akik végig-
hajóztak az Újvilág partjai mentén, majd a Golf-áramlat jelentőségét 
felismerve lerövidítették a hazafelé tartó utat. A Föld teljes körül-

Toscanelli világtérképe (A fi renzei csillagász a világosbarnával jelölt területeket 
ábrázolta a térképén.)

Kolumbusz Kristóf (Sebastiano del 
Piombo festménye, 1519)

Melyik térséget ábrázolta majdnem pontosan Toscanelli? Hogyan gon-
dolkodhatott egy hajóskapitány Ázsia eléréséről a térkép alapján?

[…] megbizonyosodtam, hogy oly emberek, kik 
inkább jó szóval, mintsem erőszakkal térnének 
szent hitünkre, néhányuknak vörös sipkákat és 
üveggyöngy füzéreket ajándékoztam, amit a nya-
kukba vettek, és sok más csekély értékű holmit 
adtam nekik, amiben nagy gyönyörűségüket lel-
ték, s amivel megnyertük barátságukat. […] én 
úgy láttam, hogy nagyon szegények. Anyaszült 
mezítelen járnak, még az asszonyok is, […] igen 
formásak, szép testűek, arcuk tetszetős; hajuk erős 
szálú, […] némelyek sötétre festik magukat, néhá-
nyan meg vörösre, mások épp olyan színűre, ami-
lyet találnak; megfestik arcukat, néhányan egész 
testüket: van, aki csak a szemét, van, aki csak az 
orrát. Fegyvert nem viselnek, nem is ismerik, mert 
amikor kardokat mutattam nekik, az élét fogták 
meg, s tudatlanságukban megsebezték magukat. 
Vasholmijuk nincsen: dárdáik vasalatlan pálcák, 
némelyik hegyében halfog, másokén valami 
egyéb. […] Bizonyára jó szolgák lehetnek és jó 
eszűek, mert úgy látom, hogy igen gyorsan ki-
mondanak mindent, amit mondtam nekik; azt hi-
szem, hogy könnyűszerrel kereszténnyé lennének, 
mert úgy tetszik, semmiféle vallásuk nincsen.

(Kolumbusz beszámolója az őslakosokkal történt 
első találkozásáról; 1492)

• Milyen volt kezdetben a kapcsolat az őslakosok-
kal? 

• Milyen képet sugallt Kolumbusz leírása az indiá-
nokról?

• Hogyan vélekedett a hittérítésről? 

A karavella kétárbócos, könnyű vitorlásként, a karakk 
háromárbócos, nagyobb testű hajóként jelent meg a 15. 
században. Mindkét hajótípussal ki lehetett merészkedni 
az óceánra, a stabil építésnek és a jó vitorlázatnak kö-
szönhetően szél ellen is tudtak velük hajózni. Kolumbusz 
hajói közül kettő karavella (Niña, Pinta), egy pedig ka-
rakk (Santa Maria) volt (rekonstrukciós rajz)

Nézzünk utána az interneten, honnan próbált ko-
rábban Kolumbusz elindulni! Hány fős legénység-
gel rendelkeztek a karavellák és a karakkok? Keres-
sük meg az adatokat! Állapítsuk meg, melyik 
hajótípus látható a kép előterében!
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8 I. A KORA ÚJKOR 

hajózását spanyol megbízásból a portugál Ferdinand Magellán haj-
totta végre öt hajóval, s bár ő életét vesztette az út során, egy hajója 
visszatért Európába (1519–1522).

A felfedezett kontinensre megérkező spanyol hódítók három fejlett 
prekolumbián, azaz Kolumbusz előtti civilizációval találták szembe 
magukat. A közép-amerikai maja városoknak gazdag művészetük (épí-
tészet, szobrászat) és kultúrájuk (írásbeliség, matematikai és csillagá-
szati ismeretek, naptárrendszer) volt, ezért a történészek a majákat az 
„Újvilág görögjeinek” nevezték el. 

A térség egyik erős birodalmát az aztékok hozták létre a Mexikói-
fennsík déli részén a 14. században. Rövid idő alatt virágzó fővárost 
alapítottak (Tenochtitlán), az intenzív földművelés nagyobb népességet 
is ellátott. Az Azték Birodalom a következő évszázadban Közép-Ame-
rika nagy részét befolyása alá vonta. Terjeszkedésük során számos 
törzset leigáztak, és a rabszolgasorba vetett legyőzöttek közül sokakat 
kivégeztek az isteneiknek szánt emberáldozatként. Az Azték Biroda-
lomban emiatt gyakoriak voltak az adómegtagadások, a lázadások, és 
a belső megosztottságot a megérkező spanyolok ki is használták. 

Dél-Amerikában, az Andok térségében az inka állam vonta fenn-
hatósága alá a különféle törzseket. A hatalmas kiterjedésű birodalmat 
jól kiépített úthálózat, futárszolgálat és központilag irányított termelés 
(öntözéses, teraszos földművelés) fogta össze. Az Inka Birodalom a 
spanyol támadás kezdetén szintén súlyos belpolitikai válsággal küsz-
ködött – egy trónviszály belső harcokat eredményezett.

Korai gyarmatosítás 
Mi lett a prekolumbián civilizációk sorsa?

A spanyolok és a portugálok már a felfedezések elején felosztották egy-
más között a világot. A portugálok kereskedelmi telepek egész sorát 
hozták létre az ázsiai térségben, miközben keleti irányba hajózva hama-
rosan eljutottak Kínába és Japánba is. Az Újvilág a spanyolok kezébe 
került, kivéve a portugál gyarmattá váló Brazíliát. A spanyol hódítók, 
a konkvisztádorok fő célja a minél nagyobb zsákmányszerzés volt, és 
hamarosan maroknyi fegyveres kalandor hatolt be Közép- és Dél-Ame-
rika mélyébe. A konkvisztádorok néhány év alatt megsemmisítették a 
több évszázados indián birodalmakat (Cortez az aztékot, Pizarro az 
inkát), ügyesen kihasználva az indián népek közötti megosztottságot, 
belső viszályokat. A fejlett kultúrájú, aranyban gazdag birodalmak 
a fémeszközök és a tűzfegyverek hiánya miatt katonailag gyorsan alul-
maradtak az európaiakkal szemben, és a győztesek véres mészárlást 
hajtottak végre a lakosság körében. A sikerek után a spanyolok kiépítet-
ték a gyarmati közigazgatást, felgyorsult a kivándorlás az anyaország-
ból, és megkezdődött a megszerzett területek gazdasági kiaknázása.

A hódítók a legyőzött őslakosságot kényszermunkára fogták az ül-
tetvényeken (intenzív munkát igénylő növények: cukornád, dohány ter-
mesztésére szakosodott nagybirtokok) és a nemesfémbányákban. Az 
embertelen körülmények közötti munkavégzés, illetve az európaiak által 
behozott betegségek rengeteg indián halálát okozták. Az újabb bányák 
feltárása nyomán megkezdődött a fekete rabszolgák beszállítása Afriká-
ból. A spanyol hódítás nemcsak az indián törzsek leigázásával járt együtt, 
de elindította az újkori rabszolga-kereskedelmet is, amely egészen a 
19. századig tartott. A 16. században megkezdődött az európaiak behato-
lása Észak-Amerikába is. Délen a spanyolok, a keleti partvidéken angol, 
majd holland telepesek vetették meg a lábukat, a Szent Lőrinc-folyó men-
tén pedig a franciák nyomultak előre. Az itteni korai gyarmatosítás nyo-
mán kezdetben még csak szerény népességű gyarmati telepek létesültek.

Az inka építészet maradandó emléke az egykor vallási 
központként működő Machu Picchu [ejtsd: macsu pik-
csu]. Machu Picchu romvárosa ma Peruban, az Andok 
2400 méter magas hegycsúcsán terül el. A titokzatos inka 
városban számos vallási építmény található, a lépcsőzetes 
teraszokon az ideszállított termékeny talajnak köszönhe-
tően földművelés zajlott

Közép-Amerikában (a mai Mexikó területén) a Kr. u. 1. 
évezred elején a toltékok szerveztek államot. A birodalom 
fővárosának, Teotihuacánnak a kiterjedése és népessége 
bőven meghaladta a korabeli európai városokét. Teotihua-
cán leglátványosabb építményei a monumentális piramis-
templomok voltak, amelyeket a város vallási központjában 
építettek fel. A várost kettészelő hosszú út (Halottak útja) 
mentén található a kisebb Hold-piramis (42 méter magas), 
illetve a nagyobb Nap-piramis (75 méter magas). A tolték 
állam néhány évszázados virágzás után megsemmisült, a 
város romhalmazzá vált

l
m
t
m

Nézzünk utána, milyen történelmi fi lmeket, kaland-
fi lmeket forgattak a fenti helyszíneken! Vitassuk 
meg, mennyire adnak történelmileg hiteles képet a 
fi lmes feldolgozások! 

Nézzünk utána, miből és hogyan építették fel a 
prekolumbián piramisokat! Idézzük fel az egyip-
tomi piramisok megépítésének körülményeit! 

tortenelem_10-31.indd   8tortenelem_10-31.indd   8 2021. 06. 07.   8:23:052021. 06. 07.   8:23:05



1. A földrajzi felfedezések 9

Korabeli ábrázolás egy ezüstbányáról

Ahogy mondtuk, a keresztények elsőként Hispaniola szigetére tették be lábu-
kat, hogy elkezdjék ezen népek irtását és elveszejtését; s legelőször e szigetet 
pusztították és néptelenítették el. […] A sok elszenvedett erőszakból és gyöt-
relemből az indiánok kezdték megérteni, hogy ezek az emberek mégsem jö-
hettek az égből: […] a keresztények pofozták, ököllel és bottal ütötték őket, és 
még a nép uraira is kezet emeltek. Olyan vakmerőségig és szégyentelenségig 
fajult ez, hogy egy keresztény kapitány megerőszakolta a legnagyobb király-
nak, az egész sziget urának a feleségét. Ettől kezdve keresték az indiánok a 
módját annak, hogy a keresztényeket kiűzzék földjeikről. […] Fegyvert ragad-
tak, és zsarnokaikkal szemben meg akarták magukat védelmezni. A fegyverek 
azonban, amelyeket használtak, még arra sem voltak alkalmasak, hogy őket 
megvédelmezzék, nemhogy ellenségeikben félelmet keltsenek. […] A spanyo-
lok szép lovakon ülve, lándzsákkal és karddal felszerelkezve, az oly rosszul fel-
szerelt ellenséget csak megvetéssel illették. Büntetlenül követték el szörnyű 
mészárlásaikat városokban és falvakban: sem kort, sem nemet, sem asszonyt, 
sem gyermeket nem kíméltek. 

(Bartolomé de Las Casas [spanyol domonkos szerzetes]: 
Rövid beszámoló az Indiák elpusztításáról; 1542)

Nézzük meg a földrajzi atlaszban, elsősor-
ban mely mai afrikai országok területéről 
hoztak rabszolgákat az Újvilágba!

• Hogyan fogadták az indiánok a spanyolokat? Miként tekintettek a spanyolok 
az indiánokra? 

• Mi lehetett a feladata a forrás szerzőjének? Miért háborodott fel a kegyetlen-
kedések láttán?

• Mivel indokolhatták a meghódított terü-
letek őslakosai val durván bánó gyarma-
tosítók a fellépésüket?

• Hogyan vélekedett minderről a pápa?

Mi – bár méltatlanul – de a Földön gyako-
roljuk Urunk hatalmát, és minden erőnkkel 
arra törekszünk, hogy az ő nyájának azon a 
juhait, akik kívül vannak, a ránk bízott 
akolba vigyük, mégis úgy gondoljuk, hogy 
az indiánok valódi emberek és nemcsak a 
katolikus hit megértésére képesek, de in-
formációink szerint felettébb vágyakoznak 
annak befogadására. Bőséges orvoslást 
kívánva nyújtani ezekre a gonoszságokra: 
jelen leveleinkkel […] meghatározzuk és 
kijelentjük, […] hogy az említett indiáno-
kat és minden más embert, akiket később 
a keresztények felfedezhetnek, semmi-
képpen sem szabad megfosztani szabad-
ságuktól vagy vagyonuk birtoklásától, 
noha kívül vannak Jézus Krisztus hitén; és 
hogy szabadon és törvényesen élvezhes-
sék és élvezzék szabadságukat és vagyo-
nuk birtoklását; semmiképpen sem szabad 
rabszolgává tenni őket; ha ez mégis bekö-
vetkezne, semmissé válik és nincs hatása.

(III. Pál pápa bullájából, 1537)

Kétségtelen tény, hogy az európai gyarmatosítók sok helyen nagyon durva 
eszközökkel vetették alá a helyi őslakosságot, sokakat rabszolgává téve és ren-
geteg szenvedést okozva. A gyarmatokon elkövetett bűnökért valószínűleg az 
anyaországban bíróság elé állították volna az elkövetőket. Csakhogy a spanyol 
király és a törvények hatalma alig érvényesült Amerikában. Így hiába hoztak 
meg az indiánok néminemű védelmében jogszabályokat – ilyenek voltak pél-
dául az 1512-es burgosi törvények, amelyekben korlátozták a dolgoztatásu-
kat –, az Újvilágban sokan ezeket semmibe vették. Kiemelendő, hogy a gyar-
matokra gyakran nem a spanyol társadalom művelt, vagyonos rétegei, hanem 
leginkább az anyaországban lecsúszó, szegényebb sorban élő kalandorok, sze-
rencselovagok és telepesek indultak, akiknek általában a minél gyorsabb, gát-
lástalanabb meggazdagodás volt a céljuk.

A katolikus egyház kezdettől fogva fellépett az őslakosok védelmében. Mi-
vel keresztény embereket nem lehetett rabszolgává tenni, ezért a spanyol gyar-
matosítók azzal érveltek, hogy az indiánok nem tekinthetők embernek. Az 
1512-es törvények pontosan ezért álltak ki az indiánok emberi jogai mellett. 
Az őslakosokkal való brutális bánásmód ellen legnagyobb hatással Bartolomé 
de las Casas domonkos rendi szerzetes emelte fel a szavát. Többször találkozott 
a királlyal is, akit sikerült meggyőznie. Ennek nyomán 1542-ben kiadták az 
„új törvényeket”, melyben az őslakosokat a spanyol korona védelme alá he-
lyezték. Ilyen módon tehát las Casast a keresztény vallás tanításából kiinduló 
első emberjogi harcosnak tekinthetjük.

Mindemellett az európai gyarmatosítás rövid idő alatt számos – addig 
 ismeretlen – gazdasági, kulturális vívmányt juttatott el Amerikába. Mexikó-
város lakossága már a 17. század végén elérte a 100 000 főt, ugyaneddig 
a  spanyol gyarmatokon 25 egyetemet alapítottak, és felépültek a spanyol ba-
rokk építészet legszebb alkotásai közé tartozó katedrálisok (például Cuzcó-
ban). A kereszténység felvételével megszűntek a korábbi emberáldozatok. 

Történészszemmel

Az európai gyarmatosítás értékelése
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10 I. A KORA ÚJKOR 

V. Károly császár uralma
Hogyan emelkedett fel a Habsburg-dinasztia a korban?

A középkorhoz hasonlóan a kora újkorban is jellemző volt a dinaszti-
kus államalakulat létrejötte Európában. A nagyobb uralkodócsaládok 
házassággal vagy örökléssel, illetve háborúkkal megszerzett tartomá-
nyai sokszor területileg sem alkottak összefüggő birodalmat. A ki-
rályoknak gyakran egymástól törvényeikben és szokásaikban, illetve 
gazdasági fejlettségükben is eltérő birodalomrészeket kellett irányíta-
niuk, és legtöbbször a helyi politikai berendezkedésre (a tartományi 
rendi gyűlésre) támaszkodtak. A nagy földrajzi felfedezések miatt meg-
határozó birodalommá váló Spanyolországban a királyi címet a Habs-
burg-dinasztia tagjai viselték. (A Habsburgok a 13. század vége óta a 
mai Ausztria területét birtokolták.)

„Háborúzzanak mások, te csak házasodj, boldog Ausztria! Ugyanis 
amit másoknak Mars megad, azt elhozza neked Vénusz!” A korabeli 
szállóige jól érzékelteti a Habsburg-dinasztia titkát, ahogyan néhány 
évtized alatt – jó házasodási politikájukkal – akkora területet szerez-
tek, amekkorát más ország több háborúval sem szerzett volna. 

V. Károly spanyol királyként (1516–1556) jelentős európai terüle-
teket birtokolt, majd megszerezte a német-római császári címet (1519), 
miközben az „Indiáknak” nevezett Amerika szintén a kezébe került. 
(„Birodalmában soha nem nyugodott le a nap.”) Az Újvilágból befolyó 
jövedelmekre támaszkodva lerakta a 16. századi spanyol nagyhatalmi-
ság alapjait. V. Károly önként lemondott a hatalomról. A nyugati terü-
letek irányítását fi ára, II. Fülöpre hagyta, a keleti területeken öccse, 
I. Ferdinánd uralkodott tovább, aki átvette tőle a német-római  császári 
koronát. Döntésével kialakult a spanyol Habsburg-ág (Spanyolország, 

l

k

Gyűjtsük össze a földrajzi atlasz és az ábra segítsé-
gével, mely mai országok területét birtokolták a 
Habsburgok a 16. század közepén!

• Miért volt fenyegető Velence számára a portugá-
lok új útvonala?

• Hogyan reagált a szultán a portugálok megjele-
nésére, és miért?

• Melyik térség kikötőinek szerepe vált meghatá-
rozóvá a korban?

V. Károly családfája

III. Frigyes

I. Miksa

V. Károly

II. Fülöp

Portugáliai Izabella I. Ferdinánd Jagelló Anna

„Szép” Fülöp (Őrült) Johanna

Csehország és
Magyarország
örökösnője

Kasztília (1504) és Aragónia (1506)
örökösnője

Portugália öröklése (1580) Cseh- és Magyarország trónjának megszerzése (1526)

Mária

Burgundia
örökösnője (1477)

[1504. február] ötödik napján Alexandriából visz-
szatérőben Velencébe érkezett három gálya […]. 
Ezek üresen, áru nélkül érkeztek, pedig senki nem 
emlékezett arra, hogy valaha is megtörtént volna, 
hogy egy gálya útjáról áru nélkül térjen haza.

Az Alexandriából visszatért kereskedők azt is 
beszélték, hogy a szultán úr nagy erőfeszítéseket 
tett, hogy Indiában, Kálikutban a portugálokat és 
gályáikat ne fogadják be. […]

[1506. június] Egy Genovából nagyon gyorsan 
érkezett levélből megtudtuk, hogy a portugáliai 
Lisszabonba március 24-én áruval megrakott négy 
karavella érkezett, melyek az indiai útról tértek 
vissza, és rakományuk [...] bors és szantálfa volt.

Ugyanígy hír érkezett igen gyorsan a fl andriai 
Antwerpenből e hónap 18-án. Ez is megerősítette 
az újságot, annak hozzáadásával, hogy Lisszabon-
ba öt karavella érkezett Kálikutból árukkal meg-
rakva […].

Ez a hír Velence városában nagy elkedvetlene-
dést okozott, mert a hajózást nagy romlás fenye-
geti. Most már kétségkívül világos lett az is, hogy 
ez az utazás Portugáliából Indiába rendszeressé 
válik, és hogy általában évenként tehetik meg a 
karavellák ezt az utat. Így ezután a velencei kalmá-
rok nem mehetnek Szíriába, mivel árut ott már 
nem kaphatnak. Az Indiába vezető másik út felfe-
dezése igen nagy dolog volt. A Velencei Köztársa-
ságot régóta nem fenyegette nagyobb kár vagy 
veszély.

(Girolamo Priuli naplójából a levantei 
kereskedelem helyzetéről)

A világkereskedelem kialakulása 
Miért szorultak háttérbe a középkori kereskedelmi útvonalak?

A 16–17. században Londonnak és további kikötővárosoknak (pél dául 
Lisszabon, Sevilla, Antwerpen, Amszterdam) a szerepe felértékelődött, 
és kialakult az óceánokat behálózó világkereskedelem. A 16. század 
első harmadától Amerikából rendszeressé vált a nemesfémek, külön-
böző nyersanyagok beérkezése Európába. Eközben előbb portugál, 
később holland, angol és francia hajósok Afrika megkerülésével Ázsiá-
ból luxustermékeket (például fűszer, tea, selyem) hoztak be. Az átala-
kuló nyugat-európai gazdaság ipari késztermékeit a 17. századtól az 
Újvilágban kialakított gyarmatok, illetve az Ázsiában létesített keres-
kedőtelepek fogadták. 

Az addig meghatározó szerepet játszó levantei útvonal elveszítette 
jelentőségét, míg a Hanza-városok a Nyugat-Európába irányuló len-
gyelországi gabonaszállítmányok miatt átmenetileg talpon tudtak ma-
radni. A spanyol és a portugál távolsági kereskedelem főleg uralkodói 
monopólium volt, ahol a bevétel nagy részét a „világbirodalom” működ-
tetésére, illetve fényűző udvartartásra költötték el. Az Európába beér-
kező többlettermékeket holland, francia és angol közvetítő kereskedők 
értékesítették a kontinensen. Idővel az egyes térségekkel kialakított ke-
reskedelem megszervezésére szabadalmazott kereskedőtársaságok vál-
lalkoztak, amelyek tagjai főleg a nagypolgárság soraiból kerültek ki. 
A vállalkozók pénzügyi befektetéseik mértékének megfelelően része-
sedtek a haszonból. Biztos bevétel származott az Amerika, Európa és 
Afrika közötti „háromszög” működtetéséből, de a legjövedelmezőbbnek 
az Ázsia felé irányuló kereskedelem bizonyult (például az Angol Kelet-
indiai Társaság, 1600 és a Holland Kelet-indiai Társaság, 1602).
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1. A földrajzi felfedezések 11

• Hogyan tekintett XIV. Lajos az uralkodásra? Mi-
lyen feladatokat látott el?

• Miként működhet egy ilyen rendszer hatékonyan? 

Törvényül szabtam magamnak, hogy a munkával 
töltött magányos órákon kívül rendszeresen, nap-
jában kétszer, két vagy három órán át dolgozom 
különböző személyekkel. […] Úgy vélem, megle-
hetős eltökéltséggel és lankadatlan buzgalommal 
immár tíz éve ugyanazt az utat járom: tudok min-
denről, meghallgatom minden rendű és rangú 
alattvalómat; minden pillanatban ismerem a had-
sereg létszámát és összetételét, valamint erődít-
ményeim állapotát, s ennek megfelelően szüntele-
nül szükségleteik kielégítése érdekében hozok 
rendelkezéseket. Azonnal fogadok mindig minden 
külföldi követet, elolvasom a hozzám érkező jelen-
téseket, egy részükre magam válaszolok, a többi 
válasz lényegét közlöm titkáraimmal; szabályozom 
az állam bevételeit és kiadásait, s mindenről beszá-
moltatom azokat, akiket én emeltem magas állá-
sokba. Ügyeimet azonban bármely elődömnél 
jobban titokban tartom. Királyi kegyeimet saját 
belátásom szerint osztom, ugyanakkor az engem 
szolgálókat – noha mind magukat, mind hozzátar-
tozóikat jótéteményekkel halmozom el – olyan 
szerénységre kényszerítem, ami igen messze esik a 
főminiszterek magas állásától és hatalmától. […]

(XIV. Lajos az uralkodói hivatásról; 1661)

Az abszolutizmus kialakulása
Mi biztosította a királyi hatalom megerősítését?

A kora újkorban Európa több államában a rendi országgyűléseket és a 
rendek által működtetett intézményeket háttérbe szorította a megerő-
södő királyi hatalom. Az abszolutizmus (abszolút monarchia) első-
sorban a megnövekedett adóbevételekre támaszkodott, amelyekből 
az uralkodók már a rendektől független központi hivatalszervezetet 
és idővel nagy létszámú állandó hadsereget szerveztek. Az abszolút 
monarchiában a király rendeletekkel kormányzott, de hatalma nem 
volt korlátlan, mivel helyi szinten működtek a rendi intézmények, il-
letve az „ősi” törvények és jogok megakadályozták az önkényeskedést.

A jelentős gyarmati bevételekből II. Fülöp spanyol király (1556-
1598) épített ki először abszolutista vonásokat mutató hatalmi rend-
szert. Spanyolországban még megmaradtak a rendi gyűlések (például 
Aragóniában és Kasztíliában), és ezek kiálltak a rendi jogok védelmé-
ben. Ugyanakkor II. Fülöp kiterjedt birodalmát rendeletekkel irányí-
totta, és az állami költségek jelentős részét a rendszer működtetésére 
(hivatalszervezet, hadsereg, besúgóhálózat) fordította. Madrid közelé-
ben fényűző palotát (El Escorial) építtetett magának, és a kormányzást 
hivatásszerűen fogta fel: naphosszat az iratokat tanulmányozta, alig 
hagyta el a palotáját.

Franciaországban XIV. Lajos (1643–1715) uralkodása alatt telje-
sedett ki az abszolutizmus. Az országos rendi gyűlést 1614 óta nem 
hívták össze, és bár tartományi szinten működött a rendi érdekképvi-
selet, az uralkodó erőteljes központosításba kezdett. A jól kiépített 
központi államapparátus sok szakembert foglalkoztatott, és a helyi köz-
igazgatásban, pénzügyekben döntő szavuk volt a királyi megbízottak-
nak (intendánsok).

XIV. Lajos fényes udvartartást vezetett. A korszak világi építészeté-
nek egyik remekműve, a versailles-i [ejtsd: verszáj] kastély és a hozzá 
kapcsolódó paloták felépítése mögött politikai szándék is húzódott (az 
uralkodói hatalom külső kifejezése). Versailles a királyi udvar székhe-
lye lett, ahol az uralkodó „aranykalitkába” zárta a főnemességet, és 
miközben a fényűző életmóddal elvarázsolta, egyben szemmel is tar-
totta őket. Az uralkodó nem zsarnokként irányította az országot, ren-
delkezéseit a párizsi parlamentnek nevezett bíróság iktatta be, és tar-
tományi szinten tovább  működhettek a rendi gyűlések. 

Összegzés

Okok és következmények
• Mi indította el a nagy földrajzi felfe-

dezéseket?
• Milyen közvetlen következményei 

voltak az európaiak terjeszkedő po-
litikájának?

Történelmi jelentőség
• Miért tekinthetjük jelentősnek az 

európai felfedezők útjait?
• Miért és hogyan erősödött meg a ki-

rályi hatalom egyes országokban?

Történelmi interpretáció
• Hogyan ábrázolhatják az említett fo-

lyamatokat a nem európai országok 
történelemtankönyvei?

Németalföld, Itália egyes részei, Amerika) és az osztrák Habsburg-ág 
(osztrák örökös tartományok, Csehország, Magyarország északi és nyu-
gati része, német területek).

Hyacinthe Rigaud: XIV. Lajos (1701) 

Gyűjtsünk adatokat és keressünk képe-
ket az interneten a versailles-i palotáról!  
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12 I. A KORA ÚJKOR 
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Az európai ezüstbehozatal Amerikából, illetve a különbö-
ző termékek árainak százalékos változásai

Állapítsunk meg összefüggéseket az indián civilizációk sorsa és az eu-
rópai ezüstbehozatal mértéke között! Mi jellemezte a különböző ter-
mékek árait a középkor végén? Hogyan alakult át mindez a kora újkor-
ban? Vitassuk meg, mi állhatott ennek hátterében!

Az árforradalom és az európai munkamegosztás
Miért vált ketté a kontinens gazdasága?

A nagy földrajzi felfedezések gyökeresen átalakították Nyugat-Európa 
gazdaságát. Már a kortársak is érzékelték a változásokat, habár az új-
világi „egzotikus” növények (például paradicsom, paprika, kukorica, 
burgonya) csak évszázadokkal később formálták át az étkezési szoká-
sokat. A spanyol Ezüstfl otta évről évre mind nagyobb mennyiségű 
nemesfémet szállított Európába. A bőség hatására az arany és ezüst, 
illetve a nemesfémből vert pénz értéke visszaesett. A 16. században 
újrainduló demográfi ai növekedés folyamatosan emelte az élelmisze-

Hogyan alakult ki a világkereskedelem? Mi jellemezte az atlanti térség 
áruforgalmát? Mely kereskedelmi útvonalak veszítették el jelentősé-
güket?

2. A korai kapitalizmus
Ha a híradásokat bekapcsoljuk, vagy az interneten rákeresünk, nagyon gyorsan informálódhatunk ar-
ról, mi történik a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy éppen hogyan alakulnak a legnagyobb magyar rész-
vénytársaságok bevételei. Ezen ma is döntő fontosságú gazdasági fogalmak gyökerei mind a 16. század-
ba vezetnek vissza, amikor is kialakult a mai gazdasági rendszerünk alapjait jelentő korai kapitalizmus. 
Hogyan alakult át a kereskedelem a kora újkorban?
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2. A korai kapitalizmus 13

rek iránti keresletet, ezekért egyre többet kellett fi zetni. A pénz érté-
kének romlása árforradalomhoz vezetett, ami leginkább a gabona és 
az élő állat drágulásában mutatkozott meg. Az árak ilyen jellegű álta-
lános és tartós emelkedését infl ációnak (latin eredetű kifejezés: fel-
fúvódás) nevezzük. Könnyen érthető, hogyha egy terméket egyszerre 
több ember kíván megvásárolni (azaz növekszik iránta a kereslet), ak-
kor a vevők egymásra fognak licitálni, így az eladó magasabb áron 
tudja kínálni termékét. Szintén hasonló hatást vált ki, ha a pénz meny-
nyisége jelentősen megnő. Az adott terméket áruló kereskedő érzékel-
ni fogja, hogy a vásárlók könnyebben fi zetnek többet egy termékért, 
hiszen több pénz (beáramló arany és ezüst) kerül forgalomba, így lo-
gikus módon megemelik az árakat. A pénzbőség és a növekvő keres-
let tehát természetszerűen emeli az árakat, azaz hozzájárul az infl á-
cióhoz. Az agrárárak növekedésétől jócskán elmaradt az ipari termékek 
árának növekedése. Nyugat-Európa lakosságának élelmiszer-ellátását 
egyre gyakrabban behozatalból fedezték, és a szükséges élelmiszert 
Közép-Európából szerezték be. 

A gabona iránti igény (gabonakonjunktúra) az ottani területeken a 
mezőgazdasági termelés fokozásához vezetett. Így alakult ki az ún. 
európai munkamegosztás, amelynek eredményeképpen Nyugat-
Euró pában megindult a tőkefelhalmozás és az ipar, kereskedelem, 
valamint a pénzügyi tevékenységek domináltak, míg Közép- és Kelet-
Európában továbbra is a mezőgazdaság maradt a meghatározó gaz-
dasági szektor.

Ebben a térségben az óceántól távolabb eső területeken az árforra-
dalom kevésbé jelent meg, valamint gyarmatok híján a piacaik sem 
növekedtek jelentős mértékben. Emellett a hitelezés sem volt igazán 
fejlett (szemben a már középkori gyökerű bankrendszerrel bíró nyu-
gattal). Közép- és Kelet-Európában a nemesség az adómentes major-
ságok bővítésével, illetve a robotterhek növelésével fokozta bevéte-
leit. Mindezek miatt Közép- és Kelet-Európában a feudális társadalmi 
rend nem indult bomlásnak, sőt konzerválódott. A jobbágyság szabad 
költözését megtiltották, az örökös jobbágyságba szorított réteg szol-
gáltatásait növelték. 

A lengyel királyságnak és az említett Danzig 
[Gdańsk] városának egész gazdagsága és jövedel-
me abból származik, hogy a hollandok minden 
évben egyszer vagy kétszer két-háromszáz hajó-
val eljönnek Danzigba, s két hét leforgása alatt 
felvásárolják és elszállítják az összes gabonát, amit 
az említett városban találnak. Az elmúlt huszonöt 
évben Lengyel- és Poroszország nagy földesurai 
mind fölfedezték, hogy összes gabonájukat le-
küldhetik a folyókon Danzigba, s ott értékesíthe-
tik. Ezért a lengyel királyság és a nagy földesurak 
hatalmasan meggazdagodtak.

(Transsylvanus császári küldött jelentése; 1546)

A pénz csak fi zetőeszközként használható fel, te-
hát a hívők nem fi zetnek kamatot. Kamatra köl-
csönözni bűn. 

(Aquinói Szent Tamás, 13. század)

A kamatszedés tilalma nem csupán valami [ember-
baráti] gazdasági rendszabály, hanem hatalmi elv: 
a pénzuralom megakadályozása. […] Ez az óke-
resztény időkben és az egész középkor folyamán 
mindvégig érvényben van. A kamatszedés uzsora 
marad. A kamattilalmat először az egyházi refor-
máció és a világi reneszánsz oldotta fel, és ezáltal 
kitárult a kapitalizmushoz vezető fejlődés útja. 

(Leonhard Ragaz, svájci teológus, 1947)

• Keressük meg Danzig kikötőjét az atlaszban! Mi-
lyen következményei voltak az áruforgalomnak?

• Milyen célt szolgál Szent Tamás szerint a pénz? 
Miért állítható ezzel szembe a kamat?

• A kamatszedés tilalmának milyen céljait említi a 
szerző?

Magyarázzuk meg az ábra alapján, hogy miért a 
földbirtok, és miért nem a tőke volt a középkori 
gazdasági rend alapja!

A középkori gazdasági előzmények
Mely tényezők hátráltatták ekkor a gazdasági vállalkozásokat?

A középkori gazdaság alapvetően a földbirtokokon alapult (feuda-
lizmus). A társadalom tehetős, vezető rétegei a birtokaikból származó 
jövedelmet többnyire felélték (háborúskodások, birtokadományozások, 
költséges lovagi harcmodor, reprezentáció stb.), és rendszerint nem 
fektették újabb gazdasági tevékenységbe. A gazdag kereskedővárosok-
ban ugyan hatalmas jövedelmek keletkeztek a kereskedelemből, ám a 
további fejlődést gátolta, hogy a pénz egyet jelentett a nemesfémmel, 
amiből pedig sosem állt elég rendelkezésre, így az európai kereskede-
lem pénzszűkében volt. Szintén gátat szabott a továbblépésnek, hogy 
a katolikus egyház tiltotta a kölcsönért szedett magas kamatot (uzso-
ra), így nem létezett fejlett hitelezés, amely megkönnyíthette volna a 
befektetések, vállalkozások létrejöttét. Ezek következtében a pénz vagy 
földvagyon nehezen tudott tőkévé válni, ugyanis a tőke olyan befek-
tetésre kerülő pénz/érték, amely tulajdonosa számára hasznot ter-
mel. Ennek értelmében tehát egy kincsesládában elhelyezett arany még 
nem számít tőkének, hiszen önmagában nem termel hasznot, mivel 
nincs befektetve egy vállalkozásba, vagy valamilyen banki tevékeny-
ségbe (például hitelezés).

A felfedezések előtti középkori gazdasági összefüggések

felfedezések előtt

kisebb piac

korlátozott mennyiségű

pénz

kamatszedés egyházi

tilalma, nincs hitel

Kevés befektetés,

a hasznot termelő

(pénz)tőke helyett

a földbirtok a fontos
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14 I. A KORA ÚJKOR 

A tőkés gazdálkodás kibontakozása
Miben különbözött a kapitalista gazdálkodás a középkoritól?

Mindezek után több, egymásra is ható folyamat eredményeképpen 
alakult ki a tőkés/kapitalista gazdálkodás. (A latin caput: ’fej’ kifejezés 
az ókori Rómában pénzügyi fogalomként használva a pénzeknek a „fő” 
részét, azaz a tőkét jelentette. Így a capitalis: 'tőkéhez tartozó' jelentés-
sel bír.) A földrajzi felfedezések egyfelől jelentősen növelték az európai 
áruk piacát, hiszen immár a világ számos távoli pontján adhatták el 
termékeiket, másfelől az Európába áramló arany megteremtette a pénz-
bőséget. Hozzájárult ehhez a fejlődő bankrendszer és hitelezés is, 
amelynek a korszakban zajló reformáció teremtette meg az alapjait, 
ugyanis a protestáns etika már nem tartotta bűnös dolognak a hitelért 
szedett tisztes kamatot. Szintén kedvezően hatottak az ekkor lassan 
megjelenő első papírpénzek (azaz a váltók) is. 

Mindez maga után vonta a nagyobb méretű befektetéseket, hiszen 
bőségesen rendelkezésre állt az ehhez szükséges mennyiségű pénz, vagy 
hitel. Az így szerzett tőkét pedig nagy haszon reményében lehetett akár 
a fejlődő kézműiparba, akár a többek között annak termékeit immár 
távoli kontinensekre is elszállító kereskedelembe fektetni. Ennek ered-
ményeképpen a keletkező hasznot ismét be lehetett fektetni, így növe-
kedett egyre inkább a rendelkezésre álló tőke. Ezt, az alapvetően Nyu-
gat-Európában lejátszódó folyamatot nevezzük tőkefelhalmozásnak. 
A kialakuló új gazdasági berendezkedést pedig kapitalizmusnak, 
ugyanis immár nem a földtulajdon, hanem a befektetett tőke vált a 
gazdaság központi elemévé. (Mivel a föld is tekinthető tőkének, így a 
mezőgazdaságban is megindulhatott a tőkés termelés, ám ennek jöve-
delmezősége jóval csekélyebb volt, mint akár az ipari, akár a kereske-
delmi befektetéseké.)

• Milyen érveket hozott fel Kálvin a kamatszedés 
jogossága mellett? A szövegek értelmében ho-
gyan vélekedhetett a kamatszedésről?

Hát a tenger hogyan, a föld hogyan [biztosít jöve-
delmet]? A kereskedők hogyan szaporítják jöve-
delmüket? Egy területet és nagy adót szabad bé-
relni, de pénz után kamatot venni nem szabad?

Ha teljesen megtiltjuk a kamatot, akkor sokkal 
szorosabban kötjük meg a lelkiismeretet, mint azt 
maga Isten teszi.

(Részletek Kálvin János írásaiból)

Magyarázzuk meg az ábra alapján, hogy a kora új-
kori fejlődés miként mozdította elő a befektetések 
és a tőke növekedését!

Figyeljük meg a kereskedő eszközeit! Vajon miért 
volt egyszerű a környezete?

A befektetések és a tőke szerepének növekedése

Hans Holbein: Georg Gisze kereskedő portréja, 1532

bankok elterjedése

bankjegyek megjelenése −

pénzbőség

protestáns etika

megengedi a tisztes kamatot

hitelezés terjedése,

fejlődése

bővülő befektetések,

növekvő tőke

A manufaktúrák
Miben különböztek a céhektől?

A felfedezések következtében kialakult a világkereskedelem, és az azt 
termékekkel ellátó ipar is. Ehhez ráadásul bőséges munkaerőt bizto-
sított a vidéken végbemenő átalakulási folyamat, amelynek nyomán a 
földjeiket vesztett jobbágyok a városokban kerestek maguknak megél-
hetést. A tőkés tulajdonosok számára kedvező volt az akár igen csekély 
fi zetésért is dolgozó bérmunkás. Emellett adott volt a bővülő igény 
(kereslet, piac) is, hiszen a világ minden tájára lehetett szállítani a ter-
mékeket. Így tehát immár nem kellett korlátozni az iparosok közötti 
versenyt és a termelés mennyiségét, hiszen már nemcsak az adott város 
ellátására termeltek, hanem távoli piacokra is. 

Ennek megfelelően alakult ki egy új, hatékonyabb üzemszervezési 
forma, a manufaktúra (latin szóösszetétel: manus: ’kéz’; facere: ’csinál-
ni’). Mivel a céhek szigorú szabályai nem kötötték őket, a sok tőkével 
rendelkező befektetők nagy méretű üzemeket hoztak létre. A termelé-
si folyamatot részekre bontották, így egy-egy embernek csak egy-egy 
munkafázist kellett ismernie, tehát sokkal kevésbé képzett, ezért ol-
csóbban felbérelhető munkásokkal is elvégezhető volt a feladat. Az 
egyszerűbb módon zajló termelés a céhekhez képest ugyan kevésbé jó 
minőségű árukat hozott létre, de sokkal nagyobb mennyiségben és 
jóval olcsóbban tudta előállítani a termékeket. Annak ellenére, hogy 
jól szervezett módon, ipari módszerekkel dolgoztak, alapvetően még-
is kézi munka zajlott, tehát még kézműiparról volt szó (amire az üzem 
neve is utal).
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2. A korai kapitalizmus 15

Melyik magyar szavunk őrzi a Fuggerek „emlékét”? 
 Vajon miért ez? Nézzünk utána az interneten a ’Fug-
gerei’ kifejezésnek! Mi volt ez, és milyen jelentőség-
gel bírt?

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

(Takácsok balladája, 16. század)

• Gyűjtsük össze a balladarészletben említett mun-
kafolyamatokat!

• Kik dolgoztak a manufaktúrában?

Az első bankok
Miért segítették elő a bankok a kapitalista gazdaság kibontakozását?

A tőkés/kapitalista gazdaság fejlődését nagyban elősegítették a bankok 
és az általuk nyújtott hitelek. A bank szó eredete (olaszul a banca ’pénz-
váltó asztalt’ jelent) jól jelzi a fogalom eredetét. A késő középkori ke-
reskedők számára a nagyobb mennyiségű arany- és ezüstpénz szállítá-
sa a súlya miatt egyrészt körülményes, másrészt az útonállók miatt 
pedig még veszélyes is volt. Ráadásul sok problémát okozott az is, hogy 
az egyes államok, városok gyakorta más és más pénzeket használtak. 
Ezért alakult ki a középkori Európában elsőként Észak-Itáliában a 
pénzváltók, pénzkezelők, azaz a bankárok hivatása. A kereskedők az 
ilyen bankároknál elhelyezhették és átválthatták pénzüket. Minderről 
hiteles igazolást kaptak az adott bankártól. 

A bankok azonban nemcsak kezelték a pénzeket, hanem kölcsönt 
is nyújtottak. Persze a pénzt idővel vissza kellett adni az adósnak, rá-
adásul a bankár mindezt nem ingyen tette, hanem némi felárért: ezt 
nevezzük kamatnak. Tehát a kölcsön (hitel) ára a kamat. Ennek meg-
felelően, ha valakinek egy sok jövedelmet ígérő ötlete volt (például egy 
sikeres manufaktúrát kívánt nyitni), akkor ahhoz a bankoktól szerez-
hetett kölcsönt (hitelt), és a későbbi jövedelmekből tudta törleszteni 
adósságát. A hitelezés elterjedése ennek megfelelően érthető módon 
jelentősen segítette a kapitalista gazdaság fejlődését.

A korszak egyik leggazdagabb családjának alapítója még szegény, fa-
lusi kézművesként költözött Augsburgba 1367-ben. Elvette egy takács-
műhely céhmesterének a lányát, és gyermekei már egyre nagyobb be-
vételre tettek szert a bővülő textilipari kereskedelem révén.

A 15. század második felében a Fugger családnak már Európa-szer-
te számos helyen voltak bankfi ókjai, amelyek az ottani üzleti ügyeket 
bonyolították.  Jakob Fugger (1459–1525) jó pillanatban nyújtott köl-
csönei ellenében részesedést kapott a német és később a magyar terü-
letek bányajövedelmeiből. A magyarországi rézbányák haszna főleg 
abból származott, hogy az itt kitermelt rézérc magas ezüsttartalommal 
rendelkezett, és a fémet a saját kohóikban olvasztották ki, a kivont ezüs-
töt pedig megtartották. A Fuggerek idővel beavatkoztak a politikába 
is, 1519-ben a császárválasztásnál jelentős összeggel támogatták a Habs-
burgokat, illetve több királyi udvarnak is hiteleztek. Emellett a pápának 
adott hitel okán megkapták a pápai pénzverdék üzemeltetésének, vala-
mint német területen a búcsúcédulák (lásd a következő tematikus lec-
két) árusításának jogait, óriási jövedelmeket szerezve ezzel.

Történészszemmel

A Fuggerek

Jakob Fugger (álló alak) és könyvelője (16. századi festmény). 
A képen jól lát ható, hogy a szekrény egyes fi ókjaira németül 
európai városok nevei vannak fel írva (például Róma – Rom, 
Velence – Venedig, Buda – Oft en, Mayland –  Milánó)
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Ezután arról kell beszélnünk, hogy nap, mint nap 
Antwerpenben milyen nagy kereskedelmi ügyle-
teket bonyolítanak le, éspedig elsősorban arról, 
hogy az idegen és hazai kereskedők csodálatos és 
hihetetlen módon kereskednek váltókkal, zálo-
gokkal és árucikkekkel. […]

Az említett kereskedők reggel és este megálla-
pított órában az [úgynevezett] angol börzére 
mennek, és ott egy óránál valamivel tovább, alku-
szok útján, akik ott nagy számban vannak, a leg-
különbözőbb nyelveken üzleteket kötnek, főkép-
pen a különböző árucikkek adása és vétele dolgá-
ban. Ezt követően, valamivel később az „új börzé-
re” mennek, ahol hasonlóképpen alkuszok útján, 
egy óra hosszat főként váltókkal és zálogokkal ke-
reskednek. Váltóüzletet kötnek, és Itália számos 
helyére állítanak ki váltókat.

(Lodovico Guicciardini kereskedő beszámolója 
Antwerpenről; 1567)

A fent megnevezett személyek az általuk jegyzett 
és saját kezűleg aláírt pénzösszegeknek megfele-
lően vállaljak, hogy a jelen esztendőben hajót indí-
tanak Kelet-Indiába és más hozzá közel fekvő szi-
getekre és országokba, és ott kereskednek olyan 
árukkal, amelyekre ezekben az országokban szük-
ség van, illetve olyan árukat vásárolnak, amelyek-
ben ezek az országok bővelkednek […]. A jelen 
gyűlés 15 személyt választ meg és nevez ki az uta-
zás felelős vezetőinek és igazgatóinak, akik fordul-
janak Őfelségéhez azzal a kéréssel, hogy az emlí-
tett vállalkozás résztvevőit ruházza fel privilégiu-
mokkal [kiváltságokkal], olyan jogokkal és vám-
kedvezményekkel, amilyeneket csak kapni lehet, 
továbbá szerezzenek be megfelelő hajókat […].

(Az angol Kelet-indiai Társaság jegyzőkönyvéből; 
1601)

• Mit jelenthetett az „angol börze” kifejezés?
• Miben tért el ettől az „új börze”?
• Nézzünk utána a ’börze’ szó jelentésének! 
• Milyen kifejezést használunk helyette? Nézzünk 

utána, miért ez a verzió honosodott meg a ma-
gyar nyelvben!  

• Mely földrajzi térséget értették Kelet-India alatt?
• Milyen céllal alakult meg a vállalkozás?

Összegzés

Okok és következmények
• Hogyan alakította át Európa gazdaságát a felfedezések 

százada?
• Mi volt az árforradalom hatása? Mi állt ennek hátteré-

ben?

Történelmi jelentőség
• Miért került élre Európa a felfedezések nyomán?
• Miért ekkor bontakozott ki a korai kapitalizmus?

A 16. századra a bankok Nyugat-Európában általánosan elterjedt 
intézményekké váltak. A leghíresebb bankár családok a fi renzei Medi-
ciek és a német Fuggerek voltak (utóbbiak nevéből származik a magyar 
fukar szó is). Mindkét család kiterjedt hírszerző hálózatot tartott fenn, 
hogy mihamarább értesülhessenek bármilyen, a pénzzel kapcsolatos 
ügyeket befolyásoló eseményről. Befolyásukat jól jelzi, hogy sok eset-
ben uralkodóknak is hiteleztek, ezzel lekötelezve őket – bár a királyok 
sokszor megbízhatatlan adósok voltak.

Az első tőzsdék és részvénytársaságok
Milyen gazdasági szükségszerűség vezetett a tőzsdék létrejöttéhez?

A világkereskedelemben a vevők és eladók egymásra találása sokszor 
esetleges, nehézkes volt. Az árucsere, maga a vásárlás is igen körülmé-
nyes lehetett, főleg, ha nagy mennyiségről volt szó. Az üzletkötés meg-
könnyítése céljából sok tekintetben a piacokra vagy vásárokra emlé-
keztető intézmények, azaz tőzsdék alakultak ki. A tőzsdék leginkább 
abban különböztek egy átlagos piactól vagy vásártól, hogy a kereske-
dőknek nem kellett odavinniük az árukat, elég volt csak mintát mutat-
ni belőle. Másik oldalról a vevőknek sem kellett rögtön kifi zetniük az 
árut, hanem csak megkötötték az üzletet, azaz megállapodtak, hogy 
mennyi árut és milyen áron adjanak el. A lebonyolítás pedig a tőzsdén 
megbeszéltek szerint a későbbiekben történt. Mindez lehetővé tette, 
hogy sokkal nagyobb mennyiségű áru, sokkal gyorsabban cseréljen 
gazdát, ezzel lendítve tovább a kereskedelem fejlődését. Az első tőzs-
de a gazdag Németalföldön jött létre (Antwerpen, 1531). 

Az árutőzsdéken akár előzetesen is lehetett gabonát vagy árut vá-
sárolni (anélkül, hogy a termés már meglenne), így a vásárló is valójá-
ban egy a kialkudott mennyiségű gabonára szóló értékpapírt kapott, 
amit akár tovább is értékesíthetett. Mivel ebben az esetben egy jövőre 
vonatkozó üzletet kötöttek meg, így kockázatot vállalt mindkét fél: 
ha a gabona aratásáig eltelt időben emelkedett a gabona ára, a vásárló 
járt jól, ha csökkent, az eladó.

Később aztán már nemcsak árukkal, hanem bankjegyekkel, kötvé-
nyekkel (adósságlevelek), illetve részvényekkel is kezdtek a tőzsdén 
üzletelni.

A vázolt fejlődéssel egy időben létrejöttek hatalmas kereskedőtár-
saságok (például Angol Kelet-indiai Társaság), melyeket több gazdag 
kereskedő együttesen alapított. Ennek megfelelően a tulajdonjogot is 
felosztották egymás között olyan arányban, amennyi tőkét az alapí-
táskor a társaság rendelkezésére bocsájtottak. A tulajdonjogukat egy 
értékpapír, azaz a részvény igazolta, ennek fejében és arányában voltak 
jogosultak a társaság jövedelméből való részesedésre, de akár jó pénzért 
el is adhatták. Később, amikor további tőkére volt szükség a fejlődéshez, 
újabb befektetőket vontak be, akik így szintén részvényesekké, tulaj-
donostársakká váltak. Az ilyen módon létrejött gazdasági intézmé-
nyeket nevezzük részvénytársaságnak. A részvénytársaságok részvé-
nyeivel idővel tőzsdéken is elkezdtek kereskedni.
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3. Reformáció Európában és Magyarországon 17

De hogy biztosabb pályán futhass a boldogság 
felé, íme a negyedik szabály: egész életed egye-
düli célja Krisztus legyen, feléje irányítsd minden 
buzgalmad, minden törekvésed, minden nyugal-
mad, minden tevékenységed. Ha azt mondom, 
„Krisztus”, ne egy üres szóra gondolj, hanem a sze-
retetre, egyszerűségre, béketűrésre, tisztaságra, 
egyszóval mindarra, amire ő tanított […]. Krisztus 
felé tart már az is, aki az erényhez közelít.

(Rotterdami Erasmus: A keresztény katona 
tőre/kézikönyve, 1503)

Az Apostoli Szentszéknek és a római pápának el-
sősége van az egész földkerekségen. A római pápa 
Szent Péternek, az apostolok fejedelmének utóda, 
Krisztus törvényes helytartója, az egész egyház 
feje, minden keresztény atyja és tanítója. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus átadta neki, Szent Péter sze-
mélyében, az egyetemes egyház pásztorlásának, 
irányításának és kormányzásának teljhatalmát, 
amint ezt az ökumenikus zsinatok aktái és a szent 
kánonok tanúsítják.

(A fi renzei zsinat rendelkezése, 1439)

• Milyen jellegű vallásosság olvasható ki a részlet-
ből?

• Honnan ismerheti meg ezeket a gondolatokat az 
egyszerű hívő?

• Hogyan nyilvánult meg a zsinat a pápai hatalom-
ról?

• Állapítsuk meg, mennyiben valósultak meg a 
„zsinati eszme” törekvései!

3. Reformáció Európában és Magyarországon
A 21. század első évtizedében a világon körülbelül 2 milliárd ember vallotta magát kereszténynek. Több 
mint fele a római katolikus egyházhoz, kb. 240 milliónyian az ortodox egyházhoz, és mintegy 800 millió 
ember, az összes keresztény kb. 40%-a a protestáns felekezetekhez tartozott. Idézzük fel, milyen protes-
táns felekezetekről tanultunk már a korábbiakban! Miben különböznek a katolikus egyháztól?

Az egyházi reform igénye a középkorban
Mit jelentett az eredeti reform kifejezés?

A katolikus egyház történelmében a reform (a latin szó ’visszaalakítást’ 
jelent) kifejezés többször felmerült a középkorban. Először a bencés 
szerzetesek használták e fogalmat, amikor a cluny reformok (10–11. szá-
zad) idején az eredeti bencés regulához való visszatérést hangsúlyozták 
(például a cölibátus bevezetése). Később az egyházi reform tágabb ér-
telmet nyert, az egyház szükséges megújulását értették alatta. Ennek 
elsősorban az volt az oka, hogy időről időre az egyházi személyek túl 
világias életet éltek, és több pápa inkább világi fejedelemként irányí-
totta a Pápai Államot. Az egyházi gondolkodók azonban eltérő vála-
szokat adtak arra, hogy hogyan és milyen mértékben kellene megújul-
nia az egyháznak. 

A 14–15. században a katolikus egyház politikai meggyengülése 
felszínre hozott olyan javaslatokat, amelyek a pápai hatalom korláto-
zásáról szóltak. Az ún. „zsinati eszme” szerint az egyházi hierarchiát 
úgy kellene megváltoztatni, hogy fontosabb kérdéseknél ne a pápa, 
hanem az összehívott zsinat döntsön. Vagyis egyfajta törvényhozói 
szerepkört képzeltek volna el, ennek érdekében a „zsinati eszme” tá-
mogatói a főpapok egyetemes testületét meghatározott időnként hívták 
volna össze. A reformálás törekvése, azaz az egyház megújításának a 
szándéka, többször napirendre is került a 15. századi zsinatokon, de az 
azokon elnöklő pápák elutasították a változtatásokat.

A reneszánsz és a humanizmus hatása
Hogyan viszonyult a humanizmus a valláshoz?

Itáliában a reneszánsszal együtt alakult ki a humanizmus eszmeáram-
lata, amelyet a későbbi évszázadokban túlságosan leegyszerűsítően és 
kicsit félrevezetően emberközpontúságként értelmeztek. Természetesen 
voltak a humanisták között olyanok, akik az ókori pogány szerzők mű-
veiből az evilági élet fontosságát hangsúlyozták, de sokan közülük to-
vábbra is a vallási kérdések újszerű megfogalmazásával foglalkoztak. 
Valójában a humanisták olyan, a humán tudományok nagy tudású 
művelői voltak, akik antik görög és latin nyelvű műveket olvastak, és 
az ott kiérlelt gondolatokat építették be műveikbe. 

Az egyik ilyen humanista gondolkodó, Rotterdami Erasmus pél-
dául egy bensőséges, meghitt vallásosságot javasolt, amelyben a ce-
remóniák és a rituálék a háttérbe szorulnak. Eszerint az ember külső 
közvetítők nélkül is közel kerülhet Istenhez. Mindezt az evangéliu-
mokból is ki lehet olvasni, és Jézus tetteinek a követéséből is elérhető. 
Erasmus, aki egyébként egy pap törvénytelen fi a volt, haláláig papként 
tevékenykedett, de műveiben többek között éles kritikával illette az 
egyházi személyeket és az egyházat.
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A Szentszék a búcsúcédulák árusítását bérbe adta a né-
met területen, ahol a mainzi érsek egyrészt jelentős ha-
szonra tett szert az eladásból, illetve visszafi zette a Fugge-
reknek a tartozásait, amelyet az érsek cím elnyeréséért 
vett fel tőlük. A pénzügyi visszaélések mellett teológiailag 
is nehezen értelmezhető események történtek: a búcsúcé-
dulák árusítói sokszor azt hirdették, hogy a cédulával elő-
re is meg lehet vásárolni a vezeklést (még a bűn elkövetése 
előtt). A mainzi érsek megbízottja még ezen is túlment, és 
a bűnök alóli feloldozást hirdette

A reformáció kezdete
Milyen okok vezettek az evangélikus egyház megszületéséhez?

A katolikus egyház tanítása szerint a bűneit őszintén megvalló ember 
a gyónásnál feloldozást kap, ezáltal megvalósul az Istennel való kien-
gesztelődés, ez a bűnbocsánat (bűnbánat) szentsége. Ugyanakkor a 
bűnei miatt vezekelnie kell (engesztelés) akár már életében, akár halá-
la után a purgatóriumban (tisztítótűz). A búcsúval ezen kirótt bünte-
tések elengedését lehet elérni, az előírt jótettek (például zarándoklat, 
adomány) elvégzésével. A középkor végén bevált eszközként szolgált 
a búcsúcédulák megvásárlása is. X. Leó pápa nagyszabású vállalkozás-
ba fogott, és a költségek egy részét, elődjének ötlete alapján, búcsúcé-
dulák árusításából kívánta fedezni. Árusításuk azonban a német te-
rületeken számos visszaéléshez vezetett. A vallási ügyekkel való 
„kereskedés” sokakat sértett, közülük egy Ágoston-rendi szerzetes, 
Luther Márton (Martin Luther) emelte fel először a szavát. 1517. ok-
tóber utolsó napján Luther a búcsúcédulák elterjedésére válaszul ösz-
szeállított egy 95 pontból álló vitairatot, és elküldte elöljáróinak. Ezt 
tartjuk a reformáció kezdetének.

Állapítsuk meg a forrásrészlet alapján, mely pon-
tokban lépték túl az Egyházi Törvénykönyv rendel-
kezéseit a mainzi érsek emberei! 

A búcsú Isten színe előtt, a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó 
büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fel-
készült és teljesítette a kiszabott feltételeket, elnyer az Egyház segítsé-
gével, amely mint a megváltás szolgálója, Krisztus és a szentek elégté-
telt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és abban részesít.

(Egyházi törvénykönyv, 1471)

• Mire hívta fel Erasmus a fi gyelmet? Milyen a hangvéte-
le a forrásrészletnek?

• Értelmezzük a búcsú fogalmát!

Már a római pápáknak, akik Krisztus helytartói, ha igye-
keznek az ő életével felvenni a versenyt, nemde sze-
génységben, fáradalmakban, a kereszt viselésében, az 
élet megvetésében kellene versenyezniük? […] Mennyi 
kényelemtől fosztaná meg őket, ha csak egyszer is feltá-
madna bennük a bölcsesség! […] De hát ugyebár meny-
nyi kincs! mennyi hivatal! mennyi hatalom! mennyi 
győzelem! mennyi befolyás! mennyi „felmentés”! meny-
nyi adó, mennyi búcsú! mennyi ló, öszvér, csatlós, meny-
nyi gyönyörűség! Látjátok, hogy kevés szóval mekkora 
vásárt, mekkora aratást, a javak mekkora tengerét fog-
tam össze, s ezek helyébe hozná a virrasztást, böjtöt, 
könnyeket, imákat, lelki beszédeket, tanulmányokat, 
bűnbánatot, s más ezer nyomorúságos fáradalmat.

(Rotterdami Erasmus: A balgaság dicsérete, 1508)

A 15. században a reneszánsz kor pápáinak udvarában újra elter-
jedt a fényűzés, a pompa, illetve a szimónia (egyházi méltóságok 
pénzen való vásárlása). Emellett az is gyakran előfordult, hogy az 
egyházfők saját rokonukat helyezték magas egyházi pozícióba. 
A korszak legbotrányosabb életű pápája VI. Sándor (1492-1503) 
volt, aki nemcsak, hogy megszegte a cölibátus fogadalmát, de gyer-
mekeit pápaként nyíltan előtérbe helyezte.

1513-ban II. Gyula halála után két jelölt versengett a pápai 
tisztségért. Egyikük a Medici-család jelöltje, a későbbi X. Leó, aki 
Firenze egykori nagy hatalmú urának, Lorenzo de’ Medicinek a 
fi a volt, a másikuk Bakócz Tamás esztergomi érsek. Mindketten 
óriási vagyonnal rendelkeztek, a kortársak szerint a pápaválasztó 
konklávéra több szekér kinccsel érkeztek Rómába. A lefi zetett bí-
borosok végül a biztosabb jövedelmi háttérrel rendelkező itáliai 
jelöltet választották meg. Így X. Leó a Szentszék vagyonából és a 
búcsúcédulák bevételéből folytatta a Szent Péter-bazilika építését, 
míg Bakócz Tamást megbízta egy keresztes hadjárat szervezésével. 
Az esztergomi érsek által meghirdetett keresztes hadjáratból 1514-
ben a Dózsa György vezette parasztfelkelés bontakozott ki.

Történészszemmel

A pápaság politikai helyzete a középkor végén
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Pápa

Mely államokban tudta megőrizni pozícióját a ka-
tolikus egyház? Emeljük ki a nagyrészt lutheránus 
és kálvinista országokat! Gyűjtsük ki a vallási szem-
pontból leginkább megosztott területeket! Med-
dig terjedt a reformáció határa? Mely felekezetek 
jelentek meg Magyarországon?

A reformáció a 16. századi Európában

• Hogyan vélekedett Luther a bűnbocsánatról? 
• Ki bocsáthatja meg a bűnöket?
• Miben támadta a katolikus dogmákat?
• Hogyan viszonyult Luther a pápához?

5. A pápa nem enged és nem is engedhet el semmiféle büntetést, csak 
azt, amit vagy a maga vagy a kánonok rendelkezése alapján kiszabott.
6. A pápa nem bocsáthat meg egy vétket sem, legfeljebb kihirdeti és 
megerősíti az Isten bocsánatát; vagy pedig bocsánatot oszt bizonyos, 
az ő hatáskörébe tartozó esetekben, s aki ezt nem ismeri el, annak vét-
kes tartozása éppenséggel megmarad. […]
20. A pápa tehát az „összes büntetések elengedése” alatt csak az általa 
kiszabott összes büntetést érti, nem pedig általában mindent.
21. Ennélfogva tévednek azok a búcsúhirdetők, akik azt tanítják, hogy 
a pápa búcsúja az embert általában minden büntetés alól feloldja és 
üdvözíti. […]
47. Fel kell világosítani a keresztényeket, hogy a búcsúvásárlás nem kö-
telező, hanem önkéntes dolog. […]
82. Például: ha a pápa a székesegyház felépítéséhez szükséges nyomo-
rult pénzért – ami gyenge indoklás – számtalan lelket vált ki a tisztító-
tűzből, akkor miért nem üríti ki a tisztítótüzet a szentséges szeretetre és 
a lelkek iszonyú gyötrődésére való tekintettel – ami pedig mindennél 
igazságosabb indok lenne […].

(Luther 95 pontjából; 1517)

A Szent Péter-bazilika. A Szent Péter sírja fölött emelkedő 
templom átépítése több mint százhúsz évig tartott. A ba-
zilika előterének oszlopsora már a 17. század közepén 
épült ki

 A wit ten bergi egyetemen tanító Luthert már korábban is foglalkoz-
tatta a bűnbánat, a bűnbocsánat, illetve az üdvözülés (megigazulás) 
kérdésköre. 

Luther egyes katolikus tantételek megreformálását (megújítását, 
felülvizsgálatát) kívánta, és nem akart új hitet hirdetni. A teljes szakí-
táshoz a kölcsönös bizalmatlanság és a politikai helyzet vezetett. 

tortenelem_10-31.indd   19tortenelem_10-31.indd   19 2021. 06. 07.   8:23:092021. 06. 07.   8:23:09



20 I. A KORA ÚJKOR 

A teo ló giai vita gyorsan elmérgesedett. Lu-
ther elvetette a pápai tekintélyt, támadott 
egyes szentségeket, mire a pápa elítélte, és 
tanai visszavonására szólította fel. A válasz 
nem késett: a reformáció elindítója eléget-
te a pápai kiközösítő oklevelet (1520). 
V. Károly német-római császár a pápa mel-
lé állt, és birodalmi átokkal sújtotta Lu-
thert (wormsi birodalmi gyűlés, 1521).

A teljes szakítást a katolikus dogmák 
és a középkori teológia elvetése okozta. 
Luther tanítása szerint a bűnt egyedül Is-
ten bocsáthatja meg, kizárólag a hit által 
üdvözülhet az ember, és egyedül csak a 
Biblia lehet a hívők vezérfonala. Luther 
ezzel elutasította az egyház közvetítő sze-
repét ember és Isten között, és felesleges-
nek minősítette a katolikus ceremóniákat 
(például körmenetek, zarándoklatok). Tá-
mogatta a gyónás, a papi nőtlenség, azaz a  
cölibátus és a szerzetesség eltörlését, a két 

szín alatti áldozás bevezetését. Luther a latin nyelvű misék helyett az 
anyanyelvű istentiszteletek fontosságát hangsúlyozta. Emellett fellépett 
a költekező egyházzal, a fényűzéssel és az egyházi vagyonnal szemben, 
és szekularizációt hirdetett (egyházi birtokok világiak kezébe adása). 

A reformáció elterjedése
Miért tudott gyorsan teret hódítani az új hit?

A pápa és a császár együttes erővel sem tudta megakadályozni a refor-
máció elterjedését. A szerveződő evangélikus egyházhoz számos né-
met fejedelem is csatlakozott, akik érdekeltek voltak a császári hatalom 
meggyengítésében, illetve az egyházi vagyon felszámolásában. Az evan-
gélikusok által meghirdetett szekularizáció felforgatta a Német-római 
Birodalmat. Az áttért német fejedelmek a speyeri birodalmi gyűlésen 
protestáltak, azaz tiltakoztak a hitük terjesztését megtiltó határozat 
ellen (1529). A protestáns kifejezés ettől kezdve a katolikus egyháztól 
elforduló vallási irányzatok gyűjtőneve lett. Luther munkatársai ki-
dolgozták a hittételeket (augsburgi vagy ágostai hitvallás), az evangé-
likus fejedelmek pedig katonai szövetségre léptek. Velük szemben a 
császár a déli, katolikus tartományokkal szövetkezett.

Angliában ugyanekkor szintén előtérbe került  vallás kérdése. VIII. 
Henrik angol király (1509–1547) Luther fellépését követően még kiállt 
a katolikus egyház mellett, de néhány év múlva már szembekerült a 
pápával. Ennek hátterében válási szándéka állt, első feleségétől ugyan-
is nem született fi úgyermeke, és az uralkodó egy újabb házasságtól 
remélte a törvényes utód világrajöttét.

A pápa nem engedélyezte a válást, majd évekig tartó huzavona után 
VIII. Henrik elszánta magát: törvényekkel elszakította az angol egy-
házat Rómától (1534). A döntéssel a király az ország egyházfőjeként 
határozott az anglikán egyház szervezetéről, felépítéséről, és szabá-
lyozta a vallási előírásokat. A főpapi hierarchia megmaradt (egyházi 
vagyon), de a szerzetesrendeket megszüntették (kolostori birtokok el-
kobzása). Az anglikán vallásban látszólag megmaradtak a katolikus 
külsőségek (miserend, imaformák, templomok díszítettsége), de a 
szentek kultuszát és a cölibátust eltörölték. Emellett a többi protestáns 
felekezethez hasonlóan anyanyelvű liturgiát vezettek be.

Id. Lucas Cranach: Luther 
Márton (1532). Az Ágoston-
rendi szerzetes, Luther Már-
ton a wittenbergi egyetemen 
tanított teológiát. Fellépését 
követően átmenetileg Bölcs 
Frigyes szász választófejede-
lem udvarában talált mene-
déket, ahol németre fordítot-
ta az Újszövetséget 

• Hogyan védekezett Luther? Mire alapozta az ér-
velését? Mennyire volt meggyőződve igazáról? 

• Miért tekintette veszélyesnek a tanait a katolikus 
egyház?

• Miről döntött a parlament?
• Milyen jogok illették meg a királyt? Kinek a jog-

körét vette át ezzel az uralkodó? 
• Miben különbözött Anglia szakítása a római ka-

tolikus egyházzal a többi protestáns valláséhoz 
képest?

Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonosz-
ságról – idézte Krisztus szavait János evangéliumá-
ból. Ha maga az Úr, aki tudta, hogy nem tévedhet, 
nem vonakodott meghallgatni a bizonyságot tanítá-
sai ellen akár a leghitványabb szolgától – mennyivel 
inkább kell nekem, gyarló embernek, aki könnyen 
tévedhetek, óhajtanom s kérnem, ha valaki bizony-
ságot kíván tenni tanításaim ellen. […] Tegyetek bi-
zonyságot, mutassátok ki tévedésemet a próféták-
ból és az evangéliumokból! Ha meggyőztök, bebizo-
nyítjátok tévedésemet, készséggel visszavonom, és 
én leszek az első, aki tűzbe vetem írásaimat.

(Luther birodalmi gyűlésen  
elmondott beszédéből; 1521)

Felséged és az Urak szerény választ kívánnak, amely-
nek szarva, foga nincs. De ha nem győznek meg a 
Szentírás bizonyságával vagy világos észokokkal – 
mivel nem hiszek egyedül sem a pápának, sem a 
zsinatoknak, amelyek nyilvánvalóan gyakran téved-
tek és ellentmondtak egymásnak –, úgy a lelkiisme-
retemhez és Isten igéjéhez vagyok kötve. Ezért nem 
tudok és nem akarok visszavonni semmit, mert sem 
nem bátorságos, sem nem tanácsos bármit is a lelki-
ismeret ellen cselekedni. Isten engem úgy segéljen, 
ámen. 

(Luther szavai V. Károly császárhoz)

[…] ezen parlament hatalma által törvénybe iktat-
juk, hogy elfogadjuk és elismerjük felséges urun-
kat, a Királyt, örököseit és utódait a trónon az ang-
likán egyház, más néven az Anglicana Ecclesia 
egyetlen fejének ezen a földön, és így ettől kezdve 
mondott uralkodónk birtokolni és élvezni fogja az 
ezen ország birodalmi koronájának viselésével 
járó és ahhoz csatolt jogok mellett az említett egy-
házfői címet és rangot, és minden megbecsülést, 
méltóságot, kiváltságot, hatáskört, előjogot, ha-
talmat, mentességet, javadalmat és haszonvételt, 
amelyek a mondott egyház egyházfői méltóságá-
hoz tartoznak és azt megilletik.

(Az anglikán egyház létrehozásáról 
döntő törvény; 1534)

tortenelem_10-31.indd   20tortenelem_10-31.indd   20 2021. 06. 07.   8:23:102021. 06. 07.   8:23:10



3. Reformáció Európában és Magyarországon 21

Milyen alapvető különbségek vannak a kálvinista 
gyülekezet és a katolikus egyház felépítése kö-
zött? Miként erősítették meg a hívek befolyását az 
egyházra? Hogyan ellenőrizte Kálvin a gyülekezeti 
tagok mindennapjait? 

A genfi  kálvinista gyülekezet szervezete

x12

  

kinevezési és javaslati jog

konzisztórium – egyházi tanács
vádemelés és ítélkezés a keresztény

életvitelt megszegőkkel szemben
12 presbiter

a keresztény
életvitel

ellenőrzése
Genf város tanácsa

nagytanács
200 tag

kistanács
25 tag

doktorok,
tanítók

lelki-
pásztorok
igehirdetés

választás diakónusok
a szegények
és betegek
gondozása

gyülekezeti tagok
kinevezési és javaslati jog

• Mi az eleve elrendelés lényege?
• Hogyan tekintett Kálvin az eleve elrendelésre?
• Ismerheti-e az ember a kiválasztottságát?
• Vitassuk meg, mennyire buzdít cselekvő életre az 

eleve elrendelés elve!

Az eleve elrendelésről másféle ismeretet keresni, 
mint ami Isten igéjéből kibomlik, nem kisebb esz-
telenség volna, mint ha valaki olyan helyen akarna 
járni, ahol nincs út, vagy sötétben akarna látni. Ne 
is szégyelljük, ha ebben a dologban valamit nem 
tudunk, itt a tudatlanság is valahogyan bölcsesség. 

Eleve elrendelésnek pedig Istennek azt az örök 
elhatározását nevezzük, amellyel önmagában el-
végezte azt, hogy akarata szerint mi történjék 
minden egyes emberrel. Isten ugyanis nem egy-
forma állapotra teremtett mindenkit, hanem né-
melyeket örök életre, másokat pedig az örök kár-
hozatra rendelt már kezdettől fogva.

(Kálvin János: A keresztyén vallás tanítása; 1536)

Kálvin és a református 
egyház
Miben tért el Kálvin a lutheri tanoktól? 

Az 1520-as években Svájcban is teret 
hódított a reformáció. A vallási ellenté-
tek belső harcokhoz vezettek, és a meg-
kezdett átalakítást a francia származású 
Kálvin János fejezte be. A nézetrendsze-
re miatt hazájából elmenekülő Kálvin 
Genf városának prédikátora lett (1541), 
ahol óriási befolyással bírt. Szellemi irá-
nyítóként a szigorú erkölcsiség nevében 
szabályozta a polgárok életét. Kálvin tanításának középpontjában az 
eleve elrendelés (predesztináció) elvének bevezetése állt. E szerint az 
ember nem ismerheti meg, nem képes felfogni, mit rendelt Isten felő-
le. Az egyén kiválasztottságának bizonyítéka az Istenben való hit, a 
tisztességes, puritán életvitel folytatása. („Úgy kell élni, mintha Isten 
kiválasztottságra teremtett volna bennünket.”) Ennek egyik jele a gya-
rapodás mind anyagiakban, mind szellemiekben. 

A polgárság lelkesen fogadta Kálvin tanait. A szervezeti ügyekben 
Kálvin az „olcsó egyház” megteremtését sürgette, és demokratikus 
egyházszervezetet épített ki. A lelkészek munkáját világi egyházfel-
ügyelők (presbiterek) ellenőrizték, az általuk alkotott tanács (konzisz-
tórium) pedig a híveket felügyelte. A református vallás gyorsan elter-
jedt Európa számos részén (Hollandia, Skócia, Magyarország); francia 
területeken hugenottáknak, Angliában puritánoknak nevezték Kálvin 
tanításának a követőit. 

A korszakban további protestáns felekezetek is létrejöttek. Az ana-
baptista (újrakeresztelő) mozgalom a  felnőttkori keresztelést hirdet-
te. Az anabaptisták elkülönültek a világtól, és zárt közösségeik szigorú 
szabályokat alakítottak ki. Számos csoport vagyonközösségben élt. 
Teológiailag radikálisabb nézeteket vallott az aragóniai Szervét Mihály 
(Miguel Serveto), aki a kereszténység egyik legfontosabb dogmáját, a 
Szentháromság-tant kérdőjelezte meg. Az antitrinitáriusnak nevezett 
mozgalmat mind a katolikus egyház, mind a protestáns felekezetek 
bírálták. Szervét Mihályt végül Genf városának világiakból álló tör-
vényszéke máglyahalálra ítélte (1553). (Szervét Mihály hívei Lengyel-
országba és Erdélybe menekültek, ahol közösségük utóbb megalapítot-
ta az unitárius egyházat.)

Az egyes keresztény hittételek összehasonlítása

Római 
katolikus

Evangélikus 
(lutheránus)

Református 
(kálvinista)

A hit megismerése 
a Bibliából és 
a  hagyományból 
 lehetséges

A hit megismerése kizárólag 
a Bibliából lehetséges

Az ember jó cseleke-
detekkel kiérdemel-
heti a kegyelmet

Egyedül a hit által válik hatékony-
nyá Krisztus áldozata

A szentek és erek-
lyék tisztelete 
megengedett

A szentek és ereklyék tisztelete 
nem megengedett, ellenkezik a 
bibliai előírásokkal

Hét szentség van

Mindössze két szentség van (ke-
resztség, úrvacsora), de az úrva-
csorával kapcsolatos nézetek el-
térnek (a reformátusoknál az 
átváltozás nem a kenyérben 
megy végbe, hanem a hívekben)

A templom díszített-
sége az áhítatot fo-
kozza

A képes ábrázolá-
sok kismértékben 
alkalmazhatók

Semmiféle 
 ábrázolás, 
 díszítés nem 
megenged-
hető

Papi nőtlenség A cölibátus eltörlése

Hit a tisztítótűzben A tisztítótűz kitaláció, nem létezik

Kálvin János (korabeli festmény)
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A reformáció eredményei Magyarországon
Miért vált népszerűvé a hitújítás Magyarországon? 

A 16. századi protestáns hitújítás Magyarországon is gyorsan elterjedt. 
Az evangélikus vallást előbb a szabad királyi városok német ajkú 
polgárai és a szász városok vették fel, miközben a külföldi egyetemen 
(Wittenberg, Heidelberg) tanult evangélikus prédikátorok a falvakban 
és a mezővárosokban térítettek.

A protestáns térítők érveléseiben a török sikereket a katolikus egy-
ház bűnei miatt Isten büntetéseként állították be. Az új hitnek több 
főnemesi pártolója is volt (például Nádasdy Tamás), akik nyomdák 
alapításával elősegítették a reformáció tanainak gyors terjesztését. Az 
1550-es években megjelentek az országban a kálvinista tanítások, és 
Mélius Juhász Péter irányításával Debrecenben nemcsak református 
zsinatot tartottak (1562), amely átültette a hitelveket, hanem reformá-
tus kollégiumot is alapítottak. A kiépülő református egyházszervezet 
egyre nagyobb területre terjedt ki, hiszen a „kálvinista Rómából” a 
hódoltsági falvakban is megkezdődött az új hit terjesztése. Az Oszmán 
Birodalom elsősorban a katolikus egyház képviselőivel szemben lépett 
fel, és nem akadályozta meg a protestáns lelkészek tevékenységét.

 A hitújítás jelentősen átalakította a korszak művelődését. Az anya-
nyelvi kultúra ápolása, a nyomdák alapítása, a nyomtatott könyvek 
terjesztése és a protestáns iskolahálózat kialakítása fellendülést hozott 
a háborús pusztítás mellett is. A 16. század utolsó harmadában jelen-
tősen megnőtt a magyar nyelvű nyomtatott művek száma, amelyek 
között megugrott a nem vallási témájú könyvek (kalendáriumok, szép-
irodalmi alkotások) aránya. Mindez azt jelenti, hogy az alapvető írni-
olvasni tudás már nemcsak az egyházi személyekre volt jellemző, ha-
nem a nemesség nagy része, illetve már a módosabb, főleg a mező-
városi jobbágyok is olvastak könyveket. A század végén Károli Gáspár 
elkészítette a legelső teljes magyar nyelvű Bibliát (vizsolyi Biblia, 1590).

A vizsolyi Biblia címlapja. Károli Gáspár gönci esperes hat 
református lelkésztársával fordította le a Bibliát. A nyom-
tatás közel másfél évig tartott

A Hunyadi Mátyás halálát követő évtizedekben a Magyar Királyság előbb súlyos vereséget szenvedett az 
Oszmán (Török) Birodalomtól, majd 1541-ben három részre szakadt. A nyugati országrész a Habsbur-
gok fennhatósága, a középső területek török uralom alá kerültek, míg keleten létrejött az Erdélyi Feje-
delemség. A fő folyamatokról már tanultunk az általános iskolában, a részletekről az 5–6. tematikus 
egységben lesz szó.  

A reformáció Magyar-
országon

Csoportosítsuk az egyes 
országrészekben meg-
jelenő vallásokat! Mit 
állapíthatunk meg a ka-
tolicizmus helyzetéről? 
Mely etnikumok gyako-
rolták a görögkeleti val-
lást? Kiknek a körében 
terjedt el főleg az evan-
gélikus hit?

t
k
i
o
n
v

Olvassuk el a címlapot! Keressük meg Vizsolyt az 
atlaszban! Nézzünk utána az interneten, hány pél-
dányban készült el a nyomtatott Biblia! 
A fordítók nem a latin nyelvű Bibliát használták, 
hanem az eredeti nyelveken íródott Ó- és Újszö-
vetséget fordították le. Melyek voltak ezek?
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Összegzés

Okok és következmények
• Milyen folyamatok vezettek a pro-

testáns egyházak megszületéséhez?
• Hogyan alakult át Európa vallási tér-

képe?

Történelmi jelentőség
• Miért tudta Luther és Kálvin meg-

változtatni korának vallási viszonya-
it?

• Miben különböznek az evangélikus 
és református egyház tanításai a ka-
tolikus egyházétól?

Változás és folytonosság
• Miért tekinthetjük fordulópontnak 

a reformációt Európa és a keresz-
ténység történelmében?

• Milyen változások történtek a mű-
veltségi viszonyokban az időszak-
ban?

Iskoláztatás, oktatás: felekezeti sokszínűség 
Hogyan jelentek meg a felekezeti viszonyok az oktatásban?

Az állandó háborús viszonyok miatt az alapfokú oktatás kiépítése meg-
valósíthatatlan volt. A legtöbb faluban még iskolákat sem tudtak léte-
síteni, ahol pedig működött egy-egy iskolaház, ott csak néhány gyerek 
járt az órákra. (Legtöbbször persze télen, hiszen a családok tavasztól 
őszig mezőgazdasági munkára fogták a gyerekeket.) Az alapfokú ok-
tatás a mezővárosokban és a szabad királyi városokban ennél haté-
konyabban működött. A korban tanítóképzés nem létezett, a helyi 
iskolamesterek meglehetősen alacsony képzettséggel rendelkeztek; a 
falvakban igen alacsony fi zetésért sokszor rokkant katonák, kicsapott 
diákok, lelkészek tanítottak. Korabeli felmérések szerint egyes térsé-
gekben a tanítók nagy része csak olvasni tudott, és a betűvetés helyett 
imákat, énekeket, bibliai részleteket tanítottak. 

A 16. század közepétől megjelentek az országban a protestáns fele-
kezeti gimnáziumok. Az evangélikus – Pozsony, Sopron, Lőcse – és 
református – Sárospatak, Pápa, Debrecen –  bentlakásos kollégiumok 
a megfelelő alapműveltségekkel rendelkező diákokat vették fel. Hason-
lóan színvonalas oktatás folyt a katolikus középiskolákban is (Győr, 
Nagyszombat) is. Az arisztokrata gyerekeket a gimnáziumokba gyak-
ran saját inasaik és szolgáik is elkísérték. A tananyag a latin nyelv elsa-
játításából és az antik szerzők műveinek tanulmányozásából állt. Míg 
a királyságban az igazgatás nyelve 1844-ig a latin maradt, Erdélyben a 
magyar nyelvet a hivatalokban is alkalmazták.

A felsőfokú képzés külföldi tanulmányt jelentett, a protestáns di-
ákok elsősorban holland és német intézményekbe jártak. A katolikusok 
továbbra is a középkor óta létező egyetemeket (Bécs, Krakkó, Bologna, 
Padova) választhatták, és csak a nagyszombati egyetem megalapítá-
sával (1635) nyílt lehetőség a magyarországi felsőoktatásban való rész-
vételre.

• Milyen feltételeknek kellett megfelelnie egy ko-
rabeli tanárnak a kollégiumba való felvételhez? 

• Melyik felekezethez tartozott az iskola? Idézzük 
fel a középkori hét szabad művészet tárgyait! Mi-
ben tért el ettől a sárospataki iskola? 

• Milyen szigorú kötelezettségek hárultak a diá-
kokra?

Tanítót, tanárt vagy segédtanárt ebbe a mi osko-
lánkba tekintélyes és igaz hitű férfi aknak kell aján-
laniuk vagy meghívniuk, s a pataki lelkipásztorok-
nak kell bemutatniuk; a jelölt legyen helvét hitval-
lású férfi ú, jámbor, derék, tisztes hírnevű, valamely 
igaz hitű akadémiának legyen tényleges neveltje, 
alapos képzettségű, a bölcselet művelője, jól is-
merje a legszentebb teológia  tanításához szüksé-
ges [héber, görög, latin] nyelveket, legyen hithű, 
szorgalmas, tudnivágyó, munkaszerető, erényked-
velő, emberszerető […].

Az, aki egy hónapon belül nem ad be tanárá-
nak stílusgyakorlatot, s nem ad bizonyságot tanul-
mányi előmeneteléről, 20 pénzt [dénárt] fi zessen. 
Ha rajtakapnak valakit, hogy önkényesen használ-
ja anyanyelvét, akkor – ha nagyobb diák – minden 
hibáért vagy fi zessen egy pénzt, vagy tanuljon 
meg könyv nélkül tíz közmondást. […]

A nyilvános búcsú-, más néven távozási lako-
mák és ivászatok rendezését, továbbá az iskolá-
ban mindennemű mulatozást, mint igen sok bajt 
okozó, hamu alatt izzó zsarátnokot – mert a ré-
gebbi időkben vakmerő módon igen sokan vet-
keztek ebben – szigorúan eltiltjuk.

(A sárospataki iskola 1621. évi törvényei)

A különböző protestáns irányzatok néhány évtized alatt jelentősen 
megváltoztatták az ország vallási viszonyait.  A felekezeti különbség 
néha már egyes etnikumok között is megmutatkozott (református ma-
gyarok, evangélikus németek és szlovákok, katolikus horvátok, ortodox 
szerbek és románok), de ez nem növelte a vallási ellentéteket. A kato-
licizmus kisebbségbe szorult, a lakosság döntő többsége a század vé-
gére valamelyik protestáns felekezethez tartozott.

Az Európa nagy részén megmutatkozó vallási ellentét az Erdélyi 
Fejedelemségre nem volt jellemző, sőt 1568-ban a tordai országgyű-
lés a négy bevett vallásra (római katolikus, református, evangélikus, 
unitárius) vonatkozóan szabad vallásgyakorlatot hirdetett. 
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A trienti (tridenti) zsinat ügymenete
I. ülésszak (1545–1547): átvizsgálták a katolikus 
teológiát a Szentírás és a szent hagyományok 
alapján.

II. ülésszak (1551–1552): az Oltáriszentség, a 
gyónás és az utolsó kenet kérdéseiről való döntés.

III. ülésszak (1562–1563): ekkor született a leg-
több határozat (például a pápai főség, a püspöki 
kötelezettség, az egyházfegyelem, az egyházszer-
vezet, a papság életmódja, az oktatás és a dogma-
tikai ügyek kérdéseiben).

A zsinat hatékony és folyamatos munkáját leg-
többször a politika bénította meg, hiszen a külön-
böző katolikus országokból érkező főpapok vitái 
mögött gyakran hatalmi ellentétek húzódtak meg.

Az ellenreformáció és a katolikus megújulás
Hogyan válaszolt a katolikus egyház a vallási kihívásokra?

A katolikus megújulás kérdése már a középkor utolsó évszáza-
dában is több egyházi zsinaton napirendre került, de érdemi 
változások sokáig nem történtek. A reformáció látványos tér-
nyerése és a hívők számának apadása újra felszínre hozták a 
problémákat. A katolikus egyház végül két eltérő módon tett 
fontos lépéseket a reformációval szemben és a megújulás irá-
nyába.

Az első típusú reakciót nevezik ellenreformációnak. Ennek 
keretei között az egyház a katolicizmus oldalán maradó uralko-
dókkal együtt adminisztratív vagy akár erőszakos eszközökkel 
lépett föl a protestantizmus visszaszorítása érdekében. Például 
a protestánsok jogait korlátozó törvényeket alkottak, vagy 

felújították az inkvizíció működését, valamint összeállították a tiltott 
könyvek listáját (Index), amelyre többek között a nemkívánatos pro-
testáns művek, de akár egyes természettudományos munkák is ráke-
rülhettek. Az ellenreformáció érthető módon sok esetben komoly 
ellenálláshoz vezetett, és ritkán ért el átütő eredményt.

Ezzel szemben a katolikus egyház másik, békés típusú reakciója 
sokkal sikeresebb volt, nem véletlenül nevezzük katolikus megúju-
lásnak. Az ellenlépések homlokterében az 1545-ben a trienti vagy 
tridenti zsinat összehívása állt. (A zsinat végül 1563-ban fejeződött 
be.) A többszöri megszakításokkal működő zsinaton áttekintették a 
katolikus dogmákat, védőiratokat fogalmaztak meg a középkori teo-
lógia mellett, és számos új intézkedés is született. Megszilárdították 
az egyházfegyelmet (például a püspök köteles az egyházmegyéjében 
tartózkodni és a papjait ellenőrizni), intézkedtek a papok oktatásáról 
(papnevelő intézetek), és szabályozták a papság életmódját (cölibátus, 
papi ruhaviselet, prédikációk rendje). A dogmatikai kérdésekben 
megerősítették az addigi álláspontokat (például pápai főség, hét 
szentség, Mária tisztelete, szentkultusz, purgatórium), viszont eltöröl-
ték a pénzen vásárolható búcsúcédulákat (bár magát a búcsú intézmé-
nyét nem). 

A katolicizmus további térnyerése
Mely tényezők álltak ennek hátterében?

A katolikus megújulás egyik legfontosabb eleme volt, hogy a spanyol 
Loyolai Szent Ignác megalapította a jezsuita rendet (Jézus Társasága, 
1540). A rend hierarchikus felépítésű és katonás fegyelmet megköve-
telő közösségként tevékenykedett, ahol nagy gondot fordítottak a rend 
tagjainak az oktatására. A jezsuiták példás fegyelmükkel, kiváló kép-
zettségükkel számos hívet szereztek (vissza) a katolikus egyháznak. 
Gyakorta a királyok és arisztokraták gyóntatói voltak, így hamar nagy 

Loyolai Ignác 
korábban 

katonaként 
szenvedett 

súlyos sérü-
lést, felépülé-

sekor a hit 
felé fordult, 

és szakított a 
világi élettel

4. „Hitviták tüzében”
A 16–17. században a vallás központi kérdés volt Európában. Szemben napjainkkal, amikor a vallást 
személyes magánügynek tekintjük, a korszakban háborúkat okozó, országgyűlések súlyos vitakérdéseit 
jelentő kérdésnek számított. Meglepőnek tűnik, de abban a korban egy átlagos műveltségű ember szá-
mára is kedvelt és izgalmas időtöltés volt a hitviták hallgatása, amelyek végén elvárták, hogy egyik vagy 
másik felekezetről kiderüljön: melyik hirdeti az igazságot. Vitassuk meg, hogyan élhette meg a katoli-
kus egyház a protestantizmus előretörését!

A kereszténység főbb felekezetei a 16. századtól. Az orto-
doxok közül váltak ki a görögkatolikusok, akik megtartot-
ták keleti rítusukat (szertartásrendjüket), de elfogadták a 
pápa főségét

Kereszténység

Nyugati kereszténység Keleti kereszténység

protestánsok

– evangélikusok

– reformátusok

– (ana)baptisták

– unitáriusok

– anglikánok

egyéb felekezetek

– monofi ziták

– nesztoriánusok

római katolikusok

görögkatolikusok

ortodoxok
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4. „Hitviták tüzében” 25

befolyáshoz is jutottak. A hagyományos szerzetesi fogadalmak mellett 
a pápának is engedelmességet fogadtak, és a következő évszázadokban 
a Szentszék diplomatái is lettek. A jezsuita szerzetesek segítségével 
megkezdődött a kereszténység terjesztése az Újvilágban és Ázsiában 
(missziós hittérítések). Latin-Amerikában a jezsuita missziók a ke-
resztény hit átadása mellett az őslakosokat a földművelésre és a letele-
pült életmódra tanították. Olyan közösségeket alakítottak ki, amelyek-
ben néhány szerzetes felügyelete mellett az indiánok megszervezhették 
az életüket, és a korszerű termelésnek köszönhetően a folyamatos élel-
miszerellátás is biztosítva volt. Az ott élő megkeresztelkedett indiánok 
továbbra is ki voltak téve az erőszakos rabszolgaszerző csapatok táma-
dásainak, de a jezsuiták egy rövid időre azt is elérték a madridi udvar-
nál, hogy fel fegyverkezhessenek. A 18. századra mintegy harminc ön-
fenntartó és önkormányzattal rendelkező közösség működött, amely-
ben több mint százezer indián élt.  

A katolikus megújulás jegyében bontakozott ki a barokk mű-
vészeti stílus. A jelentős költségekkel felépített barokk templomok, 
a díszes templombelsők (látványos freskók, szobrok) elsősorban a hí-
vők képzeletét akarták megragadni, és az érzelmi világukra kívántak 
hatni.

A barokk a reneszánszt követő stílustörténeti korszakként a 16. szá-
zad közepétől a 18. század közepéig tartott. Stílusjegyei (például moz-
galmasság, monumentalizmus, túldíszítettség és látványosság) a későb-
biekben nemcsak az egyházi, hanem a világi építészetben is 
jelentkeztek (főúri udvarok, kastélyok). A barokk kifejezésmódja a fes-
tészetben, a szobrászatban, illetve a zenében is érvényesült.

• Mi volt a legfőbb elvárás a jezsuita szerzetestől?
• Hogyan tekintett Loyolai Ignác a mozgalmára?
• Miben tért el a jezsuita rend az eddigi szerzetesi 

mozgalmaktól?

Idézzük fel a művészettörténet-órán tanultakat a 
barokk építészetről és szobrászatról! Hogyan ábrá-
zolta a barokk a tapasztalatokon túli világot?

Idézzük fel az irodalomórán tanultakat a barokkról! Mely költők és írók 
tevékenysége kötődik a korszakhoz? Mit tanultunk ének-zene órán er-
ről a korstílusról? Ki volt a leghíresebb zeneszerző?

Minden erőnket és szándékunkat az Úrban csak 
arra irányítsuk, hogy a szent engedelmesség mind 
a szándék, mind a végrehajtás tekintetében kifo-
gástalan legyen bennünk. Nagy gyorsasággal, lel-
ki örömmel és állhatatossággal hajtsuk végre 
mindazt, amit nekünk parancsoltak. […] Minden 
ellenkező saját véleményünket és saját ítéletünket 
vak engedelmességgel tagadjuk meg. Igaznak 
kell tartanunk, ha valamit, ami a szemünkben fe-
hérnek tűnik, a katolikus egyház feketének mon-
dana, s nekünk azt is feketének kell állítani.

(A jezsuita rend szabályzatából)

Bárki, aki társaságunkban, melyet Jézusról kívá-
nunk elnevezni, a kereszt lobogója alatt Isten har-
cosa kíván lenni, és csak az Urat és annak földi 
helytartóját, a pápát akarja szolgálni, az ünnepé-
lyes szüzességi fogadalom után lélekben legyen 
felkészülve […].

(Loyolai Ignác)

Az első barokk templom, a római Il Gesù, amely Jacopo Barozzi da Vignola ter-
vei (1568) alapján épült

Il Gesù templom belső tere

tortenelem_10-31.indd   25tortenelem_10-31.indd   25 2021. 06. 07.   8:23:122021. 06. 07.   8:23:12



26 I. A KORA ÚJKOR 

F R A N C I A

K I R Á L Y S Á G

NÉMET-RÓMAI

BIRODALOM

S K Ó T

K I R .

A N G O L

Í R
O

R S Z Á G

K I R .

N O R V É G
K I R Á L Y S Á G

S V É D
K I R Á L Y S Á G

D Á N

K I R Á L Y S Á G
POROSZ

HCG.

HAVASALFÖLDI
FJD.

MOLDVAI
FJD.

NÁPOLYI 

KIRÁLYSÁG

S Z I C Í L I A I
K I R .

S P A N Y O L

K I R Á L Y S Á G

PO
RT

U
G

Á
L 

KI
R.

PÁPAI
ÁLLAM

VELENCE
M

AG
YA

R K
IR

ÁLYSÁG

ERDÉLYI
FE J.

  O
SZM

ÁN BIRODALOM

OROSZ CÁRSÁG

L E N G Y E L  K I R Á L Y S Á GHO
LL

ANDIA

ERDÉLYI
FE J.

Róma

Bécs

Olmütz

Breslau

Nagyszombat

Kolozsvár
Graz

Braunsberg

Prága

Barcelona

Oviedo

Madrid

Párizs

Douai 

Osnabrück

Paderborn

Nantes

Avignon

BerlinAntwerpen

Köln

Innsbruck

Trident

Salzburg

Würzburg

Augsburg
Dillingen

Luzern

Olmütz

Breslau

Nagyszombat

Trident

Augsburg

Braunsberg

A
T

L
A

N
T

I - Ó
C

E
Á

N

É s z a k i - t enger
B a l t i - t e

nger

Feke t e - t enger

F ö l d k ö z i - t e n g e r

Ad r i a i - t enger

Duna
Szajna

Elba
Visztula

Dnyeper

Duna

D nyeszter

Ége i - t enger

I S Z L Á M O R T O
D

O
X

Római katolikus
Evangélikus
Református
Anglikán
Unitárius
Anabaptista
Katolikus
egyetem, főiskola

Graz

Hasonlítsuk össze a térképet a 19. oldalon található 
térképpel! Hol szorult vissza láthatóan a protestantiz-
mus? Mely birodalmak maradtak mindvégig a katoli-
kus egyház oldalán? Hol voltak vallásilag vegyes fele-
kezetű országok? 

Katolikus megújulás Európában

Katolikus megújulás Magyarországon
Hogyan próbálta Pázmány Péter megerősíteni a katolikus vallás hely-
zetét?

Magyarországon a katolikus egyház helyzete nemcsak a reformáció, 
hanem a török hódítás miatt is megrendült. A mohácsi csatában öt 
püspök vesztette életét, majd a 16. században török kézre került 
számos püspöki és érseki székhely is (Pécs, Kalocsa, Esztergom, 
Vác, Eger, Csanád). A katolikus egyház politikai és gazdasági ereje 
is megrendült, legfőbb támasza a Habsburg uralkodók elkötelezett 
katolikus hite maradt. A katolikus megújulás Magyarországon a 
17. században indult meg, vezéralakja Pázmány Péter esztergomi 
érsek lett, aki a kor szokásától eltérően és a korábbi hibákból tanul-
va az ellenreformációval szemben az erőszakmentes módszerek-
ben hitt, azaz a katolikus megújulást képviselte. Pázmány gyerek-
korában katolizált, belépett a jezsui ta rendbe, és külföldi 
egyetemeken (Krakkó, Bécs, Róma) tanulva igen nagy műveltségre 
tett szert.

Pázmány hazatérésével a hitvitáknak egy új fejezete kezdődött. 
A magyar nyelven, ironikus vitakészséggel és néha maró gúnnyal 
megfogalmazott iratai nagy kihívást jelentettek a protestáns szer-

Tagadhatatlan dolog, hogy miúta ti ez világra hoztátok 
az új tudománt, miúta az ti tudomántoknak veszedel-
mes és ártalmas almáját megövék az emberek, azúta 
felnyittaték az emberek szeme minden gonoszságra és 
istentelenségre. Úgy annyira, hogy azótátul fogva még 
csak az tízesztendős gyermek is több latorságot és go-
noszságot tud, cselekszik, hogysem azelőtt az negyven-
esztendős ember. Ezt az innen vallástokon való vén 
emberekkel bizonyítom, kik még jól említik, minemű 
állapot volt az hitetek elhatalmazása előtt. […] Annak-
okáért néktek köszönhetjük, hogy ennyire eláradott az 
világon mindennemű gonoszság: és ezekért való isten 
ostorit is ti gyümölcsötöknek nevezhetjük. […] Azt 
mondod, és igazán is mondod, hogy Magyarország 
 ötszáz esztendeig erős és a töröknek rettenetes or-
szág volt, melybe sok jó fejedelmek voltak, úgy mint 
Hunyadi János és Mátyás király, kik által Isten fel akarta 
emelni az mi nemzetségünket. […] Nyilván ti magatok 
megláthatjátok, hogy erősebb gyámola és támasza volt 
országunknak ti előttetek, mert akkor volt virágjába 
[…] akkor kezdett romlani, mikor ti támadátok Lajos 
király [a mohácsi csata során meghalt II. Lajos] idejébe.

(Pázmány Péter Felelet az Magyari Istvánnak az ország 
romlásáról című munkájából)

• Mit takart az „új tudomán” kifejezés?
• Mit okozott Pázmány szerint az „új tudomán”?
• Miért sújtott minket Isten büntetése a katolikus álláspont sze-

rint?
• Mivel támasztotta alá Pázmány az érvelését? 
• Vitassuk meg, mennyire megalapozott történelmileg az állás-

pontja!
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Mit takart a „magyar Versailles” jelző? Keressünk a barokk stílusra jellemző vonásokat a képeken!

Pázmány Péter (ismeretlen mű-
vész alkotása)

zőknek. Esztergomi érsekként (1616) 
a főurak katolizálására törekedett; 
neki köszönhetően tucatnyi család 
tért vissza a katolikus egyházhoz. A 
vallásváltás átrajzolta a dunántúli és 
észak-magyarországi felekezeti viszo-
nyokat. Pázmány fontosnak tartotta 
az oktatást, papnevelő szemináriu-
mokat létesített, és megalapította a 
nagyszombati egyetemet (1635). 
(Mivel Esztergom 1543-ban török 
megszállás alá került, az érseki szék-
helyet Nagyszombatra helyezték át.)

A barokk stílus az irodalom terén 
már a 17. században megjelent Ma-
gyarországon, többek között Pázmány 
Péter és Zrínyi Miklós műveiben. Az 
építészetben azonban némi késéssel 

A Zirci Ciszterci Apátság templombelsője a 18. század 
első felében készült el

A győri Loyolai Szent Ignác-templom (Bencés templom). 
A templomot a 17. század közepén építették, és a jezsui-
táktól a 18. század utolsó harmadában vették át a bencés 
szerzetesek

A fertődi Esterházy-kastély, a „magyar Versailles” építése a 18. század nagy ré-
szében zajlott

terjedt el, ugyanis nagyrészt csak a török kiűzése után, a 18. században 
indult meg a templomok újjáépítése. I. Lipót király fogadalmat tett, hogy 
annyi templomot épít újjá, amennyit a törökök elpusztítottak. Megkez-
dődött új főúri rezidenciák kialakítása is. Ennek nyomán Magyarorszá-
gon gazdag barokk építészeti örökséget találunk akár egyházi (példá-
ul több vidéki székesegyház, vagy szerzetesi kolostor), akár világi téren 
(a legpompásabb az Esterházy család fertődi kastélya volt, de nem sok-
ban maradt el tőle például a gödöllői Grassalkovich-kastély sem).
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28 I. A KORA ÚJKOR 

Vallási konfl iktusok Európában
Milyen politikai törekvések húzódtak meg a vallási konfl iktusok mögött?

A vallás a kora újkori gondolkodásban legalább annyira fontos volt, 
mint a középkorban. Az emberek magától értetődőnek tartották, hogy 
egyetlen igazság létezik, ezért is alakulhatott úgy, hogy nem új egyház-
községeket alakítottak a meglévő katolikus mellé, hanem teljes egyház-
községek, egyházmegyék, vagy akár országok tértek át az új hitre. Szem-
ben mai korunkkal, amikor természetszerűen működik egymás mellett 
több felekezet temploma is egy településen, a kora újkor kezdetén el-
képzelhetetlen volt, hogy egy helyen egyszerre több felekezet is létezzen, 
hiszen az emberek elvárták, hogy az igazságot vagy az egyik, vagy a má-
sik felekezet kínálja. Éppen ezért a hitviták kifejezetten népszerű alkal-
mak voltak, ahol valóban akár országrészek vallása dőlhetett el. Mind-
ennek értelmében távol állt a korszaktól a vallási tolerancia (tolerare 
[latin]: ’eltűrni, elviselni’) gondolata, amely sokkal inkább a hit terén 
mutatott gyengeségnek, megalkuvásnak minősült, semmint erénynek. 

A korabeli uralkodók is sokkal kívánatosabbnak tartottak egy ho-
mogén vallású egységes országot, mint több vallás egymás mellett 
élését. Jó példa erre Franciaország esete, ahol az abszolutista királyi 
hatalmat kiépítő XIV. Lajos, amint lehetőségei megengedték, a 16. szá-
zad végén kötött vallásbékét eltörölte és a protestánsokat elűzte orszá-
gából. Alapvetően tehát tévesen járunk el, ha mai elképzeléseink szerint 
próbáljuk megítélni a korabeli vallásháborúkat. Ne felejtsük, hogy bi-
zonyára mai szekularizált, vallási toleranciát alapértéknek tekintő vilá-
gunk ugyanolyan furcsa és elfogadhatatlan lenne egy 16. századi ember 
számára. Szintén fontos látnunk azt is, hogy a vallási intolerancia más 
kultúrákra is hasonlóan jellemző volt – sőt esetenként ma is az –, elég, 
ha az iszlám világot a középkor óta mélyen megosztó és sokszor véres 
konfl iktusokhoz vezető síita–szunnita szembenállásra gondolunk.

Mindezek alapján szinte természetszerű, hogy a vallási ellentétek 
bizonyos esetekben erőszakos, háborús konfl iktussá fajultak. Szintén 
ezt segítette elő, hogy a hitbeli kérdésekhez erősen kötődtek politikai és 
anyagi érdekek is. A Német-római Császárság esetében például nagy 
valószínűséggel katolikusnak kellett maradnia a császárnak – függet-
lenül attól, hogy a Habsburgok amúgy is őszintén katolikusok voltak –, 
hiszen a császár személyéről döntő hét választófejedelem közül három 
katolikus főpapi tisztséget töltött be. Emellett a katolikus egyház szilárd, 
jól szervezett hierarchikus rendje a királyi hatalom fontos támaszaként 
szolgált. A másik oldalon a császári hatalommal szemben fellépő fe-
jedelmek számára magától értetődően kínálkozott a világiak által fel-
ügyelt protestáns egyházszervezet támogatása. Nem elhanyagolható a 
gazdasági szempontok szerepe sem, hiszen azáltal, hogy Luther elve-
tette a közvetítő egyház gondolatát, a katolikus egyház számos addigi 
feladata, funkciója elveszett, tehát nem volt indokolható korábbi nagy 
vagyona sem. Ezt a protestáns államokban jellemzően világi kezelés-
be vették (szűkebb értelemben ezt nevezzük szekularizációnak, tágab-
ban pedig az egyházi és világi hatalom szétválasztását). 

Vallásháborúk és vallásbékék
Hogyan próbálták a helyzetet szabályozni egy-egy vallásháborút követően?

A kora újkorban Európa számos államában vallásháborúk törtek ki, 
illetve a hatalmi konfl iktusok vallási színezetet öltöttek. Ezek igen sok 
áldozattal jártak – a leghíresebb vérengzés a francia vallásháború so-
rán lezajlott Szent Bertalan-éjszaka (1572) volt, amikor a katolikus 
párt tagjai gyilkolták meg a francia reformátusok (francia területen: 

A Biblia súlya. Hitvita korabeli ábrázolása. (A metszet 
1562-ben készült.)

A XIII. Gergely pápa által veretett érem, mely a Szent 
Bertalan-éjszakáról emlékezik meg. Felirata: „ugonotto-
rum strages”, azaz a „hugenották pusztulása”. 

Állapítsuk meg, hogyan ábrázolta a két fél érvrend-
szerét a metszet! Melyik felekezet nyerte meg a vi-
tát az ábrázolás szerint?

j
ü
g
t
f
v

Vajon miért a Szent Bertalan-éjszakai mészárlás 
vált a vallásháborúk egyik legkifejezőbb esemé-
nyévé? „Párizs megér egy misét” – mondta állítólag 
IV. Henrik. Hogyan értelmezhető ez a kijelentése? 

François Dubois: Szent Bertalan-éj (korabeli festmény). Pá-
rizsban 1572-ben a református Bourbon Henrik és a katoli-
kus Valois [ejtsd: valoá] Margit esküvője azzal a céllal kötte-
tett, hogy a két család lezárja a háborút. A fanatizált katoli-
kusok azonban a menyegzőre érkező protestánsok nagy ré-
szét legyilkolták Szent Bertalan éjszakáján (augusztus 23–
24.). A református férj, a későbbi IV. Henrik szinte házi őri-
zetben élt a következő években felesége udvarában. Trónra 
lépését követően, mivel Párizs lakossága ellenállt neki, áttért 
a katolikus vallásra
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4. „Hitviták tüzében” 29

hugenották) vezetőit. Ugyanakkor egyik fél sem maradt ártatlan, hiszen 
például 1649-ben az Írországra támadó puritán angolok a hadjárat so-
rán számos katolikust mészároltak le. A kor eredendően nem vallási 
jellegű konfl iktusaiban is megjelent a vallási ellentét, ilyen volt például 
a németalföldi szabadságharc. A kisebb megszakításokkal közel nyolc-
van évig tartó küzdelem (1566–1609/1648) során a református Hol-
landia elszakadt a katolikus spanyol Habsburgoktól. Eközben a né-
metalföldi tartományok déli, katolikus területei (Spanyol-Németalföld, 
a mai Belgium nagy része) kiváltak a függetlenségi harcból, és tovább-
ra is spanyol uralom alatt maradtak.

A konfl iktusokat legtöbb esetben különböző vallásbékék kénysze-
rű kompromisszumként zárták le. Német területeken az 1555-ös augs-
burgi vallásbéke mondta ki, hogy „akié a föld, azé a vallás” (cuius regio, 
eius religio), de ezt is csak két felekezetre (katolikus, evangélikus) ter-
jesztették ki. A döntés értelmében a földesúr vagy fejedelem dönthetett 
az adott terület vallásáról, így a jobbágyok vagy elfogadták azt, vagy 
elköltöztek. Azaz a két vallás nem élt meg egymás mellett, hanem pusz-
tán térben elkülönült. Franciaországban a nantes-i ediktum (rendelet) 
1598-ban tett pontot a hosszú vallásháború végére. Ennek értelmében 
engedélyezték a katolikus és református felekezet egymás melletti léte-
zését, bár Párizs, azaz a királyi udvar közeléből így is kitiltották a pro-
testánsokat. Egy évszázad múlva azonban ezt a rendeletet vonta vissza 
XIV. Lajos az említett okok miatt. 

3. Elrendeljük, hogy a katolikus, apostoli és 
római vallás engedélyeztessék, és helyreál-
líttassék királyságunk és fennhatóságunk 
alatt álló országok valamennyi helyén és 
helységében, ahol gyakorlása megszakadt, 
hogy [ezentúl] háborítatlanul és szabadon 
gyakorolják […].

6. És hogy alattvalóink közt ne marad-
jon semminemű alkalom a zavarkeltésre és 
az ellentétekre, megengedtük és megen-
gedjük az úgynevezett reformált vallás hí-
veinek, hogy királyságunk és fennhatósá-
gunk alatt álló országok valamennyi váro-
sában és helységében élhessenek és tar-
tózkodhassanak anélkül, hogy kikérdeznék, 
megnyomorítanák, bántanák őket. […].

9. Ugyancsak megengedjük a [refor-
mált] vallás híveinek vallásuk [szabad] gya-
korlatát és a gyakorlat folytatását a fennha-
tóságuk alatt álló mindazon városokban és 
helységekben, ahol vallásukat bevezették 
és nyilvánosan gyakorolták. […] 

(A nantes-i edictum; 1598)

Sem mi, a római császári felség, sem a 
Szent Birodalom választófejedelmei, 
fejedelmei és rendjei a birodalom más 
rendjével szemben az augsburgi hit-
vallás [konfesszió], annak tanai, vallása 
vagy hite miatt, nem lépünk fel erő-
szakkal, nem károsítjuk, és nem kény-
szerítjük. Lelkiismerete, meggyőződé-
se és akarata ellenében a fen ti augs-
burgi konfesszió vallásától, hitétől, 
egyházi szokásaitól, rendjétől és szer-
tartásaitól – amint azok a fejedelem-
ségében, országában vagy uradalmá-
ban érvényben vannak vagy lesznek – 
el nem térítjük, büntetőparanccsal 
vagy más formában nem terheljük és 
nem háborgatjuk. Vallását, hitét, egy-
házi szokásait, rendjét és szertartásait, 
ingatlan és ingó vagyonát, földjét, 
alattvalóit, úri jogait és jogait illetően 
nyugalomban és békében hagyjuk.

(Az augsburgi vallásbéke 
szövegéből; 1555)

• Állapítsuk meg, hogyan zárta le francia 
vallásháborút a nantes-i edictum!

• Melyik vallásnak kedvezett? Miért?
• Mennyire érvényesült a protestánsok sza-

bad vallásgyakorlata?

• Mire tett ígéretet a császár?
• Állapítsuk meg, mely vallásokra vo-

natkozott a megállapodás!
• Mennyiben beszélhetünk vallássza-

badságról?

Mi történik a képen? Miért?

Jelenleg úgy látjuk, hogy – nem 
feledkezve meg Isten iránti mél-
tó és köteles hálánkról – fárado-
zásainkkal elértük a magunk elé 
kitűzött célt, mivel az úgymond 
reformált vallást követő alatt-
valóink jobb és nagyobb része 
katolikus hitre tért. S mivel en-
nek következtében a nantes-i 
ediktumnak és mindannak telje-
sítése, ami az úgymond refor-
mált vallásúak előnyére rendel-
tetett, feleslegessé vált, úgy ítél-
tük meg, hogy a királyságunk-
ban e hamis vallás terjedése ál-
tal okozott zűrzavarok, felfordu-
lás és bajok emlékének teljes 
 eltörlése érdekében sem mi job-
bat sem tehetünk, mint […] a 
nantes-i ediktum teljes visszavo-
nását.

(A nantes-i ediktum 
visszavonása; 1685)

• Mivel indokolta XIV. Lajos a ren-
delkezés visszavonását? 

• Hogyan tekintett a protestán-
sokra? 

Az 1566. évi templomdúlás ábrázolása (Frans Hogenberg 
korabeli alkotása). A megnövelt adóterhek, a rendi jogok 
megnyirbálása és a kálvinizmus üldöztetése miatt Német-
alföldön felkelés tört ki II. Fülöp ellen (1566). A kezdetben 
csak rendi ellenállásnak tűnő mozgalom kiegészült a kál-
vinisták templomfoglaló akcióival, amelyekre a spanyolok 
nyers erőszakkal válaszoltak (1568)

Vallási rendelkezések a német és francia területeken a 16–17. században

Történészszemmel
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V. 3. […] az alattvalókat, akár katolikusok, akár 
ágostai hitvallásúak, vallásuk miatt sehol megvetni 
nem szabad.

VII. 1. Ő császári felsége, a birodalom összes 
rendjei egybehangzó véleménye alapján jónak ta-
láltatott, hogy ugyanazt a jogot és kedvezést […] 
a katolikus rendeknek és alattvalóknak éppúgy, 
mint az ágostai hitvallás követőinek biztosítanak, 
azokra is kiterjesszék, akiket reformáltaknak ne-
veznek.

(A vesztfáliai békéből; 1648)

Urunk ő felsége, miképpen ennek előtte való gyű-
léseibe országával közönséggel [közösen] az religió 
[vallás] dolgáról végezött, azonképen mostan és ez 
jelen való gyűlésbe azont erősíti, tudniillik hogy mi-
dőn helyükön az prédikátorok az evangéliumot 
prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerént, és 
az község ha venni akarja, jó, ha pedig nem, senki 
kénszerítéssel ne kénszerítse az ő lelke azon meg 
nem nyugodván, de oly prédikátort tarthasson, az 
kinek tanítása ő néki tetszik. Ezért pedig senki az 
superintendensek [egyházi elöljárók] közül, se 
egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassák, ne 
szidalmaztassék senki az religióért senkitől, az eléb-
bi constitutiók [rendelkezések] szerént, és nem en-
gedtetik ez senkinek, hogy senkit fogsággal avagy 
helyéből való priválással [elmozdítással] fenyeges-
sen az tanításért, mert az hit Istennek ajándéka, ez 
hallásból lészen, mely hallás Istennek igéje által va-
gyon. 

(A tordai országgyűlés határozata; 1568)

Először: Ami a vallás ügyét illeti, […] kijelentettük és határoztuk: hogy az 
ország összes karai és rendei és a szabad városok, nemkülönben a kivált-
ságolt mezővárosok és az ország határszélein levő magyar katonák vallá-
sukat, a templomok, harangok és temető szabad használata mellett, 
mindenütt szabadon gyakorolják, és senkinek sem szabad bárkit is az ő 
vallásának szabad gyakorlásában bármely módon vagy bármely ürügy 
alatt zavarni és akadályozni.
Másodszor: Arra nézve, hogy a parasztok az ő vallásukban nem gátlan-
dók és nem háborítandók, kijelentjük és határoztuk, […] őket sem sza-
bad vallásuknak a fentebbihez hasonló szabad gyakorlásában, használa-
tában és követésében, […] ne kényszerítsék. […]

(A linzi békéből; 1645. december)

• Hogyan szabályozta a vallási kérdést a vesztfáliai 
béke?

• Miben jelent ez előrelépést az augsburgi vallás-
békéhez képest?

• Hogyan döntött a határozat a vallás ügyében? 
Milyen érvvel támasztották alá a döntésüket?

• Milyen politikai okok állhattak még a döntés hát-
terében?

• Milyen, a vallással kapcsolatos rendelkezések 
születtek a kor Európájában?

Az utolsó, erőteljesen vallási jelleget is öltő nagy konfl iktus a har-
mincéves háború volt (1618–1648), amelyet elsődlegesen a Német-
római Császárságban vívtak, bár külső hatalmak is részt vettek benne. 
A hatalmas pusztítást okozó háborút az 1648-as vesztfáliai béke zárta 
le, amely évszázadokra meghatározta Európa nemzetközi rendszerét, 
egyúttal hosszú távra is nyugvópontra juttatta a vallási ellentéteket.

Etnikai sokszínűség és vallásbéke Erdélyben
Miért alakult ki vallásbéke Erdélyben? 

A török hódítás nyomán a Magyar Királyságtól különváló Erdélyi 
Fejedelemségben több vallás békés egymás mellett élése alakult ki. 
Az Európa nyugati részén jellemző viszonyoktól eltérő, különleges 
helyzet hátterét az adta, hogy a kis fejedelemségnek a töröknek való 
kiszolgáltatottsága miatt megengedhetetlen lett volna egy belső val-
lásháború. Emellett az Erdélyt alkotó három rendi nemzet –  a ma-
gyar, a székely és a szász – együttműködésre törekedett. Annak elle-
nére, hogy a rendi különállás a 16. század második felétől vallási 
különállást is jelentett, a más-más felekezetet követő „nemzetek” kö-
zül egyik sem alkotott olyan erős többséget, hogy a többivel szemben 
ki tudta volna terjeszteni befolyását, így sokkal inkább egy egyensúlyi 
helyzet alakult ki. 

Erdély területén az evangélikus egyházhoz elsősorban a német 
ajkú szász városok polgárai csatlakoztak. A székelyek továbbra is 
nagyrészt a római katolikus vallást gyakorolták. A református vallás 
az erdélyi magyar megyékben élők körében terjedt el. Az ortodox 
(görögkeleti) egyházhoz tartozó román népesség körében nem tör-
tént vallásváltás. Erdély vallási sokszínűségét a menedéket találó 
Szentháromság-tagadók (antitrinitáriusok) egészítették ki, a 16. század 
közepén az Európa-szerte üldözött hit gyökeret eresztett, majd kiala-
kult az unitárius egyház. 

Mindezek nyomán több korábbi országgyűlésen megindult törvény-
alkotási folyamat eredményeként 1568-ra megszületett a tordai val-
lásbéke. Így Európában a korban példátlan módon és egyértelműen 
elsőként négy bevett vallás (katolikus, evangélikus, református, uni-
tárius) élhetett a továbbiakban békében egymás mellett. Az ortodox 
vallás nem bevett, csak megtűrt vallásnak számított. A fejedelemség 
területére a 16. század utolsó harmadában érkező zsidók megőrizték 
vallásukat. A későbbiekben törvényes letelepedést és kereskedési jo-
gokat biztosítottak számukra.

Szintén Erdélyhez kötődő fontos döntés volt az 1645-ös linzi béke. 
A Fejedelemség bekapcsolódott a harmincéves háborúba, majd rész-
vételét az említett békével zárta le. A fejedelem a Habsburg uralkodó-
val kötött megállapodás keretei között elérte, hogy európai szinten is 

• Hogyan szabályozta a linzi béke a felekezeti vi-
szonyokat?

• Milyen tekintetben hozott jelentős újdonságot a 
korban megszokott szabályzásokhoz képest?
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• Idézzük fel az irodalomból tanultakat: mit jelent az enciklopédia kife-
jezés? 

• Miért számított korszerűnek Apáczai műve a 17. századi Erdélyben? 
• Kinek a fi lozófi áját, és ezáltal melyik korabeli eszmeáramlatot vette át 

Apáczai? 
• A fi zikaórán tanultak alapján hogyan javítanánk ki a Napról közölt né-

zeteit?

Olvassuk el Apáczai művének címlapját! Mit jelent 
az enciklopédia kifejezés? Hogyan értelmeznénk a 
mai digitális korban az enciklopédia fogalmát?

különleges módon, Magyarországon a jobbágyok számára is bizto-
sították a felekezetek közötti választási lehetőséget, ezáltal a szabad 
vallásgyakorlatot.

Az Erdélyi Fejedelemség területén a korabeli tudományos élet fel-
lendítésére akadémiát alapítottak (gyulafehérvári főiskola), és a feje-
delmek fi nanszírozták a külföldi egyetemekre járó diákok tanulmá nyait. 
A protestáns vallási művek mellett számos orvostudományi, történeti 
stb. kiadvány keletkezett. Az erdélyi művelődésben a magyar nyelv 
tudatos használata fi gyelhető meg, így több jelentős nyelvművelési 
kiadvány (latin–magyar szótár, helyesírási elvek kidolgozása) születe-
tett a korban. Az egyik legfontosabb tudós, aki magyar nyelvű tanköny-
vek alkotásába kezdett, Apáczai Csere János volt. Apáczai hollandiai 
tanulmányai után tért vissza a gyulafehérvári főiskolára tanítani, a tár-
gyi ismeretek összegzésére állította össze a Magyar Encyclopaedia című 
művet (1655). 

Gondolkodom, tehát vagyok
Így kételkedvén azért, egyelőször könnyen feltehetjük, hogy se Isten, 
se ég, se föld, se semmi test ne legyen, […] mindazonáltal hogy mü 
magunk, akik így gondolkodunk és kételkedünk, semmik ne volnánk, 
azt semmiképpen meg nem engedhetjük, mivel magával ellenkeznék, 
ha azt vélnők, hogy ami gondolkodik, azonba [azonközben] amíg gon-
dolkodik, ne légyen. Minekokáért ez: Én gondolkodom, ezért vagyok: 
minden megtudható dolgok között legfőbb és bizonyosabb. 
A mozgás
A mozgásnak első oka az Isten, aki a testes dolgot mozgással és nyugo-
vással kezdetben együtt teremtette és amennyit akkor abba béadott, 
annyit tart mostan is meg benne. 
A Nap és a bolygók
Az ég kellő-közepiben vagyon a Nap, ki az ő maga tengelye körül való 
iszonyú sebes forgásával a mü egünket minden bennelevő állatokkal 
egyetemben éppenséggel forgatja. Amely részei ennek az égnek a 
Naphoz közelb vagynak, leggyorsabban forgattatnak őtőle, amelyek 
tá vu labb-távu labb, azok későbben-későbben.

(Apáczai Csere János Encyclopaediájából)

Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediájának címlapja

Összegzés

Történelmi forrás
Hasonlítsuk össze a leckében szereplő vallásbékéket (Augs-
burg, Torda, Nantes, Linz, Vesztfália) a következő szem-
pontok alapján:
• hány és mely felekezetekre vonatkozik?
• engedélyezte-e az egymás mellett élést vagy elkülönítette 

a felekezeteket?
• teljes egyenjogúságot adott a vallásoknak vagy maradtak 

különbségek?
• mely társadalmi csoportokra terjedt ki a vallásról való 

szabad döntés joga?

Történelmi jelentőség
• Miért tudta a katolikus egyház megszilárdítani a pozí ció-

ját Európa nagy részén?
• Hogyan valósult meg a katolikus megújulás?
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Kitekintő

A harmincéves háború

1618-ban a cseh rendek fellázadtak az erősza-
kos ellenreformációt képviselő II. Ferdinánd 
német-római császár ellen. Az uralkodó köve-
teit kihajították az ablakon, és koronáját fel-
ajánlották a protestáns katonai szövetség veze-
tőjének. A cseh rendek felkelésével kitörő 
háborúba a magyar rendi jogok és a protestáns 
vallás védelmében belépett az Erdélyi Fejede-
lemség is. A kezdeti sikerek után a Habsburgok 
ellentámadásba lendültek. A csehek legyőzése 
(fehérhegyi csata, 1620) és Csehország rendi 
jogainak eltörlése után a császári csapatok foly-
tatták a hadműveleteket az északi német terü-
letek felé.

A háború kiszélesedett, a spanyolok felújí-
tották támadásaikat Hollandia ellen. A kezde-
ti spanyol sikerek után a harcok elhúzódtak, és 
végül a háború a hollandok győzelmével vég-
ződött; az ország megvédte a függetlenségét. 
Eközben a német protestáns államok oldalán 
előbb a dán király hadserege, majd annak ve-
reségét követően a svéd király (II. Gusztáv 
Adolf) csapatai szálltak hadba. A hadművele-
tek mindvégig a Német-római Birodalom te-
rületén zajlottak, súlyos veszteséget okozva az 
ottani lakosságnak. A svédek belépése (1630) 
megváltoztatta a háború menetét, a kitűnő 
hadvezéri erényekkel rendelkező uralkodó 
visszaszorította a császári csapatokat. Bár a 
döntő ütközetben (Lützen, 1632) II. Gusztáv 
Adolf meghalt, a csata svéd győzelmet hozott, 
így a protestáns német fejedelemségek felléle-
gezhettek. 

A következő években az erőviszonyok ki-
egyenlítődtek, és ez a franciákat cselekvésre 
ösztönözte. Franciaország eddig titokban pén-
zelte a protestáns államokat, de a háború  utolsó 
szakaszában hadba vezette a francia csapatokat 
a Habsburgok ellen (1635). Mindez azért tűnt 
meglepőnek, mert a Francia Királyság katoli-
kus vallása ellenére hatalmi okokból a protes-
tánsokat támogatta, ami a korszakban példátlan 
volt. A franciák és a svédek együttes támadásai 
nyomán a Habsburgok békére kényszerültek. 
Az elhúzódó küzdelem egyik súlyos következ-
ménye volt, hogy a német területek lakossága 
jelentősen csökkent. A történészek között nincs 
egyetértés abban, hogy mekkora mértékű volt 
ez (20–40% között), de az kimutatható, hogy 
egyes területeket teljesen elpusztított a háború.

Határozzuk meg az egyes szakaszok hadmozdulatainak főbb irányait! 
Meddig törtek előre a Habsburg-csapatok az első évtizedben? Mi vált-
hatta ki a svédek beavatkozását? Mely szakaszok hadmozdulataiba 
kapcsolódtak be az erdélyi fejedelmi csapatok? Hogyan módosultak az 
erőviszonyok a franciák beavatkozásával?

Mi volt a legfontosabb szervezőerő a szövetségek megkötésénél a 17. 
század elején? Miben tért el ettől a francia külpolitika? Mi állt ennek hát-
terében? Milyen ellentétek feszültek a Habsburg Birodalmon belül? 
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4. „Hitviták tüzében” 33

„Hadügyi forradalom” a kora újkorban

A 16–17. században az európai hadseregek ütőképesebbek 
lettek, létszámuk nőtt, fegyvereik minősége sokat javult. 
A történetírás hadügyi forradalomként értékeli ezt az idő-
szakot, amely a rendi jellegű haderőtől a zsoldosseregeken 
át az állandó, toborzott hadseregekhez vezetett. A tűzfegy-
verek tömeges elterjedése során a gyalogság szerepe felér-
tékelődött. Az alakulatokban a muskétásokat vegyesen al-
kalmazták a pikás-lándzsás katonákkal, akik a puskák új-
ratöltése során védték a hadsorokat. Idővel a puskák újra-
töltése leegyszerűsödött, csökkentették a hidegfegyverrel 
harcoló katonák számát; és a 17. század végén a szuronyok 
elterjedésével már csak puskás csapatokat alkalmaztak. Míg 
a harmincéves háború zsoldosai sokszor megbízhatatlan 
alakulatoknak bizonyultak, XIV. Lajos országa állandó had-
sereget teremtett, egységes egyenruhával, kiképzéssel. 
A francia abszolutista állam kaszárnyákba helyezte el a fe-
gyelmezett haderejét, megkímélve ezzel a polgári lakossá-
got a különféle atrocitásoktól.

A fehérhegyi csata 
korabeli ábrázolása

Korabeli hadseregek létszáma

Időszak Spanyolország Hollandia Franciaország Anglia

1470-es évek   20 000 –   40 000 25 000

1550-es évek 150 000 –   50 000 20 000

1600 körül 200 000   20 000   80 000 30 000

1630 körül 300 000   50 000 150 000 25 000

1670-es évek   70 000 110 000 120 000 70 000

1700 körül   50 000 100 000 400 000 87 000

A francia hadseregszervezés hatalmas összegeket emész-
tett fel, de az összes európai hatalom mintának tekintette. 
A tüzérség és a várépítészet is átalakult. A nehezen moz-
gatható monstrumágyúk helyett könnyebb, hatékonyabb 
lövegeket alkalmaztak a csatatereken. A várak átépítése so-
rán alacsony, erős várfalakkal és sokszögű bástyákkal védett 
erődítményeket építettek, melyeknek ostroma már nagyobb 
előkészületeket igényelt. A nagyobb létszámú hadseregek 
ellátása szintén jelentős erőfeszítéseket követelt. Az után-
pótlás (logisztika) megszervezéséhez, az alakulatok kikép-
zéséhez, a seregtestek harcba vezetéséhez egy képzett tisz-
tikar kialakulására volt szükség. A korban sorra jelentek 
meg a hadtudományokkal foglalkozó művek, amelyekben 
már a természettudományos ismereteket is felhasználták. 
A legtöbb európai ország hadserege korszerűbbé vált, ezért 
a nagyhatalmak között katonai egyensúly alakult ki. Az 
Európán kívüli országok haderői azonban elmaradtak az 
európaiak mögött.

Vitassuk meg, minek köszönhetően tu-
dott egy ország erős hadsereget létre-
hozni a korban! Vajon hogyan tudta egy 
kormányzat bővíteni a hadseregét? Mi-
lyen okokra vezethető vissza az angol 
hadsereg alacsonynak tűnő létszáma? 
Gondoljuk végig: miért nem tudta Spa-
nyolország megőrizni erős haderejét?

Milyen fegyvereket 
látunk az ábrázolá-
son? Mi jellemezte a 
gyalogos alakulatok 
harcászatát? Miben 
különbözött a lovas-
ság harca a középko-
ri lovagoktól? Miben 
hasonlított az öltö-
zetük? 
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Összefoglalás

Kerettantervi 
fogalmak, 
adatok

Fogalmak: gyarmat, világkereskedelem, abszolutizmus, infl áció, manufaktúra, tőke, tőkés, bérmunkás, kapi-
talizmus, bank, tőzsde, részvény, örökös jobbágyság, reformáció, protestáns, evangélikus, református, angli-
kán, unitárius, vallási türelem, ellenreformáció, katolikus megújulás, jezsuiták, barokk.
Személyek: Kolumbusz Kristóf, Vasco da Gama, Ferdinánd Magellán, Luther Márton, Kálvin János, Károli Gás-
pár, Pázmány Péter, Apáczai Csere János, Habsburg-dinasztia, V. Károly, Loyolai (Szent) Ignác, XIV. Lajos.
Topográfi a: Spanyolország, India, London, Párizs/Versailles, Sárospatak.
Kronológia: 1492-től az újkor, 1492 Amerika felfedezése, 1517 a reformáció kezdete, 1545 a tridenti zsinat 
megnyitása, 1568 a tordai határozat, 1648 a vesztfáliai békék.

1.  A nagy földrajzi felfedezések és következményei
• A nagy földrajzi felfedezések okai és menetük
• Gazdasági átalakulás, a korai kapitalista viszonyok kialakulása

2. Vallási kérdések a kora újkorban
• A reformáció születése és elterjedése, a hitviták szerepe
• Az evangélikus és a református főbb hitelvek összehasonlítása
• Az anglikán egyház létrejötte
• A protestantizmus elterjedése Magyarországon
• A katolikus megújulás, és az ellenreformáció fő vonásai
• A katolikus megújulás Magyarországon
• Művelődési és kulturális változások a kora újkorban
• A barokk főbb jellemzői

3. A nagyhatalmi viszonyok átrendeződése
• A spanyol Habsburgok felemelkedése
• Vallásháborúk és vallásbékék a 16–17. században

4. A történelmi összefüggések feltárása
• Az európai régiók közötti gazdasági és társadalmi különbségek felismerése.
• Az új munkaszervezési formák összehasonlítása a céhes iparral.
• A reformáció okainak és következményeinek bemutatása.
• A katolikus és a protestáns tanítások és egyházszervezet összehasonlítása.
• Vallás és politika összefonódásának felismerése. 
• Az erdélyi vallási türelem szerepének és jelentőségének felismerése.

5. Történeti földrajz – térségek, városok azonosítása a történelmi atlaszban
• A felfedezők útjainak áttekintése tematikus térképeken.
• A reformáció egyes irányzatai terjedésének nyomon követése térképen.

  • Gondoljuk végig a tanultakat az alábbi vázlatpontok segítségével!

  • Készítsünk folyamatábrát néhány témához!

  • Gyűjtsük össze a legfontosabb forrásokat az egyes anyagrészekhez!

  • Emeljük ki a nevezetes eseményeket, személyeket és a hozzájuk tartozó dátumokat!
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4. „Hitviták tüzében” 35

II. A TÖRÖK HÓDOLTSÁG
KORA MAGYARORSZÁGON

Ebben a fejezetben a magyar történelem 1490 és 1699 közötti korszakát tekintjük át.

Ebből a fejezetből megtudhatod:
• milyen körülmények között roppant össze a középkori 

Magyar Királyság.
• hogyan történt az ország három részre szakadása.
• mi jellemezte az egyes országrészek politikai berendezke-

dését.
• hogyan élték meg az emberek az időszakot.
• milyen rendi jellegű küzdelmek zajlottak a Habsburgok-

kal szemben.
• hogyan történt a törökök kiűzése.

Ezek során tovább gyakorolhatjuk:
• egy korszakon belül lezajlott változások bemutatását 

különböző szempontok szerint.
• szöveges történelmi források felhasználását a történelmi 

események megismeréséhez.
• történelmi változások azonosítását és bemutatását 

térképek segítségével.
• önálló vélemény megfogalmazását eseményekről, 

jelen ségekről és személyekről.
• emberi magatartások és döntések megfi gyelését, illetve 

a történelmi problémák felismerését.

A pécsi dzsámi, avagy Gyertyaszentelő 
Boldogasszony-templom
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36 II. A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORA MAGYARORSZÁGON

5. Az ország három részre szakadása
Napjainkra már kezd a közbeszédből eltűnni az a szállóige, hogy „Több is veszett Mohácsnál!”. Nagy 
veszteség esetén szokták vigaszként mondani, vagyis nem érdemes búsulni miatta. Ezzel gyakorlatilag 
hangsúlyozzuk, hogy a „mohácsi vész” a teljes végromlást hozta el, és a minket ért veszteség ahhoz ké-
pest kisebb. De mi is „veszett el Mohácsnál”? Hogyan határozta meg a modern kori történelmünket is 
ez a csatavesztés, illetve a következményei? Idézzük fel, hogyan tudta a Magyar Királyság elhárítani az 
Oszmán Birodalom támadásait a 15. században!

A Jagelló-kor
Milyen következményekkel járt a királyi hatalom meggyengülése?

Hunyadi Mátyás halálakor házasságon kívül született fi ának, Corvin 
Jánosnak nem volt esélye a korona megszerzésére. A magyar főurak 
jelentős része elpártolt tőle, és inkább egy külföldi jelöltet támogattak. 
A bárók abban bíztak, hogy egy újabb perszonáluniós kapcsolat meg-
növelheti az ország erejét a törökök elleni harcban. A magyar trónra 
mind a Habsburg-, mind a Jagelló-dinasztia bejelentette igényét, és a 
vetélkedésből II. Ulászló cseh király (Mátyás egykori ellenfele, a len-
gyel király fi a) került ki győztesen. Megkoronázásával a két ország kö-
zött perszonáluniós kapcsolat jött létre, az új király mozgásterét azon-
ban a bárói réteg szűkítette (a Mátyás-féle törvények visszavonása, a 
királyi tanács szerepének megnövelése, a rendkívüli hadiadó eltörlése).

A részlegesen meggyengülő központi hatalom nem gátolta a rendi 
törekvéseket. A köznemesség egyre erélyesebben lépett fel a rendi or-
szággyűléseken a királyi tanáccsal és a bárókkal szemben. A határo-
zatok végrehajtását azonban a főurak megakadályozták. Mivel II. Ulász-
lónak sokáig nem született fi úgyermeke, ezért a rendek kimondták a 
szabad királyválasztás elvét, valamint hogy idegen származású királyt 
nem választanak (rákosi végzés, 1505). A döntés (amely nem volt tör-
vény) leginkább az ország legnagyobb földbirtokosának, Szapolyai 
Jánosnak az érdekeit szolgálta, aki a trón megszerzésére törekedett. 
A következő évben azonban megszületett II. Lajos, és a főúrnak egye-
lőre meg kellett elégednie az erdélyi vajda tisztségével.

II. Ulászló a Habsburgokkal kötött házassági szerződéssel megszi-
lárdította gyermekei helyzetét (Bécs, 1515). II. Lajost eljegyezték Habs-
burg Máriával, nővérét, Jagelló Annát pedig Habsburg Ferdinánddal. 
(Ferdinánd és Mária V. Károly testvérei voltak.) Az 1516-ban tízévesen 
trónra lépő II. Lajos helyett kezdetben egy rendi tanács irányított, és a 
kiújuló hatalmi vetélkedések megbénították az ország működését. Köz-
ben a nemesfémbányák kimerülésével a kincstár nagy veszteségeket 
szenvedett el, és a végvárakra fordított összeg (150-200 ezer arany-
forint) szinte teljesen felemésztette a bevételeket. Az Oszmán Biroda-
lom közel-keleti terjeszkedésével még erősebb ellenséggé vált. 

Terület Népesség Éves bevétel

Magyar 
Királyság

mintegy 
325 ezer km²

3-3,5 millió fő 180-220 ezer aranyforint

Oszmán 
Birodalom

kb. 2 millió km² 12-13 millió fő 9,5 millió aranyforint

A Jagelló-korban Magyarország és az Oszmán Birodalom között 
fegyverszünet volt, amelyet időről időre megújítottak. A fegyverszünet 
ellenére a portyázások állandóak voltak a déli határokon, de nagyobb 
török haderő nem vonult az ország ellen. I. Szulejmán (1520–1566) 
trónra lépésével az Oszmán Birodalom érvényesíteni kívánta az erő-

A Száva átkelői a törökök kezén vannak, s ezután 
már nem marad más, mint a Dráva, mely a Szává-
nál kisebb folyó, s amelyen gyerekség hidat verni. 
Ezen túl aztán nincs több akadály Budáig és Bé-
csig […] Ez az ország nem képes magát megvéde-
ni, hanem ki van szolgáltatva az ellenség kegyel-
mének, és úgy fog kikerülni a háborúból, ahogyan 
az ellenségnek tetszik. Mert: el lehet-e képzelni 
azt, hogy Magyarország háborút viselhessen a tö-
rök egész hatalma ellen, mikor a magyar király és 
az urak még arról sem tudnak gondoskodni, hogy 
a végeken szolgáló katonaság megkapja zsoldját? 
Őfelsége a király súlyos anyagi helyzetben van 
[…], az urak viszálykodnak, a nemesség pártokra 
bomlott […] a legegyszerűbb hadifelszerelésük 
sincsen meg. Azt megtehetik, hogy egyszer meg-
ütközzenek, de akkor vereséget is fognak szen-
vedni. […] az országbárók közt egy sincsen, aki-
nek elég hatalma lenne itt rendet teremteni. 
S jobb is, hogy nincsen, mert ez akkor egészen bi-
zonyosan megpróbálkoznék vele, hogy királlyá te-
gye magát. […] az emberek itt annyira gyűlölik 
egymást, hogy nyugodtan elmondhatom: az alatt 
a két év alatt, mióta itt vagyok Budán, igaz baráto-
kat még nem láttam a magyar király udvarában. 
Ehhez járul még az egyházi és világi rend közötti 
nagy gyűlölködés. […] Maradna tehát, hogy a köz-
nemességgel próbáljunk rendet csinálni. […] De 
ezek teljesen az uraktól függenek, nem tesznek 
mást, mint amit patrónusaik parancsolnak nekik. 
[…] Az országgyűlésen mindenki arról beszél, ami-
ről jólesik, összevissza, minden rend nélkül; a ne-
mesek azt kiabálják, amit uraik parancsolnak ne-
kik, s csak olyan tárgyakról tanácskoznak, amit az 
urak az őket szolgáló és felfogadott nemeseiknek 
kiadtak.

(Antonio Giovanni da Burgio nuncius [követ] 
jelentése a pápához)

• Milyen stratégiai hátrányt jelentett Nándorfehér-
vár elvesztése?

• Hogyan ítélte meg a pápai követ az ország hely-
zetét?

• Mi volt a véleménye a magyar politikai vezető ré-
tegről? Miben látta a legnagyobb problémát?
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Döntő ütközet
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1544

A kettős királyválasztás utáni
belső határ

Török hadjáratok 
1526 és 1544 
között

A mohácsi csata

A mohácsi csata
Milyen közvetlen előzményei voltak a csatának?

Nándorfehérvár eleste után a török csapatok további várak elfoglalá-
sával még nagyobb rést ütöttek a végvárvonalrendszeren, és portyá zóik 
felprédálták a déli vármegyéket. A védelmet Tomori Pál kalocsai érsek 
irányította, aki szerény létszámú haderejével helyi sikereket ért el. 
II. Lajos feleségével, Habsburg Máriával megpróbálta a rendi széthúzást 
felszámolni. Csehországban sikerrel jártak, de Magyarországon ku-
darcot vallottak. A rendi törekvések miatt az országgyűléseket állandó 
viszályok kísérték.

A Habsburgok felől nem érkezett segítség, mivel V. Károly birodal-
ma ekkor háborúban állt Franciaországgal. A francia király létrehozott 
egy Habsburg-ellenes szövetséget, amelybe még Szulejmánt is be akar-
ta vonni. A szultán érzékelte II. Lajos elszigetelődését.

1526-ban újra mozgásba lendült a szultáni hadsereg. A magyar 
haderő most is lassan gyülekezett, a mozgósító parancsot csak akkor 
küldték szét, amikor a törökök már a határnál álltak. Szapolyai János 
erdélyi serege (körülbelül 15 ezer fő) a földrajzi távolság miatt nem 
tudott II. Lajos segítségére érkezni, és a cseh és német zsoldosok 
(8 ezer fő) is késve indultak. Az oszmánok júliusban betörtek az or-
szágba, elfoglaltak két erődítményt (Pétervárad, Újlak), majd augusz-
tus közepén megkezdték az átkelést Eszéknél a Dráván. A II. Lajos 
vezette királyi sereg nehézkesen indult, elmulasztotta az átkelés meg-
akadályozását, így a Dunántúlon, Mohácsnál kényszerült csatára. 

Rekonstruáljuk a csata fordulópontját a térkép és a 
következő oldali forrásrészlet segítségével! Keres-
sük meg az interneten a mohácsi csata animációs 
feldolgozását! Hogyan kezdődött az összecsapás? 
Milyen típusú lovasság jellemezte a küzdő feleket? 
Melyik csapattest volt a törökök legütőképesebb 
seregrésze? Miért omlott össze a magyar csapatok 
támadása? 

Milyen következményekkel járt az 1526. évi török hadjárat? Hová irányultak az 1529. és 1532. évi támadások? 
Melyik évben került Buda véglegesen török megszállás alá? Milyen stratégiai céljai lehettek az 1543–44. évi 
hadjáratoknak?
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fölényét, és 1521-ben megindította hadait a déli végvárvonal ellen. 
Szabács vára gyorsan a török kezébe került, míg Nándorfehérvár több 
száz védője több mint két hónapon keresztül ellenállt. A királyi hadse-
reg még csak gyülekezett, amikor a végvár kapitulált (augusztus 29.). 
Nándorfehérvár elestével nyilvánvaló lett, hogy az oszmán haderő ké-
pes mélyen előrenyomulni az ország belsejébe.
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A napnak legnagyobb részét ezután az ellenségre 
való várakozásban töltöttük. […] Amint a táma-
dásra jelt adtak, az első csatarendben állók heve-
sen összecsaptak az ellenséggel; elsütötték összes 
ágyúikat. A támadás nem sok kárt okozott az el-
lenségben, bár sokkal hevesebb volt, mintsem 
katonáink számától várni lehetett volna; az ellen-
ség részéről többen estek el, mint a mi részünkről. 
Végre is az ellenség vitézül küzdő katonáink elől 
hátrálni kezdett, vagy azért, mert a mieink táma-
dása visszaszorította őt, vagy azért, hogy közelebb 
csaljon bennünket ahhoz a helyhez, ahol ágyúi 
voltak felállítva. Ekkor sebes vágtatva érkezett a 
királyhoz Báthori András, és jelentette, hogy az el-
lenség meghátrált, a mienk a győzelem. Előre kell 
nyomulni, és támogatni kell az ellenséget üldöző 
csapatokat. Erre árkon-bokron át mi is elősiettünk. 
[…] A király […] sorainkból akkor tűnt el, mikor az 
ellenség ágyúi megszólaltak, s a jobbszárny futás-
nak eredt. […] Bár a király serege, amint mondot-
tuk, erősen megzavarodott, s futásnak eredt, még 
azután is tovább folyt a harc, de már nem azon a 
széles síkságon, hanem közvetlenül az ágyúk 
előtt; ezek már annyira közel voltak hozzánk, hogy 
alig tízlépésnyi távolság választott el bennünket 
tőlük. Ekkor azután nemcsak a rémület; hanem az 
ágyúk füstje következtében is, amely mindent be-
töltött, s a látást is akadályozta, a sereg nagy része 
kénytelen volt az említett mocsarak mellett elte-
rülő völgybe ereszkedni, míg a többiek vitézül 
küzdöttek tovább az ágyúk előtt. Mikor azonban 
azok, akik a völgybe húzódtak, ismét visszatértek s 
harcolni kezdtek, az ágyúzás és a füst annyira elvi-
selhetetlenné vált, hogy a sereg nagy része futás-
nak eredt, s az ágyúknál harcolók is kénytelenek 
voltak elmenekülni. 

(Brodarics István krónikája a mohácsi csatáról)

Isten és a lelkiismeretem a tanú rá, hogy minden 
fáradsággal és szenvedéssel, amit vállalok, amit a 
megboldogult Lajos király halála óta szüntelenül 
viselek, semmi mást nem kerestem, csak a haza 
boldogulását. Nekem egészen más a vélemé-
nyem, más tanácsot adnék Uraságodnak, s arra 
biztatnám, alkalmazkodjék az időkhöz. A bölcs 
embert mindig ez jellemzi […]. Uraságod, aki eny-
nyire szereti hazáját és a kereszténységet, ne tart-
sa méltatlannak, ne piruljon, hogy a törökökkel, 
sőt tatárokkal és szaracénokkal és bármiféle hitet-
len népséggel érintkezik, ugyanazt eszi és ugyan-
azt issza, amit ők. Hiszem – mert ilyen időkben 
élünk –, hogy így nagyobb szolgálatára lehet Ura-
ságod a pusztuló hazának, mint ha az ellenkezőjét 
teszi.

(Brodarics István szerémi püspök levele 
Nádasdy Tamásnak; 1533)

A mintegy 25 ezer főnyi magyar sereg a mohácsi csatában próbál-
ta megállítani a körülbelül 60 ezer fős török haderő támadását (augusz-
tus 29.). A Tomori Pál vezette nehézlovasság – egész napos várakozás 
után – délután rátámadt a csatamezőn megjelenő szpáhikra, és az első 
összecsapás sikerén fellelkesedve folytatták előrenyomulásukat. A ma-
gyar csatasor azonban belefutott az időközben felsorakozó janicsárok 
és a török tüzérség ágyú- és kézifegyversortüzébe, a főurak jelentős 
része ekkor életét vesztette. A török ellentámadás katasztrofális vere-
séghez vezetett: a magyar hadsorok felbomlottak, és a menekülés során 
II. Lajos is meghalt, lovával a megáradt Csele-patakba bukott és meg-
fulladt. 

Székely Bertalan: II. Lajos holttestének megtalálása (1860)

Figyeljük meg alaposan a festményt! Miért nem páncélruhában festette 
meg a művész II. Lajos holttestét? Nézzünk utána, milyen kortársi plety-
kák keringtek a király haláláról! Vitassuk meg, miért fogadta dühösen 
Szulejmán II. Lajos halálhírét!

• Kinek a pártján állt Brodarics?
• Mi volt a meglepő a szerémi püspök érvelésében?
• Keressünk érveket Habsburg Ferdinánd mellett 

és ellene!

A kettős királyválasztás
Miért alakult ki belső viszály II. Lajos halála után?

Szulejmán szultán diadala teljes volt, az oszmán haderő rövidesen 
bevonult Budára. A törökök az ősz közeledtével elhagyták az országot, 
de útközben végigpusztították a Duna–Tisza közét, és több tíz-
ezer foglyot hurcoltak magukkal. 1526 végén a súlyos vérveszteséget 
szenvedett vezető réteg sorsfordító döntéseket hozott. A köznemesség 
és a főurak egy része királlyá koronázta Szapolyai Jánost (I. János), 
míg másik csoportjuk és az özvegy királyné emberei Habsburg Ferdi-
nándot választották királynak.

A két király megválasztása mögött látszólag észszerű indokok áll-
tak. A Szapolyai-hívek a magyar rendi összefogás megteremtésében 
bíztak, míg a Ferdinándhoz hűek a Habsburgok katonai segítségében 
reménykedtek. A két király között rövidesen fegyveres harc kezdődött, 
a nyugati országrészt birtokló Ferdinánd fellépett Szapolyai csapatai 
ellen, aki haderejével előbb Erdélybe, majd Lengyelországba vonult 
vissza. Szapolyai nem törődött bele a trón elvesztésébe, és szövetsége-
seket keresett a Habsburgok ellen. Ekkor hozta meg nehezen vállal ható 
döntését: követeket küldött Szulejmánhoz, hogy a szultáni támoga-
tásért cserébe felajánlja az ország vazallusságát (1528).
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5. Az ország három részre szakadása 39

Ezentúl a császári felség és mi [V. Károly császár és 
I. Ferdinánd] leveleinkben s mindenütt másutt fel-
séges János királyt testvérünknek és Magyaror-
szág, Dalmácia, Horvátország stb. királyának fog-
juk írni és nevezni, s ő is ezt teszi a császári felség-
gel, velünk s mindkettőnk fi aival és örököseivel. 

[…] Minthogy pedig felséges János királynak 
most sem felesége, sem gyermekei nincsenek, ha 
Isten kiszólítaná ez árnyékvilágból, még ha volna is 
akkor fi a, az ország és a keresztény világ üdvére 
való tekintetből, amelyet ebből a békéből és szö-
vetségből Isten segítségével bizton remélünk, és 
hogy ezáltal végre már vége legyen annak a sok 
bajnak, amelyet ez az ország az elmúlt évek alatt s 
már régebben is szenvedett, a saját családja és utó-
dai dicsőségét a közjó érdekének alárendelni akar-
ván, beleegyezett abba, hogy halála után, még ha 
volna is fi a, az egész magyar birodalom összes or-
szágaival, tartományaival s alávetett részeivel s a 
királyi jog egész teljességével mireánk, vagy ha mi 
időközben meghalnánk, fi unkra szálljon és marad-
jon, akit az ország köteles lesz közös megegyezés-
sel királlyá választani, és ha az is elhalna, az ő törvé-
nyes s a fi aitól vagy azoknak törvényes örököseitől 
leszármazó örökösökre és utódokra, és ha azok is 
kihalnának, a császár őfelségére [V. Károly] s az ő 
fi aira és törvényes örököseire szálljon.

(Váradi béke; 1538)

A kettős királyválasztás időszaka

• Miért kényszerültek a felek kompromisszumra? 
Miben állapodtak meg rövid távon? 

• Mi történt volna Szapolyai országrészével halála 
esetén?

Mi történt II. Lajos halálát követően az országban? Hogyan szilárdította 
meg Szapolyai János a hatalmát? Kinek kedvezett a megosztottság? Mi-
lyen politikai következményekkel járt a Szapolyai-párt ténykedése?

Állapítsuk meg a rekonstrukciós rajz alapján, meny-
nyire írta le valósághűen a várat! Vajon miért?  
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királyválasztás

1526

szövetség

1528Ferdinánd
sikerei

1527

váradi 
béke

1538

török támadás
Bécs ellen

1529

Kőszeg
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1532

támadás
Buda ellen

Buda török 
kézre kerül

az ország
három részre szakad

1541

János Zsigmond
születése

1540

1541

Az Oszmán Birodalomnak, amely távlati célként Bécs bekebelezését 
tervezte, kapóra jött János király kérelme. Szapolyai török segítséggel 
rövidesen visszaszerezte a Tiszától keletre lévő országrészt, majd 1529-
ben a Bécs ellen vonuló Szulejmánt hűbéruraként fogadta. A török 
sereg a későbbi császárváros alatt kudarcot vallott, de a szultán az újra 
elfoglalt Budát visszaadta Szapolyainak.

A következő években a két király közötti erőegyensúly alig változott, 
mindkét fél megőrizte pozícióját. A zűrzavaros politikai helyzetet az 
is mutatta, hogy a két király hívei közül többen átálltak a másik oldalra. 

1532-ben a török újabb, Bécs elleni támadása Kőszeg váránál meg-
akadt. Szulejmán, amikor arról értesült, hogy Bécs alatt V. Károly csá-
szár erős hadserege állomásozik, időhúzásból belefogott a város ostro-
mába. A maroknyi védő Jurisics Miklós vezetésével hősiesen ellenállt 
a török rohamoknak, és a védekezés, illetve a császári sereg közelsége 
visszavonulásra késztette Szulejmánt. A döntő összecsapás így elmaradt, 
és a kortársak számára egyre nyilvánvalóbb lett, hogy az ország a két 
nagyhatalom ütközőzónájává vált.

Buda eleste és az ország három részre szakadása
Milyen lépések vezettek az ország három részre szakadásához?

A helyzetet felismerve a két király békét kötött (váradi béke, 1538), 
amely hosszabb távon a Habsburgoknak kedvezett. Szapolyai halála 
esetén királyságának területe (a Magyar Királyság keleti része) átszállt 
volna Ferdinándra. A sors azonban közbeszólt, I. János a következő 
évben megházasodott (a lengyel király lányát, Jagelló Izabellát vette 
feleségül), akitől fi a született. Szapolyai már csak halálos ágyán értesült 
a csecsemő megszületéséről, de megeskette híveit, hogy országrészét 
megőrzik fi a (János Zsigmond) számára. Az esküt tevő gyámok között 
a legnagyobb befolyással Fráter György bírt.

A kőszegi vár rekonstrukciós rajza. Az egyik török tör-
ténetíró így írta le Kőszeget: „nehezen járható hegy lá-
bánál épült nagy vár, amelynek fala terjedelmes, mint 
az egész világ, a levegőbe nyúló bástyái magasabbak az 
égi Hal csillagzatnál, és olyan erősek, hogy nem lehet 
leírni. Árkának mélységét és szélességét az okosak éles 
esze sem bírná megmérni."

A kőszegi vár rekonstrukciós rajza. Az egyik török tör-
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Rövid tisztelgés után a császár előbb a dajkát a 
gyermekkel, majd az urakat is elbocsátotta. Az 
urakat másik sátorba vezették, s hozzájuk jött há-
rom basa a császár üzenetével, melyre rögtön fe-
lelniük kellett. A basák akkor a feleletet a császár-
hoz vitték, és az uraknak meghozták a császár pa-
rancsát: Budát adják az ő kezébe. Követelésének 
magyarázatául felhozta a tanácsurak egyenetlen-
ségét, meg hogy nem elég erősek Budavár meg-
védésére. Azt is üzente, hogy ez a hadjárata is hi-
hetetlen nagy költségbe került, és nem jöhet min-
dig annyi néppel olyan messziről a várat megoltal-
mazni. Az urak ekkor megijedtek, de nem mertek 
ellenkezni. Közben a császár sátrába ment a jani-
csáraga, és megértvén a parancsot, kilépett a sá-
tor elé, szótlanul intett kezével a janicsároknak és 
a császár testőreinek, kik erre csapatokban rohan-
tak Budavár elfoglalására. Ezen a napon, megbe-
szélés szerint, sok török lovas ment be egyenkint a 
várba, a kaput pedig barátság színe alatt foglalták 
el, nehogy a bebocsátásnál civakodás vagy véron-
tás keletkezzék. Végül tömegesen törtek a várba, 
az összes őrhelyeket elfoglalták; mindenkit, kivel 
találkoztak, kényszerítették, hogy hazamenjen, és 
két napig őrködtek a házak előtt, hogy senki se 
lépjen az utcára. A királyfi t a táborban tartották, 
míg a császárnak hírül nem hozták, hogy Budát a 
parancs szerint ellenállás nélkül elfoglalták.

(Verancsics Antal krónikájából)

• Mivel indokolta a szultán Buda megszállását?
• Hogyan történt a vár elfoglalása?
• Miért nem fejtettek ki ellenállást a védők?

Gondoljuk végig, mikor volt utoljára csecsemőkorú királya az ország-
nak! Miben különbözött az akkori helyzet a mostanitól? Végezzünk 
gyűjtőmunkát! Olvassuk el Gárdonyi Géza Egri csillagok című művében 
a Buda alatt lezajlott események leírását! Milyen eseményekkel színesí-
tette a történteket az író? Kire vonatkozott, illetve melyik eseményre 
utalt a miniatúrán szereplő perzsa felirat?

Fráter György (1482–1551) horvát-olasz családban szü-
letett Martinuzzi György néven. Először Corvin János ap-
ródjaként szolgált, majd annak halála után belépett a 
pálos rendbe. Mohács után Szapolyait támogatta. A ki-
rály gyóntatójaként kincstartó és váradi püspök lett, és 
nagy befolyásra tett szert I. János udvarában. (A festmény 
a 18. században készült)

Az özvegy királyné, Jagelló Izabella gyermekével, János Zsigmonddal I. Szulej-
mán előtt (oszmán miniatúra). A miniatúra perzsa felirata: „Miután ajka el-
végezte a föld megcsókolását, illendően kezét a mellén keresztbefonván, álno-
kul dicsőítést mondott és áldást zengett, remegő ajkát bezárta.” (Perzsa fordí-
tás: dr. Jeremiás Éva)

1541-ben Ferdinánd erős hadsereget küldött Buda megszerzésére. 
A szorult helyzetben lévő Fráter György a törökhöz fordult segítségért, 
igaz, Szulejmán is döntött az újabb hadjáratról. Az ostrom kudarcot 
vallott, és a megérkező oszmán haderő Buda alatt táborozott le. A szul-
tán néhány nap múlva látogatásra hívta a Szapolyai-híveket, majd a 
vendéglátás alatt csapatai csellel elfoglalták az ország fővárosát (1541. 
augusztus 29.). A szultán megkímélte a fogságába került János Zsig-
mond és Jagelló Izabella életét. A Tiszától keletre lévő országrész kor-
mányzását átadta nekik, és a csecsemő királyt vazallusának ismerte el. 
Buda azonban a török kezén maradt. Így a Duna mentén megszállt 
területsáv (Hódoltság) kialakulásával az ország három részre szakadt.
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1526. március 27. A királyi tanácsban egész napokat fecsérel-
nek el azzal, hogy egymás ellen vádaskodjanak: az urak a ki-
rályt hibáztatják, a király az urakat vádolja. […] De arról, hogy 
miképp kellene a bajokon segíteni, csak nagyon keveset vagy 
éppen semmit sem beszélnek. Az államnak nincs semmije, a 
magánosok [magánvagyonnal rendelkezők] nem akarnak 
adni. Engedelmesség alig van, az urak egymástól rettegnek, 
a király mindenkitől. Semmi előkészület, semmi rend nincs.

1526. április 25. Napról napra mind rosszabb hírek jönnek 
a török készülődéséről, de azért mind a mai napig a magya-
rok nem tettek semmit, és az Őszentsége által kiállított két-
száz könnyűlovas és ötszáz gyalogos az egyetlen előkészüle-
tük a védelemre.

1526. május 9. A kalocsai érsek azt írta a királynak, hogy 
egészen biztos hírek szerint a török szultán serege április 24-
én elindult Konstantinápolyból. […] A magyarországi előké-
születekről azonban nem írhatok egyebet, mint hogy ma 
van a diéta [országgyűlés] utolsó napja, s eddig az óráig az 
ország védelmét szóba sem hozták.

1526. május 24. Megvolna tehát a harci kedv s a bátorság, 
de – Isten segítse meg őket – tüzérségük, hadvezéreik, hajó-
ik, élelmiszerkészleteik, fegyverük nincsen, s nem tudják, 
hogy mivel is kell valójában szembenézniük.

1526. augusztus 25. Őfelsége Mohács falu mellett ütött 
tábort, az ellenségtől mindössze négy magyar mérföldnyire, 
de most már Őfelségét az ellenségtől nem választják el töb-
bé sem hegyek, sem folyók, sem erdők. 

(Antonio Giovanni da Burgio pápai követ leveleiből)

• Hogyan történt a magyar haderő felállítása a mohácsi csa-
tát megelőző hónapokban?

• Milyen belső problémákat emelt ki a pápai követ?
• Mekkora sereggel rendelkezett a király a török hadjárat in-

dulásának napjaiban?
• Vitassuk meg, milyen okokra vezethető vissza a korabeli 

hadseregek mozgósításának nehézkessége!

Hadviselési feltételek és várostromok 
a török korban

A hadjáratok évszázadokon keresztül áprilistól októberig tar-
tottak. A korabeli utánpótlási viszonyok mellett a felvonuló 
hadseregek élelmezését ősszel és télen nem lehetett biztosítani, 
a csapadékos időjárás járhatatlanná tette az utakat. A hadvise-
lő feleknek nemcsak a csapatok megfelelő ellátásáról, hanem 
az igavonó erő (lovak, öszvérek) táplálásáról is gondoskodniuk 
kellett. Magyarországon, főleg az élelmezés miatt, a nagyobb 
haderő mozgósítása csak az aratás megkezdése után, júliusban 
kezdődhetett. A török ellen összehívott Habsburg-csapatok 
hasonlóan csak júliusra érkeztek meg a birodalom tartomá-
nyaiból. Ezzel a keresztény véderő már értékes három hónapot 
vesztett, és a korabeli Európában egyedülálló módon állandó 
hadsereggel rendelkező támadó fél ezt ki is használhatta.

A végvárrendszer ugyanakkor sikeresen lefékezte a táma-
dó hadsereg előrenyomulását. Az egymástól kisebb-nagyobb 
távolságra lévő várak között látszólag könnyű lett volna az 
áthaladás, de azt egy hadsereg sem kockáztathatta meg, hogy 
a háta mögött olyan ellenséges alakulatok maradjanak, ame-
lyek elvághatják az utánpótlási vonalaitól. Ezért volt fontos 
egy-egy végvár elfoglalása, sőt a megszállt erődítményt a tá-
madó raktár bázisként is felhasználhatta csapatainak további 
ellátásához.

Az ostromeszközök sokat fejlődtek a 16. századra. Az osz-
mán haderő kitűnő ostromlövegekkel rendelkezett, a várak 
gyengébb pontjainak lövetése napokig eltartott. Sokszor egy-
egy adott falszakasz aláaknázásával is próbálkoztak, ilyenkor 
föld alatti alagutat ástak a várfal alá, ott puskaporos hordókat 
helyeztek el, és a megfelelő pillanatban felrobbantották őket. 
A törökök gyakran próbáltak árulót keresni a védők között, 
a nyilakra tűzött és a várba belőtt üzenetekben magas jutal-
mat ígértek a hozzájuk átállóknak.

A várat védő kapitánynak mindezekre fi gyelnie kellett. Ha 
volt megfelelő lövegállománya, akkor megpróbálkozhatott az 
ellenséges ágyúk szétlövésével. A meggyengített falszakaszt 
éjszaka újraépíthették, vagy mögötte sáncot emelhettek. Az 
aknát ásó támadókkal szemben ellenjá-
ratot ástak, az esetleges árulókat pedig 
azonnal felakasztották. A törökök a meg-
felelő tüzérségi előkészítés után általános 
rohamot indítottak, ilyenkor a falakat 
megrohanva, ostromlétrákkal próbáltak 
feljutni a várfalra, vagy az ágyúkkal szét-
lőtt réseket támadták. A roham visszave-
rése a védők fi zikai és lelki erejétől is füg-
gött, a várkapitány a jól mozgatott belső 
tartalékokkal leküzdhette a többszörös 
túlerőt. Ugyanakkor mindenki tudta, 
hogy egy hosszabb ostromot a korabeli várak nem bírnak ki, 
és a megismételt rohamok végül felmorzsolják a védők ellen-
állását. Ennek ellenére a védők felvállalták a harcot, hiszen 
tisztában voltak vele, hogy minden egyes nap, amelyet a török 
a vár alatt eltölt, lassítja támadási lendületét.

Történészszemmel

Várerődítési változások (körbástya és olaszbástya, illetve füles- és 
olaszbástya)

Vizsgáljuk meg a tűzfegyverek elhelyezését a bástyatípuso-
kon! Miért védhető jobban az olaszbástya a körbástyánál? 
Milyen megfontolásból alakították ki a fülesbástyákat?

körbástya

olaszbástya

holttér

α

β

fül olaszbástya

tortenelem_10-31.indd   41tortenelem_10-31.indd   41 2021. 06. 07.   8:23:362021. 06. 07.   8:23:36



42 II. A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORA MAGYARORSZÁGON

Ali

Ahmed

Duna Tisza

DrávaSzáva

L E N G Y E L  K I R Á L Y S Á G

MOLDVA

H A V A S A L F Ö L D

M
A

G
Y

A
R

 
K

I R Á L Y S Á G

O S Z M Á N  
B I R O D A L O M

H
A

B
SB

U
R

G
 B

IR
O

DALOM

E R D É L Y I  

F E J E D E L E M S É G

Kanizsa

Siklós

Szigetvár
1566

1552

1552

Szolnok 
1552

Jenő 
1566

1566

1552

Eger

Drégely

Veszprém
1552

1552

Szeged

Buda

Eszék

Nógrád

Hollókő

Arad 
1552

1552

Gyula 

Temesvár 

Erdélyhez kapcsolt részek, a Partium
Habsburg Ferdinánd országrésze 
Oszmán Birodalom területfoglalása
Ali és Ahmed hadjárata 1552-ben
Török hadjáratok 1566-ban

A török hódítás határa 1547-ben
A Habsburg Bir. határa 1568-ban
A török hódítás határa 1568-ban
Török vilajet székhelyeBuda

Gyűjtsük ki a török hadjá-
ratok főbb irányait! Mivel 
fenyegetett volna, ha Fel-
ső-Magyarország a török 
kezére kerül? Milyen kül-
politikai mozgástérrel bírt 
az Erdélyi Fejedelemség? 

A várháborúk kora

Fráter György hintapolitikája
Miért nem sikerült egységesen fellépni a török ellen?

Buda elvesztése és a Hódoltság kialakulása után Fráter György 
a keleti Magyar Királyság kormányzójaként a keresztény ország-
részek egyesítésére törekedett. Mivel ismerte az oszmánok erejét, 
elfogadta a török vazallusságot, ezért nyíltan nem cselekedhetett, 
hiszen óvatlan lépése kiprovokálhatta volna a szultán támadását. 
Mindemellett tudta, hogy a Habsburgok nem rendelkeznek ak-
kora erővel, amellyel a keleti országrészt megvédhetnék. Ferdi-
nánd bátyja, V. Károly a német vallásháborúban harcolt, öccsének 
csak a nyugati területek megvédésére volt elegendő pénze. 
(1542-ben a Buda visszaszerzésére indított hadjárata kudarcot 
vallott.)

Fráter György hintapolitikát folytatott: miközben Béccsel 
levelezett, az éves adókat elküldte Konstantinápolyba. Lépéseit 
igazolva látta akkor, amikor az oszmánok megkezdték a Hódolt-
ság kiszélesítését és egy Buda környéki védvonalrendszer kiala-
kítását (például Székesfehérvár, Pécs, Esztergom, Visegrád elfog-
lalása 1543–44 során).

Fráter György végül döntött: behívta Ferdinánd csapatait, 
miközben lemondatta János Zsigmondot és édesanyját. A beér-
kező Habsburg-csapatok csekély létszáma láttán a barát megijedt, 
és folytatta a hintapolitikáját. Tetteivel újra törökhűséget szín-

[…] ahogyan csaknem minden eddigi levelemben kö-
nyörögtem Felségednek, hogy tisztességgel rendezze a 
királyné őfelségével [Izabellával] és fenséges fi ával [János 
Zsigmonddal] való kapcsolatát, éppúgy – ha lehet, még 
alázatosabban – most is azért esedezem, hogy legyen Fel-
ségednek különös gondja őfelségeikről, hogy én is szaba-
dabban szolgálhassak Felségednek. A török ugyan szép 
szavakat mond, de nem szabad megbízni benne, hiszen e 
tetszetős szavak nyomán már sok országot végromlásba 
döntött. A királyné őfelségét tehát nem hagyhatom itt a 
nyilvánvaló veszedelemben, hanem valamely biztos hely-
re kell vinnem. Ha viszont a királyné őfelsége úgy távozik 
el az országból, hogy Felségeddel még nem rendezte el 
jól ügyét, akkor nagyon félek attól, hogy az egész ország 
átpártol a törökhöz […] A törökhöz nem fűz és nem is fog 
fűzni semmiféle szál; csak tettetett barátsággal tárgyalok 
vele, hogy ezt az ellenséggel körülvett országot minden 
módon sértetlenül megőrizhessem, amíg Felséged fegy-
verei, Isten segítségével, ki nem ragadnak bennünket a 
szolgaságból.

(Fráter György levele Ferdinándhoz; 1543)

Már valóságos félbolond vagyok, s egyáltalán nem isme-
rem ki magamat. Mi itt mindnyájan a barát kezében va-
gyunk, az ő hatalmától függ életünk és halálunk. Ha 
meg több törököt hoz a nyakunkra, Erdélyben a hatezer 
vértanú napját [itt a szerző az Erdélybe bevonuló hat-
ezer fős császári seregre utalt] fogják megülni.

(Nádasdy Tamás országbíró levele a királynak; 1551)

Ezek után [Fráter] György, mivel látta, hogy az ország a királyné 
felé hajlik, s ugyanakkor az ifj úvá serdülő Jánostól is félt, bűnös 
csalárdságra adván a fejét, új terveket forralt, úgyhogy egymást 
keresztezték a titkos levelek és üzenetek. [Végül Ferdinánd kato-
nai megbízottja előadta]: Ha [György] átadja Magyarországot 
Ferdinándnak, akkor […] számára pedig a váradi püspökséghez 
hozzá fogja csatolni Erdély kormányzóságát, és ki fogja eszközöl-
ni a vörös süveget [bíborosi rangot] a pápától.

(Az 1549. évi nyírbátori egyezmény Forgách Ferenc emlékirata 
alapján)

• Hogyan viszonyult Fráter György Ferdinándhoz? 
• Mit szeretett volna kérni az uralkodótól? 
• Hogyan tekintett a törökre?
• Miként hárította el a Ferdinándhoz való utazás megva-

lósítását?

• Hogyan értékelte Fráter György tevékenységét? • Mit szeretett volna elérni a Habsburg-követ a tárgyalás során?
• Milyen rangot ígértek Fráter Györgynek?
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5. Az ország három részre szakadása 43

Székely Bertalan: Egri nők (1867)

Idézzük fel Gárdonyi Géza Egri csillagok  című regé-
nye alapján az ostrom egyes mozzanatait! Kik vol-
tak a legfontosabb várvédők? Milyen eszközökkel 
hárították el a török rohamokat?

lelt: elküldte az adót a szultánnak, és szabad elvonulást ígért egy visz-
szafoglalt vár török védőinek. 

A német és spanyol zsoldosokat irányító generális gyanakvással fi -
gyelte Fráter György tevékenységét, majd amikor úgy érezte, hogy ke-
lepcébe csalták, meggyilkoltatta a szerzetest (1551). A keleti ország-
rész így átmenetileg Ferdinánd jogara alá került.

A várháborúk kora
Miért vált Magyarország a török elleni háború fő színterévé?

Az Oszmán Birodalom válasza nem késett. 1552-ben egy nagyobb 
haderő indult a Temesköz és a Tiszántúl meghódítására, míg a budai 
pasa a nógrádi várakat támadta. A várak ostroma sikerrel járt, fontos 
erődítmények kerültek török kézre (például Temesvár, Szolnok, Dré-
gely), és az egyesült seregek az ősz elején már a „Felső-Magyarország 
kapujához”, Eger alá érkeztek. Az egri vár védői Dobó István vezeté-
sével azonban ellenálltak, és a több mint egy hónapos ostrom a törökök 
elvonulásával ért véget.

Az „egri csillagok” önfeláldozó hőstette nemzedékeken át adott lelki-
erőt a magyarságnak. A Hódoltság viszont kiszélesedett, és a követke-
ző években a törökök végleg stabilizálták a területet. A sokáig keleten 
harcoló Szulejmán szultán 1566-ban vezette utolsó hadjáratát Magyar-
országra. A szultáni sereg a horvát bán, Zrínyi Miklós által védett Szi-
getvár ellen támadt, egy kisebb sereg Gyula felé fordult. Szigetvár az 
utolsó emberig védekezett. A lőszerből kifogyó védők egy merész ki-
töréssel áldozták fel önmagukat, és az ostrom alatt Szulejmán is el-
hunyt természetes halállal. (Halálát napokig titkolták a török sereg 
előtt.) Utóda rövidesen a fennálló határok elfoga-
dásával (status quo) békét kötött Béccsel (driná-
polyi béke, 1568).

Néhány év alatt az ország belseje háborús öve-
zetté vált, mindkét fél megkezdte egy erős védelmi 
zóna kialakítását a várak és erődítmények átépíté-
sével. A mintegy 25 ezer főből álló török védősereg 
egy körülbelül tizenötezres létszámú keresztény 
erővel nézett farkasszemet. A várak helyőrségét a 
magyar végvári vitézek adták, akik mellett német 
zsoldosokat is alkalmaztak.

Összegzés

Történelmi jelentőség 
és interpretáció
•  Miért tudta az Oszmán Birodalom 

katonailag legyőzni a Magyar Ki-
rályságot?

•  Mennyire volt esély a szervezett el-
lenállásra? 

Okok és következmények
•  Milyen lépések vezettek az ország 

három részre szakadásához?
•  Hogyan szilárdította meg hatalmát 

az Oszmán Birodalom a Kárpát-me-
dencében?

•  Miért nem tudta teljesen elfoglalni 
az országot?

Történelmi nézőpont
•  Értékeljük Fráter György politikáját 

a források felhasználásával!
•  Vitassuk meg, mekkora mozgástere 

volt a korszak magyar vezető réte-
gének!

A szigetvári várat mocsarak és vizesárkok vették körül, 
maga az erődítmény három részből állt (Óváros, Újváros, 
Vár). 1566-ban az ostromló seregnek előbb el kellett ve-
zetnie a vizet az árkokból, ezután egyenként foglalta el az 
erődítmény részeit. Zrínyi a belső várból kitörve halt hősi 
halált
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44 II. A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORA MAGYARORSZÁGON

6. A Magyar Királyság a 16–17. században
A török hódítás nyomán a 16-17. században az addig egységes Magyar Királyság három részre szakadt. 
A hódoltság területét bekebelezte az Oszmán Birodalom, a magyar államiságot pedig két eltérően fejlő-
dő terület testesítette meg: a Habsburg Birodalom fennhatósága alá tartozó Magyar Királyság és az Er-
délyi Fejedelemség. Miért vált az ország területe a két nagyhatalom ütközőzónájává? Miben remény-
kedhettek a kortársak? Miért nyílt csekély lehetőség önálló magyar politika kialakítására?
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Besztercebánya

Varasd
Gyulafehérvár
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A végvári főkapitányságok határa

A török hódítás határa 1547-ben
A Habsburg Bir. határa 1568-ban
A török hódítás határa 1568-ban

Székelyföld
Szászföld

Erdélyhez kapcsolt részek,
 a Partium

Az Erdélyi Fejedelemség belső részei:

Hogyan szervezte meg Bécs 
a Magyar Királyság védel-
mi rendszerét? Milyen köz-
igazgatási egységekből 
épült fel az Erdélyi Fejede-
lemség? Milyen stratégiai 
jelentősége volt a Felső-
Tisza vidékének?

A három részre szakadt Magyarország

A Magyar Királyság
Miért alakult ki egymásra utaltság a Habsburg Birodalom és a Magyar 
 Királyság között? 

A Magyar Királyság a török hódítás miatt a korábbi országterület nyu-
gati, északnyugati határ menti részére szorult vissza. A térképre pil-
lantva is egyértelműen látszik, hogy ez a „kifl i alakú” sáv (ahogy a 
kortársak hívták: „országunk gallérja”) önmagában nem állhatott vol-
na ellen a törököknek, így a Habsburg Birodalom keretei közé illesz-
kedett. Bécs felől nézve e keskeny sáv stratégiai szempontból védelmi 
övezetként szolgált, és a Habsburgok ennek fenntartásában voltak ér-
dekeltek. Buda elvesztése után a megfogyatkozó területű Magyar Ki-
rályság intézményeit (országgyűlés, hivatalok) Pozsonyba helyezték 
át. Itt zajlottak a királykoronázások is, így Pozsony tekinthető a Magyar 
Királyság újkori fővárosának. I. Ferdinánd (1526–1564) és utódai egy 
sokszínű, eltérő gazdasági és politikai fejlettségű birodalmat vezettek, 
érdekeik nem csak a magyar területekre korlátozódtak.

A hatékony irányítás miatt a központosítás az uralkodók számára 
létkérdés volt, ennek során a magyar államigazgatás átalakítását is vég-
rehajtották. Így Bécs felügyelete alá került a pénzügy (Udvari Kama-
ra), a hadügy (Udvari Haditanács) és a külügy (Haditanács és Titkos 
Tanács) irányítása. Az Udvar a rendi jogok további csorbítására nem 
törekedett, a belpolitikai élet (vármegyék, országgyűlés) és az igazság-
szolgáltatás alapvetően Bécs beleszólása nélkül működött.

A bécsi központosítás sértette a Jagelló-korban megerősödött rendi 
öntudatot. A királyság magyar vezetői azonban számoltak a realitások-
kal, a török elleni védekezéshez szükség volt a Habsburg-tartomá-
nyok adóira és a német birodalom pénzsegélyeire is.

A Magyar Királyság éves jövedelmeinek megoszlása (1570-
es évek)

38,5%

6%

10%

22%

23,5%

harmincadok váruradalmak bevételei

szabad királyi városok adója és egyéb bevételek

bányajövedelmek

hadiadó

T
t

k
n

Hogyan változtak meg a királyi bevételek arányai 
Mátyás korszakához képest? Mi állhatott a válto-
zások mögött? Mi jelezte a kereskedelmi élet fel-
lendülését? Mi mutatja az alacsony polgárosodási 
szintet? 
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6. A Magyar Királyság a 16–17. században 45

Mindenki belátta, hogy a Magyar Királyság bevételei a katonai ki-
adásoknak csak körülbelül 30%-át fedezik. (1577-ben az ország vára-
inak költsége – Horvátországgal együtt – 2 millió 200 ezer forint volt, 
míg a befolyó jövedelem alig érte el a 750 ezer forintot.) Ezáltal a rendek 
rászorultak a Habsburgok pénzügyi segítségére, az Udvar pedig a ma-
gyar rendek katonai erejére. E szűk mozgástér kényszerítette ki azt a 
kompromisszumot, amely a rendi dualizmus kialakulásához vezetett.

Miért volt előnyös a magyar rendek számára a Habsburg Birodalomhoz 
tartozás? Miért volt előnyös a Habsburgok számára a Magyar Királyság 
birtoklása?

Habsburg-dinasztia, 
magyar királyok

Magyar királyok, 1570-től 
erdélyi fejedelem

I. Ferdinánd (1526–1564) Szapolyai János (1526–1540)

Miksa (1564–1576) János Zsigmond 
(1540/56–1571)

Rudolf (1576–1608) Báthory István (1571–1586)

II. Mátyás (1608–1619) Báthory Zsigmond (1586–
1602) (négyszer lemondott, 
háromszor tért vissza)

Hadikiadások (zsold, ellátmány, várerődítés stb.) százalékos megoszlása a Ma-
gyar Királyság jövedelmeihez képest

Év 1556 1576 1582 1593

A jövedelem a hadikiadások 
… %-át fedezi

40,5 23 27 24,5

A Magyar Királyság 
intézményhálózata

HABSBURG BIRODALOM
közös ügyek és integráció

MAGYAR KIRÁLYSÁG
belső szuverenitás

központi kormányszervek

Birodalmi Udvari
Kancellária

Birodalmi Udvari
Tanács

Magyar Tanács Diéta országos
bíróságok

Titkos
Tanács

Udvari
Kamara

Udvari
Haditanács

Habsburg-udvartartás uralkodói tanácsadó szervek magyar rendi intézmények

vármegyéknemesi felkelés

kerületi
főkapitányok

Helytartóság

Magyar Udvari
Kancellária 

Belső-ausztriai
Haditanács

végvidéki
főkapitányok

Alsó-ausztriai
Kamara

Szepesi
Kamara

Magyar
Kamara

nádor

nádori
helytartó

helytartó

országbíró

Felső-
tábla

Alsó-
tábla

személynök

horvát-
szlavón bán

Az államélet mely fontos terü-
letei kerültek Bécs irányítása 
alá? Mennyire valósította meg 
a Habsburg Birodalom a teljes 
központosítást? Melyik intéz-
mény felügyelte az ország 
pénzügyi igazgatását? Mi mu-
tatta a rendiség továbbélését? 
Milyen ügyek maradtak meg a 
rendek kezében?

Abszolutista és rendi törekvések
Miért alakultak ki ellentétek?

A dinasztia és a rendek közötti kompromisszum azonban a korszak 
során gyakran felborult. A Habsburg uralkodók a kora újkor elkép-
zeléseinek megfelelően igyekeztek az országot minél központosítot-
tabb módon irányítani, azaz kiépíteni az abszolutizmust (ez na-
gyobb bevételeket, hatékonyabb irányítást tett lehetővé). A magyar 
rendekre azonban folyamatosan szükségük volt, hiszen a magyar-
országi török elleni védelem nagyrészt a nemesek látták el. Emellett a 
Magyarországról befolyó adóbevételek is pótolhatatlanok voltak az 
ausztriai területek védelmét is szolgáló végvárrendszer fenntartásához. 
Ily módon tehát a magyar rendek túlzott elidegenítését a Habsburgok 
el akarták kerülni.

Az ellentétek leggyakrabban az adóztatás és a vallási kérdés miatt 
éleződtek ki. A Habsburg udvar érthető módon növelni kívánta bevé-
teleit – főleg költséges háborúk idején, valamint a mélyen katolikus 
dinasztia elkötelezett volt a hit terjesztése mellett, mindez magától ér-
tetődő ellentéteket szült a többségében protestánssá vált magyar ren-
dekkel.

8. § Ezért Ő szent felsége önkéntes elhatározá-
sából és királyi teljes hatalmánál fogva, […] az 
Ő felsége elődeinek az emlitett szent római ka-
tho likus hitre és vallásra vonatkozólag, bármely 
időben dicsőségesen és kegyesen kiadott és kihir-
detett decretumait, végzéseit és czikkelyeit, […] 
kegyelmesen helybenhagyja és megerősiti:

9. § És hogy ezutánra, főképpen az ország kö-
zönséges gyülésein és ennek fontos tárgyalásain, 
senki a vallásügyet […] bármely szin és ürügy 
alatt büntetlenül napirendre ne hozhassa, kegyel-
mesen megállapitotta és komolyan elhatározta, 
hogy az ilyen nyugtalankodók és uj dolgok után 
kapkodók ellenében, a felséges néhai magyar ki-
rályoknak decrétumaiban és czikkelyeiben meg-
szabott büntetés szerint azonnal eljárjanak és azo-
kat másoknak való példaadás végett mulhatatla-
nul megbüntessék.

(Részletek az 1604-es törvényekből)

• Milyen kormányzati berendezkedés nyílt elisme-
rése olvasható ki az első sorokból?

• Melyik vallást állította előtérbe?
• Kikkel szemben kívánt fellépni az uralkodó?

tortenelem_10-31.indd   45tortenelem_10-31.indd   45 2021. 06. 07.   8:23:412021. 06. 07.   8:23:41



46 II. A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORA MAGYARORSZÁGON

A Bocskai-felkelés okai

Milyen társadalmi és politikai folyamatok vezettek a felkeléshez? Ho-
gyan mutatkozott meg ebben a Habsburg-udvar elhibázott politikája?

?

B o c s k a i - f e l k e l é s
( 1 6 0 4 – 1 6 0 6 )
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Bocskai-felkelés vagy szabadságharc
Milyen értelemben volt felkelés, és milyen értelemben volt szabadság-
harc?

Bocskai török koronája. Bár Bocskai 
István maga kérte a felségjelvényt 
Isztambultól, amikor 1605 
őszén a török nagyvezír a 
fejére helyezte a koronát, 
hangsúlyozta: „ő ezt a 
hatalmas török császár-
tól csak ajándékképpen 
fogadja el”. Bocskai ekkor 
már a Habsburgokkal való 
megegyezés lehetőségében 
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rendi
sérel-
mek

a 
h
p

i-felke
telembe

koro
rte a
amik
nagy

 ko
„ő e
csá

ékké
skai
gokk
etős

rendi

Bocskai
Milyen ért
harc?

onája. Bár Bocskai 
a felségjelvényt 
kor 1605 
yvezír a
ror nát, 
ezt a

ászár-
éppenn
i ekkor 
kal való 
ségében

Bocskai István szobra Genfb en, a reformáció (központi) 
emlékművén. Bocskai az erdélyi fejedelem tanácsadója-
ként a törökellenes fordulat fő támogatója volt. A Habs-
burg-párti főúr sikeres hadvezérként harcolt a háborúban. 
A koholt vádak azonban idővel a személyét is érintették

A rendi ellenállás első igazán erőteljes megnyilvánulása a Bocskai-
felkelés volt (1604–1606). A korszakban vívták a törökkel a tizenöt 
éves háborút (1591–1606), amelyben a Habsburg Birodalom oldalán 
egy ideig az Erdélyi Fejedelemség is részt vett. A hosszan elhúzódó 
háborúban nem sikerült a törököket kiűzni, ugyanakkor hatalmas adó-
terheket rótt az országra, és jókora területek el is néptelenedtek. Emel-
lett a császári zsoldosok fosztogatásai, lakossággal szembeni erősza-
koskodásai és az ellenreformáció is sokakat a Habsburgok ellen 
fordított. Amikor a királyi kincstár teljesen kimerült, félő volt, hogy a 
fi zetetlen zsoldoshadseregek fellázadnak. Ezt elkerülendő az Udvar 
felségsértési perekkel kobozta el a protestáns magyar főurak birto kait, 
így próbálta a zsoldot kifi zetni.

Egy nagybirtokos, Bocskai István azonban a tiszántúli hajdúk (fegy-
veres marhahajcsárok) segítségével ellenállt. A hajdúcsapatokhoz rö-
videsen a protestáns nemesség is csatlakozott, így a mozgalom nemcsak 
a vallásszabadságért állt ki, de rendi jelleget is öltött. A felkelés gyors 
katonai sikereket ért el, a hadak elfoglalták Felső-Magyarországot, és 
betörtek Erdélybe. Bocskait az erdélyi rendek fejedelemmé választot-
ták, míg a felső-magyarországi rendek Magyarország fejedelmévé 
kiáltották ki (1605). A török igyekezett kihasználni a felkelést, Bocskai 
kérésére koronát küldtek neki. Bocskai azonban végül ajándékként 
vette át a koronát, és a továbbiakban igyekezett kompromisszumot 
keresni a Habsburgokkal.

Mindennek nyomán 1606-ban sikerült megállapodni a királlyal, így 
létrehozni első alkalommal a rendi kompromisszumot a bécsi béke 
keretében. Ennek eredményeként a király garantálta a magyar rendi 
jogok betartását, valamint lemondott az erőszakos ellenreformá ció-
ról. A vallásszabadságért folytatott szabadságharc tehát eredményes-
nek bizonyult. A harcokban részt vevő hajdúkat Bocskai a saját  birtokán 
telepítette le, számukra kollektív nemesi jogokat, hajdúszabad ságot 
biztosított (adómentességet a katonai szolgálatért cserébe). A bécsi béke 
helyreállította a rendi dualizmust a Magyar Királyság területén. 1608-
ban a trónra lépő II. Mátyás külön törvénycikkekben erősítette meg az 
országgyűlés, illetve a rendek jogait. 1606-ban a tizenöt éves háborút 
lezáró békében a török megőrizhette a hódításait.

v
v

k

Bocskai István egyetlen magyarként szerepel az 
emlékművön. Vajon miért?

Hogy a vallás gyakorlata, úgy a báróknak, mágná-
soknak és nemeseknek, mint a szabad városoknak 
és az ország összes karainak és rendeinek, úgy a 
maguk, mint a fi scus [kincstár] fekvő jószágaiban; 
valamint a magyar katonáknak is, az ország vég-
helyein kinek-kinek a maga vallása és hite szerint; 
nemkülönben a mezővárosoknak és faluknak is, 
ha azt önkéntesen és kényszerítés nélkül elfogad-
ni akarják, mindenütt szabad legyen; és annak 
szabad élvezetében és gyakorlatában senki senkit 
meg ne akadályozzon.

(1608. I. törvénycikk)

• Hogyan rendelkezett a vallásügyről az or szág-
gyű lés?

• Melyik béke betartására tett ezáltal ígéretet az 
uralkodó?
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6. A Magyar Királyság a 16–17. században 47

A Magyar Királyság a 17. század második felében
Hogyan és miért változott meg a rendek és az uralkodó politikai viszonya?

A harmincéves háború lezárása után (1648) a királyi országrész rend-
jei hiába várták Bécs fellépését a török ellen, ennek sem a politikai, sem 
a gazdasági feltételei nem voltak meg. A kor meghatározó politikusa 
Zrínyi Miklós horvát bán lett. A szigetvári hős dédunokája irodalmi 
munkásságával (Szigeti veszedelem) és hadtudományi műveivel (Tá-
bori kis tracta; Vitéz hadnagy) a török elleni harcra buzdított, és had-
vezérként is jeleskedett. Zrínyi érdemeit a bécsi udvar is elismerte, 
ő lett a magyar történelem első tábornoka a császári hadseregben. 
Az oszmánok elleni aktívabb védekezést és egy állandó haderő felál-
lítását szorgalmazta. Ennek a hadseregnek a működtetését a Habsburg 
Birodalom keretein belül képzelte el. 

Az oszmánokkal 1663-ban újabb háború tört ki. A támadó török 
haderő kezdetben látványos sikert ért el, sikerült Érsekújvárt is elfog-
lalnia, és már Pozsonyt fenyegette. Zrínyi Miklós a Dunántúlon vé-
dekezett, sőt a következő év elején merész téli hadjáratot indított. Se-
regével mélyen behatolt a Hódoltság területére, tucatnyi kisebb török 
alakulatot szétvert, majd felégette az oszmánok dunántúli végvárainak 
utánpótlási vonalát biztosító eszéki hidat. A nyári hadműveletek során 
a Habsburg hadak döntő győzelmet arattak Szentgotthárdnál, de I. Li-
pót (1657–1705) mégis a töröknek kedvező feltételekkel zárta le a há-
borút az 1664-es vasvári békével. Néhány hónappal később Zrínyi 
Miklós egy szerencsétlen vadászbaleset során meghalt.

Szükséges azért, hogy a magyar nemzet, ha ettül a 
fennforgó vésztül meg akar szabadulni, ha magá-
nak, posteritásának [utódjainak] megmaradást 
kéván, tartson fegyvert kezében; de nem úgy, 
mint eddig, hanem jóval is másképpen. Mert nem 
elég az, hogy minden particularis [magán] ember-
nek legyen fegyver házánál, noha annak is úgy 
kell lenni, hanem hogy az ország tartson egy ár-
mádát [hadsereget] lábon készen, aki mindenféle, 
minden órában, minden szempillantásban, télen, 
nyáron, oda mehessen, ahova szükség kévánja. 
Ez minden fundamentomja [alapja] a mi megma-
radásunknak, azért erről többet is kell szólanom 
[…].

Ez az armádia, szükséges, hogy elegendő fi ze-
téssel és minden provisióval administráltassék 
[szükségessel ellássák]; oly fi zetése legyen penig a 
vitézeknek, hogy azzal becsületesen hóról hóra 
beérje, magát ruházhassa, fegyverezhesse, és ele-
delére elég legyen neki. Mert én azt az ármádát 
örökösnek [állandónak] akarom lenni. Tehát arrul 
kell tennünk, a vitézlő nép – fogyatkozása miatt – 
ne kényszeríttessék kóborlani, lopni, s kijárni, ne 
szökni kéntelenségbül; azért abban ily limitatiót 
kellene observálni [következőképpen kellene meg-
határozni]. Először: minden embernek fegyvert, 
jót s hivataljához valót adni neki, minden készüle-
teivel, szerszámával: ehhez jó erős posztót, ha le-
hetne gyalogságnak kéket, lovasnak verest ruhá-
zatjára, dolmányra, nadrágra s mentére, süvegére 
elegendőt. Ehhez ismég hétről hétre vagy lisztet 
vagy kenyeret és sót, minden hónapra a lovasnak 
abrakot, szénát […].

(Zrínyi Miklós Az török áfi um ellen való orvosság 
című röpiratából; 1660–1661)

• Mit takart a „fennforgó vész” kifejezés?
• Milyen jellegű hadsereg felállítását javasolta Zrí-

nyi Miklós?
• Vitassuk meg, hogyan viszonyult a felvetése a ko-

rabeli haderőkhöz!
• Milyen problémákat emelt ki a „vitézlő néppel” 

kapcsolatban?
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A Habsburg Birodalom országrésze 

A vasvári béke által jóváhagyott 
török területfoglalások

Török hadműveletek 1663-ban

Török támadás 1664-ben

Zrínyi téli hadjárata

Az 1663–1664. évi török háború hadműveletei

Miért volt fenyegető az 1663-as őszi, északi irányú török előretörés? Ho-
gyan próbálta Zrínyi gyengíteni az oszmánok dunántúli pozícióját? Mi 
volt a stratégiai jelentősége Eszéknek? Miért tekintette a közvélemény 
megalázónak a vasvári békét a szentgotthárdi győztes csatát követően?
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Vagyon olyan hír is, hogy az 
ausztriai udvar, megértvén tit-
kon Zrínyi Miklós szándékát, 
hogy a magyarokat a császár 
ellen fel akarná lázasztani, mi-
vel nyilván s erővel nem mer-
nek vala belékapni, alattom-
ban egy német jágert [va-
dászt] nagy fi zetéssel fogad-
tanak volna meg, aki Zrínyi 
Miklós szolgálatára kötelez-
vén magát, mint keresett al-
kalmatosságot, hogy valahol 
vadászatban meglőhesse; és 
mikor látta volna, hogy a vad-
kannal tusakodnék, egy sűrű 
helyről, mintha a vadkant 
akarná meglőni, úgy lőtte vol-
na meg a bánt főbe, s amiatt 
kellett volna meghalnia.

Igaz-e, nem-e, én bizon 
nem tudom. Amint hallottam, 
úgy írtam meg. 

(Cserei Mihály negyven évvel 
később írt Históriájából; 

1709–1712)

• Kik, és miért terjeszthették el 
az orgyilkosság-legendáját?

• Vitassuk meg, miért volt 
„népszerű” ez a magyarázat a 
19. században!

Zrínyi Miklós halála

Zrínyi Miklós váratlan halála és a vadászbaleset körülményei a korabeli közvéleményben 
különféle vélekedéseknek adtak táptalajt. A „Bécs által megrendelt vadkan” legendája to-
vább élt, és a magyar történelem más rejtélyes politikusi haláleseteivel együtt napjainkban 
is a történelmi köztudatunk része.

A történettudomány azonban megállapította, hogy szó sincs erről, hiszen Zrínyi a kora-
beli Habsburg Birodalom egyik tipikus „nemzetek feletti” arisztokratája volt. Vagyis több-
féle identitással rendelkezett, hiszen miközben a magyar nyelvű barokk irodalom kiemel-
kedő alakjának tekintjük, a családja megőrizte a horvát identitását is. (Öccse, Zrínyi Péter 
horvát költőként ismert.) Zrínyi Miklós a Magyar Királyság meghatározó főuraként vált 
horvát bánná (1648), de a rendi tisztségeken kívül már fi atalkorától kezdve bejárása volt 
a bécsi vezető körökhöz. A generális rang mellé politikai szerephez is jutott, tagja lett az 
uralkodó Titkos Tanácsának (1659), majd miután első felesége meghalt, újraházasodott, 
és a korszak „hadügyminiszterének” a lányát vette el. Mindezek miatt elképzelhetetlen, 
hogy Bécsnek érdekében állt volna Zrínyi Miklós halála.

Történészszemmel

Zrínyi Miklós halála (korabeli rézmetszet)

Nézzünk utána az interneten vagy a könyvtárban a 
protestánsok elleni pernek! Mi történt a vád alá he-
lyezett lelkészekkel? Hogyan és milyen körülmé-
nyek között szabadult ki 26 lelkész és tanító?

Gályarabok emlékoszlopa Debrecenben

A kuruc mozgalom kezdete
Milyen okok vezettek az újabb felkeléshez?

A vasvári békére a magyar rendek vezetői elkeseredetten reagáltak: 
az ún. Wesselényi-összeesküvés során felkínálták az országot a törö-
köknek. A mozgalmat Wesselényi Ferenc nádor indította el, és halálát 
követően több magas rangú főúr is fegyveres felkelést robbantott ki. 
I. Lipót a kedvező helyzetet kihasználta (a békére kényszerült törökök-
re, illetve a meggyengült Erdély ellenállására nem kellett számítania), 
és lesújtott: az összeesküvés vezetőit kivégeztette (1671).

A király az országban abszolutizmust vezetett be, arra hivatkozva, 
hogy a rendek az összeesküvéssel eljátszották jogaikat. Az 1670-es évek-
ben adókat emeltek, és az erőszakos ellenreformáció is új lendületet 
vett. Számos protestáns templomot elkoboztak és a katolikusoknak 
adták át, illetve több száz lelkipásztort hitük megtagadására kénysze-
rítettek. Ennek során több tucat protestáns prédikátort előbb halálra 
ítéltek, majd enyhítésként börtönbe zárták és eladták őket gályarabnak. 
(Ugyanakkor látnunk kell, hogy ha nem is azonos mértékben, de dur-
va vallási kilengés a korszakban protestáns oldalról is történt: 1619-ben 
Kassán katolikus hitéért végeztek ki három papot.)
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Milyen hatást váltott ki a vasvári béke az ország po-
litikai elitjéből? Hogyan reagáltak erre a Habsbur-
gok? Mi vezetett a kuruc mozgalom kibontakozá-
sához?

???
kiútkeresés

főúri 
összeesküvés

Zrínyi Miklós
halála

elszakadás
Bécstől

török
vazallusság

a rendi ellenállás
kialakítása

sikertelen
felkelés (1670)

megtorlás, I. Lipót
nyílt abszolutizmusa

kuruc mozgalom
kibontakozása

vasvári
béke

csalódás a
Habsburgokban

elképzelések

Politikai elképzelések és események a vasvári béke után

Madarász Viktor: Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi bör-
tönben (1864). A szigorú megtorlás során kivégezték Zrí-
nyi Pétert (Miklós öccsét), Frangepán Ferenc horvát főne-
mest és Nádasdy Ferenc országbírót, míg I. Rákóczi Fe-
renc (II. Rákóczi György fi a) csak jelentős váltságdíj árán 
kerülte el a vesztőhelyet

Összegzés

Okok és következmények
•  Hogyan alakult az Udvar és a rendek 

viszonya a Habsburgok központosí-
tó törekvései miatt? 

Történelmi nézőpont
• Értékeljük Bocskai István sokrétű 

mozgalmát és sikereit a források is-
meretében!

• Vitassuk meg, miért vált Bocskai meg-
határozó történelmi személyiséggé!

• Milyen tényezők vezettek a rendi el-
lenálláshoz?

Történelmi jelentőség 
és interpretáció
• Hogyan értékelhetjük a Habsburgok 

magyarországi politikáját?
• Miért tűnik ellentmondásosnak a 

Habsburgok történelmi megítélése 
a korszakban?

A királyi intézkedések nyomán ismét megnőtt az elégedetlenség: az 
elszegényedett nemesek, hitük miatt elmenekült protestánsok, szélnek 
eresztett végvári vitézek Erdély határában gyűltek össze (a fejedelemség 
támogatni már nem tudta őket, de biztonságos hátországnak megfelelt) 
mint bujdosók. Élükre állt a fi atal magyar főúr, Th ököly Imre, akinek 
édesapja szintén részt vett az összeesküvésben, de fi át még Erdélybe 
tudta szöktetni. A bujdosók természetesen a török támogatására is 
számíthattak. A mozgalom egy idő után a kuruc elnevezést használta, 
a kifejezés eredete valószínűleg a török kurudzsi (= harcos, felkelő) szó-
ra vezethető vissza. Th ököly Imre vezetésével a kurucok néhány év alatt 
elfoglalták a Felvidék keleti részét, ahol rövidesen létrejött az Oszmán 
Birodalomnak alárendelt Felső-magyarországi Fejedelemség.

• Hogyan rendelkezett a szultán Thököly Imréről?
• Milyen kapcsolat jött létre ezáltal, és mely elő-

nyei származtak ebből a szultánnak, illetve Thö-
kölynek? 

Haladéktalanul kiadtam számára ezt a császári [szultáni], boldog ság-
gyarapító oklevelet, amely engedelmességet követel, s megparancsol-
tam, hogy mától kezdve a fent nevezett Közép-Magyarország és a hoz-
zátartozó helyek uralkodója legyen, s azt is, hogy a fentebb említett 
Magyarország népe vezetése alá rendeltessék, ha ő derekasan, szilárd 
lélekkel kitart az én magas Portám szolgálatában, s – ahogyan azt a neki 
átadott szerződésokmányban részleteztük – ha a 40 000 piaszter adót 
évente beszállítja az én császári kincstáramba; [megparancsoltam], 
hogy esetleges győzedelmes hadjáratom alkalmával csapataival jelen-
jék meg a meghatározott helyen, s törekedjék arra, hogy az én császári 
szolgálatomban semmit el ne mulasszon; [megparancsoltam], hogy Kö-
zép-Magyarország mágnásai és többi lakói: nagyok és kicsik, előkelők és 
közönségesek, elöljárók és alattvalók ismerjék el fent nevezettet Közép-
Magyarország parancsolójának, az uralma körébe eső minden kis és 
nagy dologban – ahogyan az már szokás – hozzá forduljanak; […].

(IV. Mohamed okiratából Thököly Imrének, 1682)
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7. Az Erdélyi Fejedelemség a 16–17. században
„Örülök, hogy láttam őt – szólt tovább a szultán –, vigyétek vissza a királynénak, és mondjátok meg, 
hogy atyja leszek apja helyett, és hogy az én kardom őrködni fog rajta és az országán.” – Gárdonyi Géza 
így írta meg az Egri csillagokban azt a jelenetet, amikor Szulejmán szultán Fráter György jelenlétében 
beiktatta Erdély élére a még csecsemőkorú János Zsigmondot. Idézzük fel Fráter György politikai törek-
véseit! Mekkora mozgástérrel rendelkezett az országrész?

Az Erdélyi Fejedelemség megalakulása
Hogyan rendeződött a konfl iktus a Habsburgokkal?

Fráter György meggyilkolása után a keleti országrész néhány évig 
Habsburg-kormányzás alá került, ám a helyi rendek – a török ve-
szélyre hivatkozva – visszahívták János Zsigmondot (1556–1571). 
Kormányzása alatt az Erdélyi Fejedelemség határai megszilár-
dultak, és kiépült az ország intézményhálózata. A fejedelemség a 
történelmi Erdély, illetve a nyugati határsávon lévő, török által 
meg nem szállt vármegyék egyes területeiből, az úgynevezett Par-
tiumból (ejtsd: parcium, jelentése: részek) állt.

A török terjeszkedés (Tiszántúl elvesztése) tovább csökkentet-
te a területét. A fejedelemség északon érintkezett a Magyar Ki-
rálysággal, ahol egyes várakért (például Szatmár, Tokaj) éveken 
keresztül harc folyt a Habsburgokkal. A helyi konfl iktust egy 
megállapodás zárta le (speyeri egyezmény, 1570), amelyben János 
Zsigmond lemondott a magyar királyi címről, cserébe a Habs-
burgok elfogadták a fejedelemség létezését. Jogilag tehát ezzel 
a szerződéssel tekinthetjük az Erdélyi Fejedelemség kialakulását 
véglegesnek. 

Az erdélyi fejedelem hatalma kiterjedt földbirtokain (ezek a 
Szapolyai család birtokaiból, valamint a még Fráter György által 
viselt, illetve lefoglalt váradi és a gyulafehérvári püspökség föld-
jeiből álltak össze – kezdetben maga a fejedelmi rezidencia is a 
gyulafehérvári püspöki palota volt) és a regálejövedelmeken ala-
pult. Az erdélyi rendi országgyűlés kisebb súllyal rendelkezett, 
mint a pozsonyi, a fejedelem itt könnyebben tudott központosí-
tani. A legtöbbször Gyulafehérváron megtartott országgyűlésen 
három politikai nemzet: a magyar vármegyék nemességének, a 
szász városok polgárságának és a székely székeknek a küldöttei 
vettek részt. Rajtuk kívül a fejedelemnek lehetősége volt külön 
fejedelmi meghívottakat (regalisták) delegálni az ország gyűlésbe, 
amivel számára kedvezően módosíthatta az erőviszo nyokat.

A fejedelemség az Oszmán Birodalom 
árnyékában
Mekkora mozgástérrel rendelkezett az országrész?

Az Erdélyi Fejedelemség létezése a török hódításnak és Szulejmán 
szultán döntésének köszönhető, hiszen Erdély sem a török hódolt-
ság előtt, sem azután nem alkotott önálló, szuverén államot. A hó-
dítást Bécs felé folytatni kívánó szultán azonban úgy ítélte meg, 
hogy felesleges lenne közvetlen török uralom alá vonni a Kárpát-
medence  keleti részét, érdekeinek tökéletesen megfelel egy külpo-
litikailag a törökhöz igazodó vazallusállam. Erdély természetesen 
önmagában a Habsburgokkal szemben sem tudta volna  megőrizni 

Először is, minthogy azon címről támadt vita ő legszen-
tebb császári és királyi felsége s a fenséges fejedelem 
között, […] abban egyeztek meg, hogy a fenséges feje-
delem lemond „Magyarország stb. választott királya” cí-
méről és ezzel kapcsolatos minden igényéről, s azzal a 
címmel, mely alább következik, ő is, leszármazottai és 
utódai is megelégszenek. […]

Fenséges fejedelem János úr, a néhai felséges János 
királynak, Magyarország, Dalmácia, Horvátország stb. 
királyának fi a, Isten kegyelméből Erdély és magyarorszá-
gi Részek fejedelme. […] Továbbá, ugyanazon fenséges 
fejedelem, valamint gyermekei, utódai, fi ági leszárma-
zottai az egész Erdélyt és az általa ez idő szerint birtokolt 
magyarországi Részeket békésen bírhatják és birtokol-
hatják mint szabad fejedelmek, a javak adományozásá-
nak és átruházásának szabad és teljes jogával, a peres 
ügyek megítélésének és az ítéletek végrehajtásának jo-
gával s más olyan ténykedésekkel egyetemben, melyek 
a szabad fejedelem hatalmát és tekintélyét megilletik.

(A speyeri szerződésből; 1570)

• Mi volt a megállapodás lényege?
• Milyen jogok illették meg továbbra is János Zsigmon-

dot?

Az említett Pázmány mondja vala egykor nála létemben. 
Átkozott ember volna, ki titeket erdélyieket arra kisztet-
ne, hogy töröktől elszakadjatok, ellene rugoldozzatok, 
míg Isten az kereszténységen másképp nem könyörül, 
mert ti azok torkában laktok. Oda annak okáért adjátok 
meg, azmivel tartoztok, ide tartsatok csak jó correspon-
dentiát [kapcsolatot], mert itt keresztény fejedelemmel 
van dolgotok […] Adománytok nem kell, az törököt tölt-
sétek adományotokkal. Mert noha […] nékünk elégsé-
ges hitelünk, tekéntetünk van mostan az mi kegyelmes 
keresztény császárunk előtt, de csak addig durál [tart] az 
német nemzet előtt, míglen Erdélyben magyar fejede-
lem hallatik fl oreálni [virágozni], azontúl mindjárt con-
temp tusban [megvetésben] jutván, gallérink alá pökik 
az német, akár pap, akár barát vagy akárki légyen. 

(Kemény János erdélyi politikus, későbbi fejedelem 
Pázmány Péterrel való találkozásáról, 1629)

• Mit látott Erdély helyes követendő politikájának Páz-
mány? 

• Milyen szempontból lehet ez meglepő?
• Hogyan értékelte a Habsburg hatalmat Pázmány?
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7. Az Erdélyi Fejedelemség a 16–17. században 51

[…] megfontolván, hogy ezt a földkerekség két 
legnagyobb uralkodója között, vagyis azok sark-
pontjában elhelyeztetett, az emberi erőtől és tá-
mogatástól teljesen magára hagyott tartományt 
másként megőrizni és kormányozni nem lehet, 
csakis a mindkét császártól Nekünk adott kedve-
zésből, ezért minden időben, hivatalom szerint 
teljes erőmmel arra fordítottam igyekezetemet, a 
tartomány jövedelmeit és lehetőségeit, hogy az 
egyik császár felé engedelmességgel, a másik csá-
szár felé pedig ajándékokkal és magunk aláveté-
sével kedvezzek, hogy a tartomány a külső ellen-
ségtől minden veszély esetén nyugalomban, tel-
jes egészében megőriztessék […].

(Báthory István Erdély helyzetéről; 1575)

Valameddig pedig a Magyar Korona ott fenn ná-
lunknál erősebb nemzetségnél, a németnél lé-
szen, és a Magyar Királyság is a németeken forog, 
mindenkor szükséges és hasznos egy magyar fe-
jedelmet Erdélyben fenntartani, mert nékik is ol-
talmokra, javokra lészen. Ha pedig Isten azt adná, 
hogy a Magyar Korona, Magyarországban magyar 
kézhez kelne egy koronás királyság alá, úgy az er-
délyieket is intyük [intjük], nem hogy attól elsza-
kadnának, vagy abban ellent tartanának, de sőt 
segéllyék [segéljék] tehetségek szerént, és egyen-
lő értelemből azon Korona alá a régi mód szerint 
adják magokat [magukat]. Melly dologról ha vala-
ha hittel való Confederatio [szerződés] lehet kö-
zöttök, felette igen javallyuk [javalljuk].

(Bocskai István politikai végrendelete; 
1606. december 17.)

• Milyen külpolitikai mozgástérrel bírtak az erdélyi 
fejedelmek?

• Miként fordult Báthory a nagyhatalmak irányába?
• Kiket ért Báthory a két császár alatt?
• Melyik császár felé tanúsít engedelmességet, és 

melyik császárnak kedves „ajándékokkal és ma-
gunk alávetésével”?

• Meddig tartotta fontosnak Bocskai egy önálló er-
délyi állam létét?

• Milyen szerepet szánt Bocskai a fejedelemségnek?
• Hogyan látta Erdély és Magyarország kapcsolatát 

a távoli jövőben?

Milyen szerep jutott az erdélyi országgyűlésnek a fejedelemség rend-
szerében? Miben tért el ettől a pozsonyi országgyűlés helyzete? Ho-
gyan kötődött az Oszmán Birodalomhoz Erdély? A politikai élet melyik 
területén engedett viszonylagos szabadságot Isztambul?

függetlenségét, de az már a 16. század közepén kiderült, hogy a törökök 
semmiképp sem engedik, hogy a terület Habsburg kézre kerüljön. Az 
így kialakult egyensúlyi helyzet eredményeként szilárdult meg az Erdé-
lyi Fejedelemség, alapvetően török befolyás alatt. A Fejedelemség az 
Oszmán Birodalom vazallus államaként adót fi zetett Konstantinápoly-
nak, és a szultán határozta meg a külpolitikai mozgásterét is. A török 
azonban nem szólt bele az erdélyi belpolitikába, a rendek többnyire 
maguk választhatták meg a fejedelmet, akit a pozíciójában a szultáni 
beiktatás erősített meg. A kialakuló helyzet sokkal kedvezőbb volt a két 
román vazallus fejedelemséghez képest, hiszen Moldvában és Havasal-
földön az oszmánok folyamatosan felügyelték a belpolitikai életet is.

Erdély külpolitikai tekintélyét Báthory István (1571–1586) fejede-
lemsége alatt nyerte el. Báthoryt (János Zsigmond egykori bizalmas 
emberét) a lengyel nemesség királlyá választotta (1576), aki ezt kö-
vetően Krakkóba tette át a székhelyét. Báthory a két ország erejét 
akarta felhasználni az országegyesítésre és a török elleni harcra, csak-
hogy a lengyel területek elleni orosz támadások elhárítása meghiúsí-
totta szándékát.

A 16. század végén kirobbanó tizenöt éves háborúban az erdélyi 
fejedelem (Báthory Zsigmond) a török kiűzését célul tűzve ki, a Habs-
burgok oldalán vett részt. Minthogy a keresztény hadak ekkor még 
nem tudtak számottevő eredményt elérni, így nem jött be a fejedelem 
számítása. Ellenben amikor Bocskai István vezetésével Habsburg-elle-
nes rendi mozgalom bontakozott ki, támogatták Bocskai erdélyi fe-
jedelemségét.
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Erdély berendezkedése és politikai helyzete

Erdély aranykora és hanyatlása
Mely tettek és intézkedések tették erőssé a fejedelemséget?

Az Erdélyi Fejedelemség megerősödése és virágzása Bethlen Gábor 
uralkodása (1613–1629) alatt kezdődött el. A török segélyhaddal ha-
talomba kerülő fejedelem a szultán bizalmát egy további fontos végvár 
átadásával és feltétlen hűségével nyerte el. Bethlen az Erdélyi Feje-
delemség nyugalmának és virágzásának zálogaként tekintett a törökök 

Bethlen Gábor török 
segítséggel került hata-
lomra, ezért ellenfelei 
sokáig „Mohamedán 
Gábornak” nevezték. 
A fejedelem azonban 
kihasználta a két nagy-
hatalom átmeneti 
meg gyen gülését, és 
felvirágoztatta Erdélyt
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Az Erdélyi Fejedelemséghez csatolt 
hét vármegye (1622-től)

Bethlen Gábor első hadjárata (1619–1621)

I. Rákóczi György hadjárata (1644–1645)

Erdélyi hadjáratok 
a Habsburgok ellen

Idézzük fel a harmincéves 
háború főbb hadmozdula-
tait a térkép segítségével! 
Illesszük be a fejedelmi 
hadjáratokat a háború ese-
ménytörténetébe! Mennyi-
re voltak sikeresek az emlí-
tett hadmozdulatok?

jóindulatára. Fejedelemsége során végig ügyelt a Portával, azaz a szul-
táni udvarral való jó kapcsolatra. Ennek meg is lett az eredménye: a fe-
jedelemség végre gyarapodhatott a nagyformátumú fejedelem ural-
kodása alatt („Erdély aranykorának” is nevezik ezt az időszakot). Erdély 
gazdasági ereje és a fejedelmi hatalom olyan mértékig megnövekedett, 
hogy lehetővé vált az aktív külpolitika kialakítása. Bethlen hadserege, 
a török engedélyének megszerzése után, bekapcsolódott a harminc-
éves háborúba, és így a keletről jövő támadással erőmegosztásra kény-
szerítették a Habsburgokat. A hadműveleteket lezáró nikolsburgi bé-
kében a fejedelemnek sikerült nemcsak Erdély státuszát biztosítani (sőt 
néhány vármegyét el is foglalt), hanem a Magyar Királyságban érvé-
nyesülő rendi jogokat és szabad vallásgyakorlatát is biztosítani.

A külpolitikában sikeres fejedelem jelentős kulturális fejlesztéseket 
(gyulafehérvári főiskola, nyomdák, könyvtárak alapítása) és építkezé-
seket (késő reneszánsz stílusú paloták) is végrehajtott. A fejedelemség 
virágzása utóda, I. Rákóczi György (1630–1648) alatt folytatódott. 
A törökkel továbbra is ügyelt a megfelelő kapcsolatra, de amikor meg 
akarták emelni az évi adót, ellenállt, sőt a budai pasa ennek nyomán 
indított támadását, aki egyúttal egy trónkövetelőt támogatott Rákóczi 
ellenében, hadsereggel verte vissza. A Portát ekkoriban belső lázadások, 
pénzügyi nehézségek kötötték le, így valóban nőtt az erdélyi fejedel-
mek mozgástere. I. Rákóczi György is bekapcsolódott a harmincéves 
háborúba. Rövid hadjáratával Bethlen eredményeit ismételte meg, to-
vábbá a linzi békében (1645) elérte, hogy a Magyar Királyságban a 
jobbágyok is szabadon dönthessenek róla, hogy melyik engedélyezett 
vallást követik.

Erdély virágzása II. Rákóczi György idején ért véget. A fejedelem 
érzékelve a Porta lekötöttségeit, török engedély nélkül kezdett egy 
lengyelországi hadjáratba (1657). A hadjárat egyfelől végül kudarcot 
vallott, másfelől eközben Isztambulban a nagyvezír úrrá lett a zavaro-
kon, és miután II. Rákóczi György nem engedelmeskedett a török visz-
szahívó parancsnak, büntető hadjáratot indítottak Erdély ellen (pél-
dául Várad eleste, 1660). Ennek nyomán Erdély jelentős területeket 
veszített, komoly pusztítás érte és vége szakadt a békés, gazdagodó idő-
szaknak. A 17. század második felében Erdély a törököknek erősen 
kiszolgáltatott, nagyon szűk mozgástérrel bíró vazallusállam lett, 
amire innentől nem számíthattak támogatóként a Magyar Királyság 
rendjei sem.

A királyi felség a mágnásokat és nemeseket, a sza-
bad városokat, továbbá a magyar véghelyeken levő 
magyar katonákat vallásukban megháborítani nem 
fogja. A nádort a legközelebb tartandó első ország-
gyűlésen régi szokás szerint meg kell választani.

(Nikolsburgi béke; 1621)

Bethlen Gábor fejedelem […] azonnal hogy tárhá-
za valamit gyarapodni kezde, az Isten tiszteletére 
nézendő szorgalmatos gondja után […] nagy, friss, 
fejedelmi pompás épületű házakat építtetett vala, 
[…] Fiscus [kincstári] jószágaiban való majorko-
dásokra, oeconomiára [gazdálkodásra] praefectu-
sokat, jó gondviselőket, udvarbírákat állíttatván 
mindenütt, a sóaknák, arany-, ezüst-, kéneső- [hi-
gany] és rézbányáknak míveltetéseket ottan jó 
helyben állattatta, és azoknak míveltetésekre 
messzünen is nagy költséggel azokhoz jó értő tu-
dós főmestereket hozatott vala.

De mindenekfelett az Isten tiszteletét minden 
tehetsége szerint nagy szorgalmatossággal igye-
kezte az hazában felállítani, scholákat [iskolákat] 
építtetni, azokban a deák széptudományokat ta-
níttatni, a belgiumi, angliai akadémiákban tudós 
ifj akat nagy költséggel szakadatlanul feljártatni, 
és taníttatni, a hazát református tudós keresztyén 
tanítókkal, tudós professzorokkal megékíteni fő 
gondja volt. […]

(Szalárdi János: Siralmas magyar krónika)
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• Kikre nem vonatkozott a szabad vallásgyakorlás? 
• Vessük össze ebben a tekintetben a 30. oldalon 

olvasható linzi békével! Mire utalt, hogy nem Er-
délyt érintő kérdéseket foglaltak a  békébe?

• Gyűjtsük vázlatpontokba a fejedelem intézkedé-
seit!
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7. Az Erdélyi Fejedelemség a 16–17. században 53

Összegzés

Okok és következmények
•  Milyen körülmények között vált a 

17. század első fele Erdély aranyko-
rává?

• Miként vezettek megfontolatlan po-
litikai lépések súlyos katasztrófá-
hoz?

Történelmi jelentőség
• Miért beszélhetünk két magyar ál-

lamról a 16–17. században?
• Hogyan illeszkedett az Erdélyi Feje-

delemség az Oszmán Birodalom 
rendszerébe? Mekkora önálló moz-
gástérrel rendelkezett?

Történelmi forrás
• Elemezzük a források alapján, ho-

gyan látták az Erdélyi Fejedelemség 
helyzetét a korszak meghatározó 
személyiségei (Báthory, Bocskai, 
Bethlen, Pázmány)!  

Uralkodásának mely jellemzőjét emeli ki a bank-
jegy hátoldalán látható kép?

17. Valamennyi, követeink által a mi nevünkben adott és megerősí-
tett kondíciót kötelesek leszünk teljesíteni, s szavunk kal megfogad-
juk mindezt, s ami szabadságra való jogot még mindkét nemzet [len-
gyel és a litván] koronarendei a koronázásnál elénk adnának, elfo-
gadjuk, és el fogjuk fogadni, megesküszünk rá, megerősítjük, s az 
eljövendő időkre érvényben tartani, teljesíteni vagyunk kötelesek, és 
megígérjük, hitünkkel és eskünkkel, szavunkkal megfogadjuk, meg-
erősítjük örök időkre. S ha valamit (amitől mentsen Isten) a jogok, 
szabadságok, törvénycikkek, kondíciók ellen kihágnánk, vagy vala-
mit nem teljesítenénk, akkor mindkét nemzet koronapolgárait, a Ne-
künk tartozó engedelmesség és hűség alól szabaddá tesszük.

(Henrik-féle cikkelyek, 1573; A francia Valois Henriket 1573-ban 
választották meg lengyel királynak, akinek megkoronázásakor meg 

kellett esküdnie a cikkelyek betartására. Habár Henrik rövidesen 
lemondott a trónról, a cikkelyekbe minden leendő lengyel királynak 

bele kellett egyeznie.)

• Hogyan korlátozták a lengyel rendek az uralkodót?
• Milyen joggal ruházta fel a rendelkezés a rendeket?
• Hasonlítsuk össze a lengyel rendek jogait a Magyar Királyság, illet-

ve az Erdélyi Fejedelemség rendjeinek jogaival! Milyen hasonlósá-
gok és különbségek voltak?

Báthory István mint lengyel király

A közép-európai nemzetek az évszázadok során több-
ször is éltek közös államszövetségben, amely gyakran 
csak perszonáluniót jelentett, vagyis ilyenkor az uralko-
dó személye kapcsolta össze a két (vagy több) államot. 
A lengyel–magyar történelmi kapcsolatok a kora újkor-
ban megint felerősödtek, hiszen a Lengyel Királyság te-
rületét is fenyegette az Oszmán Birodalom. A lengyel 
nemesi társadalom befolyása jelentősen megnőtt a 16. 
században. A Jagelló-ház kihalása (1572) után még in-
kább korlátozták a választott uralkodó jogköreit. Néhány 
évvel később a lengyel rendek az erdélyi fejedelmet, Bá-
thory Istvánt választották meg királyuknak (1576–1586). 
Ennek hátterében az állt, hogy nem akartak egy erős, 
Lengyelországban beágyazott, nagyhatalmi támogatással 
bíró jelöltet. Báthory egy török elleni közép-európai ösz-
szefogást sürgetett, de energiáját lekötötték a lengyel te-
rületek elleni orosz támadások. A korszak első megha-
tározó orosz cárja, IV. Iván elhúzódó háborút indított a 
Baltikum térségéért, de a kezdeti sikerek után a  Báthory 
vezette lengyel hadak visszaverték a támadásokat.

Történészszemmel

Bethlen Gábor gyakran megfordul a kezünk között, 
hiszen ő látható a 2000 Ft-os bankjegyen

Megy szép virágjában maradott légyen Magyarország is mindaddig, va-
lamíg a maga nemzetéből választhatott fejedelmet constál [ismer], az 
históriák bizonyítják. De mihelyt derekasan a magok nemzetéből való 
electiot [választást] megutálák, megveték, idegen fejedelmek alá veték 
s adák magukat, micsoda haszon következék belőle? Nem egyéb kétfelé 
szakadásnál. […] E mi szegény hazánk véghazáját [Erdélyt], hogy az Úr-
isten ingyen való kegyelméből megtartotta, […] ennyi idők forgásiban, 
változásiban, az idegen nemzetből való fejedelmek reá való elvégzett 
gonosz szándékjokból, kinek pajzsul való oltalmára mint rendelte volt a 
török nemzetet, mindeneknél nyilván vagyon [mindenki számára érthe-
tő], és valamig a török nemzettel való frigy mellett megmaradtak, mel-
lőle el nem állottak, volt-e valakitől valami bántásuk? […] De mihelyt 
német nemzet mellé állának, micsoda jutalommal fi zete, szájunkban az 
íze. […] Ha a felséges Úristen csudálatosképpen, a török nemzetet újab-
ban hozzánk nem gerjeszti, s kapcsolja vala, és igen jó, jámbor urat nem 
támaszt vala végbenvitelére […]; Ki meri azt mondani nemzetünk közül, 
hogy Erdély országát idegen nemzettel meg nem töltötték volna? 

(Bethlen Gábor végrendeletéből, 1629)

• Miben látja Bethlen Erdély békéjének, fejlődésének zálogát? 
• Hogyan tekintett a Habsburgokra? Mely esetekre gondolhatott Beth-

len, amikor a „német nemzet mellé álltak”?
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54 II. A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORA MAGYARORSZÁGON

8. A török kiűzése és a török kor mérlege
A 17. század végén felszabadult az ország a török uralom alól, de napjainkban sincs emléknapja az ese-
ményeknek. Vajon miért? Hogyan élhette meg a kor embere a felszabadítást?
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Magyarország gazdasága 
a 16–17. században

Magyarország külkereskedelme 1547-ben, vámérték (fo-
rintban) alapján

Gyűjtsük össze az egyes 
országrészek gazdasági 
adottságait! Mi jellemez-
te a széttagolt ország ke-
reskedelmét ebben az 
időszakban? Milyen gaz-
dasági változások fi gyel-
hetők meg ekkor Euró-
pában? Hogyan alkal-
mazkodott az ország a 
változásokhoz?

A gazdasági élet főbb vonásai
Milyen következményekkel járt a török hódítás? 

A török kori háborúk pusztításai bár jelentős károkat okoztak Ma-
gyarország gazdasági életében, de az országrészek gyorsan alkalmaz-
kodtak a megváltozott körülményekhez. Az osztrák tartományokban, 
a délnémet területeken és Észak-Itáliában ugyanis a népességnöveke-
désnek köszönhetően megnőtt az igény a különböző agrártermé-
kekre és nyersanyagokra. Ezen termékek árai jelentősen növekedtek 
a korban, így a távolsági kereskedelembe bekapcsolódó rétegek szá-
mára lehetőség nyílt az anyagi gyarapodásra. A nyugati területek felé 
irányuló mezőgazdasági (élő állat, gabona, bor) és nyersanyag- (rézérc, 
nemesfémek, bőr, méz stb.) kivitel jócskán meghaladta a behozatal 
értékét (pozitív volt a külkereskedelmi mérleg). Az Alföldön a mező-
gazdasági élet átalakult; a mezővárosok és falvak elsősorban szarvas-
marha-tenyésztéssel foglalkoztak. Az európai munkamegosztásba 
bekapcsolódó marhakereskedők (tőzsérek) folyamatosan  értékesíteni 
tudták az állatcsordákat a távoli piacokon, ahova az állatokat a felfo-
gadott hajdúk terelték. (A hajdú kifejezés valószínűleg a török ’harcos, 
útonálló’ jelentésű főnévből származik; a magyar nyelvbe délszláv köz-
vetítéssel került át.) A tizenöt éves háború pusztításai azonban teljesen 
szétzilálták a kereskedelmi útvonalakat, a belső piac összeomlott.

Az egyes országrészek határainak mentén élő lakosság terheit fokoz-
ta a kialakuló kettős adóztatás. A Hódoltság területén az egykori ma-
gyar földesurak nem mondtak le jobbágyaikról, sőt a végvári katonák 
segítségével gyakran még az adók egy részét is behajtották. Mindemellett 
a szpáhik alkalomadtán a Habsburg-fennhatóság alá tartozó falvakat 
adóztatták meg, megkeserítve az ottaniak életét. A 17. században az 
európai események (az agrárárak zuhanása, a harmincéves háború és a 
népességcsökkenés) gazdasági visszaeséshez vezettek. Az ország ag-
rárkivitele csökkent, a bányászat a vízkiemelés megoldatlansága miatt 
szintén válságosabb időszakot élt át. Az iparban a külföldi termékek 
beáramlása és az önellátó paraszti kézművesipar nagyrészt háttérbe 

n
r

b

Állapítsuk meg, mi jellemezte az ország kereske-
delmét! Mi volt a fő exportcikk? Mely termékekre 
mutatkozott igény az országban? Vonjunk le kö-
vetkeztetéseket az adatokból!

Az 1547. évi kivitel és behozatal összehasonlítása

A kivitel összetétele

Árufajta Vámérték (forint) Százalék

Élelmiszer   12 357,90     3,96

Állatok 301 973,05   93,65

Bőr- és szőrmeáru      7 185,95     2,32

Szövött áru         587,20     0,02

Fémáru      1 090,00     0,04

Szatócsáru         108,80     0,01

Összesen 323 302,80 100,00

A behozatal összetétele

Árufajta Vámérték (forint) Százalék

Élelmiszer   12 357,10     8,75

Állatok         210,10     0,02

Bőr- és szőrmeáru     3 365,12     2,32

Szövött áru   97 220,16   68,62

Fémáru   13 940,60     9,85

Szatócsáru   14 748,70   10,44

Összesen 141 732,78 100,00
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8. A török kiűzése és a török kor mérlege 55

Az egyes európai országok népességének alakulása 1500 
és 1700 között (millió fő)

szorította a céhes ipart. A korszakban egyedül az ötvös  céhek tudtak 
töretlenül talpon maradni, hiszen a háborús viszonyok miatt a magán-
vagyonokból gyakran könnyen mozgatható ékszerek készültek.

Az ország pusztulása
Milyen folyamatok kísérték a háborús közállapotokat?

A történeti éghajlattan kutatói szerint a 17. század a középkor végétől 
tartó „kis jégkorszak” tetőpontjának számított. A hűvös és csapadékos 
nyár rövidebb gabonaérési időszakot eredményezett, a tartalékok a tél 
végére gyakran elfogytak. A korszakban felgyorsult az erdőpusztulás, 
a fairtást a lakosság tűzifafogyasztása, illetve a magyar és a török vég-
várak szükségletei is növelték. A gazdasági élet változásai (például a 
legelőbővítés, kohászat) és a hadsereg igényei (például várerődítés, sa-
létrom- és lőporkészítés) ugyanis rengeteg fa felhasználásával jártak. 
A háborús viszonyok a táj elvadulását vonták maguk után, a Kárpát-
medence vízrajza még inkább szétzilálódott, számos régióban mocsa-
ras, lápos vidékek keletkeztek. A sík vidéken kialakított erődítmények-
hez sokszor a közeli folyók, patakok vizét vezették, máshol az 
erdőirtások miatt változott meg a folyóvizek vízhozama. Egyes alföldi 
települések között csónakokkal lehetett közlekedni, ezek a vidékek meg-
felelő búvóhelyet is biztosítottak a lakosok számára.

A nagyobb hadjáratok, az állandó hadakozás következményei főleg 
az ország kedvezőbb adottságú területeit sújtották. Az átvonuló hadak 
súlyos károkat okoztak a falvakban, nyomukban éhínség járt, a csapa-
tok járványokat terjesztettek. A korabeli források a császári katonák 
mértéktelenségét és fegyelmezetlenségét emelik ki, velük szemben az 
oszmán haderő sokkal szervezettebbnek tűnik. A török csapatok pusz-
tításait elsősorban az irreguláris alakulatok (tatárok) okozták, akik a 
foglyokat rabszolgának hurcolták a birodalom területére. Ugyanakkor 
a több tízezer fős császári seregek mindenféle betegségek (pestis, szifi -
lisz, vérhas) terjesztői voltak, míg az iszlám haderőben jobban ügyeltek 
a tisztaságra (folyamatos vízellátás, gondosan tisztított árnyék székek 
stb.). Az el húzódó várostromok a környék falvainak teljes kizsákmá-
nyolásával jártak, a keresztény zsoldosok és a szabad hajdúk sem kímél-
ték az emberéletet. Mindemellett szinte a teljes középkori kulturális 
örökség (például a budai és visegrádi reneszánsz paloták, a székesfe-
hérvári Nagyboldogasszony-bazilika) a török időszakban pusztult el.

A történeti demográfusokat megosztja az a kérdés, hogy mekkora 
volt az ország vérvesztesége az időszakban. Korábban nagyobb pusz-
títással számoltak a török hódoltság kialakításánál, napjainkban a szá-
zadvégi hosszú háború időszakát tekintik sorsfordítónak. Tény, hogy 
a 16. században a lakosság száma szinte stagnált, a valószínű népes-
ségnövekedést a hadjáratok mellett a „háborús békeévek” is apasztották. 
A 17. században a lakosság száma főleg a nemzetiségi bevándorlók 
miatt növekedett, egyes országrészekben a magyarság kisebbségbe szo-
rult (Erdély, Dél-Magyarország).  

Nem is mondhatom, mily kurválkodás, falás és ve-
delés, káromkodás, esküdözés, játék és kocka fo-
lyik mindenfelé, mely pedig ellenére van az igaz 
német hadi fegyelemnek, s egy nemzetnél sem 
divatozik. Az bizonyos, hogy tízezer német egy 
hónap alatt többet fogyaszt harminc- vagy még 
több ezer töröknél, ki ámbár pogány, mégis ön-
megtartóztatásra és józanságra törekszik, s csak 
azt nézi, hogy lova, kardja legyen rendben, teste 
épen s ruhája tisztán […]. Hiába bizonygatják, 
hogy az asszonyok a mosás és ápolás miatt van-
nak náluk, hisz azt legények és férfi ak is végezhet-
nék, mint egyéb nemzeteknél látjuk.

(Nikolaus Gablman leírása; 16. század vége)

[…] a kapitányok hanyagsága miatt már gyakran 
megtörtént, hogy ha valahol legalább egy hétre 
tábort állítottak a keresztények, az utálatos mo-
csok hatására mindjárt pestises ragály keletkezett, 
s a nyers ételek mértéktelen zabálása, a borok vad 
vedelése és az utálatos dőzsölés miatt nagy csa-
pat katona már néhány nap után, mint az állat el-
veszett […].

(Kis Péter Magyarázat című munkájából;  
16. század közepe) 

Szinán pasa feljövetele [1593] és Eger bevétele [1596] előtt az Tisza–Duna 
között Titeltől fogvást egész Jánoshalmáig, Szegedig és Kiskunhalas tájáig 
is feltolakodott a rác [szerb] nemzetség. A Dunántúlon Szinán pasa feljöve-
telének előtte Mohácson, Szekszárdon, Baranyán, Somogyon felül vagy 
igen kevés, vagy semmi rácság nem lakott, hanem mind magyarság lakta.

(Esterházy Miklós nádor; 17. század közepe)

• Idézzük fel, milyenek voltak a korabeli higiéniai 
viszonyok a városokban!

• Milyen alapvető problémákkal kellett megküz-
denie egy hadsereg vezetőjének?

• A fentiek alapján hogyan lehetne fejleszteni a 
hadsereg hatékonyságát?

• Milyen folyamatról tudósított a forrás?

Állapítsuk meg, átlagosan hány százalékos volt a 
növekedés az egyes nyugati országokban a 16. 
században! Idézzük fel, miért torpant meg a növe-
kedés a 17. században! Hány százalékkal nőtt a né-
pesség Magyarországon a 16. században? Mekko-
ra lehetett a vérveszteség, ha az európai növekedés 
arányát vesszük fi gyelembe?

Terület 1500 1600 1700

Franciaország 16,4 19,0 19,0

Spanyolország   6,8   8,1   7,5

Ausztria és Csehország   3,5   4,3   4,6

Itália 10,5 13,1 13,3

Anglia és Wales   2,6   4,4   5,4

Lengyelország   2,5   3,4   2,8

Német Birodalom 12,0 16,0 15,0

Magyarország   3,3   3,5   4,0
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Thököly Imre
Milyen politikai elképzeléseik voltak a kurucoknak?

A kurucmozgalom első nagyobb sikereit Th ököly Imre fővezérsége 
alatt érte el (1678–1682). Th ököly könnyűlovas haderejének megfelelő 
hátteret biztosított az erdélyiek hallgatólagos támogatása és a francia 
diplomáciai kapcsolat. XIV. Lajos állama támogatta a Habsburg-elle-
nes mozgalmat. A huszonéves kuruc vezér a felső-magyarországi ter-
jeszkedés idején vette feleségül Zrínyi Ilonát (a kivégzett Zrínyi Péter 
lányát, I. Rákóczi Ferenc özvegyét), így a kiterjedt Rákóczi-birtok is 
irányítása alá került. Th ököly sikereinek csúcspontján, Kassa elfogla-
lása után (1682), önálló fejedelemséget alapított. A Felső-magyar-
országi Fejedelemség az oszmánok vazallus állama lett, létrejöttével 
az ország négy részre szakadt, és a Habsburg-uralom látszólag meg-
rendült a térségben.

I. Lipót egyfelől a kuruc mozgalom sikerei, másfelől a franciáknak 
a Német-római Birodalom nyugati határát fenyegető politikája miatt 
nyugodt helyzetet akart teremteni Magyarországon. Erre már csak azért 
is szükség volt, mert ekkor már készülőfélben volt egy újabb nagy török 
hadjárat Bécs ellen. Éppen ezért 1681-ben a soproni országgyűlésen a 
király meghátrált: feladta az abszolutizmust és helyreállította a rendi 
kompromisszumot.

Ennek ellenére a magyar vezető réteg kettészakadt, a kurucok el-
utasították az egyezkedést, és megvetették a Habsburg-barát, labancnak 
nevezett nemességet. 

A felszabadítás kezdete
Miért változtak meg az erőviszonyok a térségben?

Az Oszmán Birodalom Th ököly sikereiből a Habsburgok meggyen-
gülését olvasta ki, és 1683-ban Bécs elfoglalására indult. A nagy lét-
számú haderő irányítója (Kara Musztafa nagyvezír) a vazallus fejede-
lemségek csapatait is mozgósította. Az erdélyiek és a kurucok a 
dunántúli hadműveletekben vettek részt, de Bécs ostromától távolma-
radtak. Ugyanakkor Esterházy Pál nádor saját költségén fogadott ka-
tonákat Bécs védelmére, értékes kincseivel pedig az esztergomi érsek 
is támogatta a császárváros ellenállását. A megmaradt Magyar Király-
ság és a császárváros végveszélybe került, felmentésére német birodal-
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Buda

Esztergom
Párkány

Sobieski János

Bécs
1683   

Török hadműveletek 
A keresztény erők
ellentámadásai

Thököly-felkelés támadásai

Felső-magyarországi 
Fejedelemség (1682–85)

Milyen eredményhez vezettek a Thö-
köly Imre által irányított kuruc táma-
dások? Miért érhették el ezt a sikert a 
kurucok? Mennyiben változott átme-
netileg a Habsburg Birodalom pozí-
ció ja Magyarországon a támadásokat 
követően? Milyen következtetést vont 
le ebből az Oszmán Birodalom? Mi-
lyen következményekkel járt az 1683. 
évi török hadjárat?

A Th ököly-mozgalom és az 1683. évi török 
hadjárat

Lázadással vádolnak bennünket az egész világon 
elterjesztett írásokban, azt vetik szemünkre, hogy 
elárultuk a kereszténység ügyét, nagy és szörnyű 
gyanúsításokkal illetnek bennünket, akik az igazsá-
gos uralmat soha el nem vetve, a királyi felséget 
tiszteletben tartva, teljes engedelmességre min-
denkor készen kizárólag a merev uralom mérsék-
lését szorgalmaztuk.

A különféle és törvénytelen bizottságokkal 
megterhelt magyarok, eltávolítva a magyar ügyek-
től, szinte teljességgel tájékozatlanok voltak, mit 
tárgyaltak és határoztak az ország felől a leg-
nagyobb ellenséggel. Így történt az, hogy vagy 
 kényük-kedvük szerint, vagy pedig a béke megvá-
sárlása céljából, idegenek tárgyalásának eredmé-
nyeként, a magyarok tudta nélkül, vagy akár ellen-
szegülésük mellett is átengedték a törököknek az 
ország egyik vagy másik részét. Természetesen az 
osztrák ház mindig úgy harcolt vagy kötött békét 
a legerősebb ellenséggel, hogy országunkat meg-
rövidítette, de növelte a saját biztonságát. Ítélje 
meg azért valaki, mit használt mindeddig Magyar-
országnak az osztrák ház védelme.

(Thököly kiáltványa; 1684)

• Milyen törekvéseket lehet kiolvasni a kiáltvány-
ból?

• Hogyan tekintett Thököly a törökre?
•  Milyen ellentmondás feszült a megfogalmazás 

és a kuruc diplomácia tettei között?
• Mivel vádolta Thököly a Habsburgokat?
• Érveljünk a kurucmozgalom mellett és ellen!
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Pest

Simontornya

Pécs

Karlóca

Szigetvár Gyulafehérvár

Munkács
(1685–88)

Szolnok

Kassa

1687 1697

Nándorfehérvár
1688

Lugos

Karánsebes

Temesvár 

Szeged 

Orsova

Zenta

L E N G Y E L  K I R .

E R D É L Y I

F E J E D E L E M S É G

Érsekújvár

Buda

Fehérvár

1686
(visszafoglalás)

1685 Eger

Nagyharsány

Kanizsa

Várad

Lippa 

Kolozsvár

Főbb császári hadmozdulatok
a felszabadító háború első éveiben

A Magyar Királyság határa a
karlócai béke után (1699)
Az Oszmán Birodalom határa a
karlócai béke után (1699)

1684–1686
A törököktől visszafoglalt területek:

1687–1691 
1692–1697
A törökök által 1690 után 
visszafoglalt terület

A török hódítás határa 1683-ban

Munkács erődítménye (korabeli metszet)

Zrínyi Ilona és gyermeke, az ifj ú II. Rákóczi Ferenc 
szobra Munkács várában

Nézzünk utána az inter-
neten a korabeli mérték-
egységeknek!

Nézzünk utána, milyen történetek maradtak fenn 
az elhúzódó ostromról! Hogyan jelenik meg Zrínyi 
Ilona a magyar közgondolkodásban? Vitassuk 
meg, miért ellentmondásos Zrínyi Ilona hősies vé-
dekezése azokban az években, amikor megkezdő-
dött a török kiszorítása!

A törökök kiűzése 
Magyarországról

Tekintsük át a felszabadító 
háború egyes szakaszait! 
Mikor gyorsultak fel a táma-
dó hadműveletek? Meddig 
törtek előre a Habsburg-
hadak? Milyen eredmény-
nyel jártak a török ellentá-
madási kísérletek? Mi lett a 
sorsa Thököly államának és 
az Erdélyi Fejedelemség-
nek? Hogyan zárult a küz-
delem, és mely területek 
maradtak az oszmánok 
fennhatósága alatt?

mi csapatok (Lotharingiai Károly herceg) és lengyel királyi seregek 
(Sobieski János) indultak. Az egyesült keresztény erők megsemmisítő 
vereséget mértek Bécs alatt a törökre. A menekülő csapatokat üldöz-
ve Sobieski hadai betörtek a Hódoltság területére (Esztergom felsza-
badítása). A győzelmekre egész Európa felfi gyelt, és XI. Ince pápa a 
török kiűzésére szólított fel.

Az egyházfő pénzt, energiát és időt nem kímélve hozta létre a Szent 
Ligát (1684), amelyhez a Habsburgok mellett több német fejedelemség, 
Velence, Lengyelország és később Oroszország is csatlakozott. XIV. 
Lajos Franciaországa semlegességet hirdetett. A sors különös fi ntora, 
hogy a megosztott magyarok közül Th ököly továbbra is a Habsbur-
gokkal szembeni ellenállásra buzdított. Ez megnehezítette Magyaror-
szág felszabadítását.

A Szent Liga erőfölénye lassan kibontakozott (Budát először si-
kertelenül ostromolták, de 1685-ben visszavették Érsekújvárt). A csá-
szári seregek elözönlötték Th ököly államát, a fővezért pedig az egyik 
török pasa túszként rövid ideig fogságba ejtette. (A váradi pasa az ér-
tékes foglyot a fegyverszünetért cserébe Bécs kezére adta volna.  Rosszul 
számított: Bécs nem tárgyalt, a szultán pedig kivégeztette a pasát.) 
Mire Th ököly kiszabadult, a kuruc sereg nagy része átállt a császáriak 
oldalára. A kuruc fejedelemség utolsó erődítménye, Munkács vára 
Zrínyi Ilona irányításával két és fél éven át ellenállt a császári sere-
geknek. I. Lipót ekkor már teljes mértékben elkötelezte magát Ma-
gyarország felszabadítása mellett, és jelentős összegeket fordított a 
hadjáratokra. A költségek egy részét, illetve a katonaság ellátását a 
magyarországi adóterhek növelésével is biztosította. Ugyanakkor a 
hadjáratok működtetésében fontos szerepet játszottak olyan zsidó 
kereskedők, akik fenntartották a folyamatos hadiszállítást (például 
Samuel Oppenheimer).

A Buda ostromához érkező brandenburgi 
csapatoknak:

10 000 mázsa liszt
28 000 mérő zab
204 mázsa dohány
30 000 meszely pálinka
800 tonna sör
100 akó bor

Egy „kisebb” tétel Samuel 
Oppenheimer hadiszállításai 
közül 1686-ban
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Buda visszafoglalása
Miért volt stratégiai jelentőségű a város felszabadítása? 

A keresztény erők 1686-ban indultak Buda felszabadítására. A Szent 
Liga csapatait magyar alakulatok is erősítették (körülbelül 15 ezer fő), 
a többi seregrészt a császári hadvezetés az ország más frontszakaszain 
vetette be. Az ostromló német erők (mintegy 60 ezer fő Lotaringiai 
Károly és Miksa Emánuel bajor választófejedelem vezetésével) a kor 
modern ostromtechnikai módszereinek (a várat megközelítő árok- és 
sáncrendszer kialakítása, a tábort védő külső sáncrendszer felépítése, 
folyamatos ágyúzás) és fegyverzeti eszközeinek (ágyúk, mozsarak, ak-
nák) felhasználásával kezdték a hadműveletet. Az utolsó budai pasa 
(Abdurrahman) csapatai elszántan védekeztek, a török felmentő had-
ban bíztak, amelyet azonban a császáriak visszavertek. A két és fél hó-
napig tartó ostrom egy általános roham után sikerre vezetett, és Buda 
a 145 éves török uralom után felszabadult.

A győzelem után a Szent Liga csapatai a Dunántúlon és a Duna–
Tisza közén értek el sikereket (Pécs, Szeged visszafoglalása). A követ-
kező évben az ellentámadással próbálkozó oszmán sereg súlyos vere-
séget szenvedett Mohács közelében (második mohácsi vagy nagy-

Lotaringiai Károly

Lotaringiai Károly tábora

Buda visszafoglalása

Benczúr Gyula: Budavár 
visszavétele (1896)

[…] beözönlött a katonaság a városba, miután a 
zsákmányra éhes katonák két másik helyen is 
megmászták a falat, és megnyitottak a nagykaput. 
Erre a bajor lovas őrség a kapuba nyomult, s a ka-
tonák csakúgy özönlöttek utánuk, s aki a törökök 
közül nem menekült a várba, azt mind levágták, 
illetve fogságba ejtették. […]

(Henrik szász herceg naplójából)

Nem tudtam semmiről semmit, amíg csak nem jöt-
tek oda sokan, igen sokan, hogy a fegyver okozta 
zűrzavar elől a zsinagógába meneküljenek. […] De 
még be sem fejeztem szavaimat, amikor odasereg-
lett az egész nép, a gyülekezet minden zugából-
szegletéből, férfi ak, nők és gyermekek, kapkodás-
sal, tolongva, lökdösődve, lélekszakadva, fegyver 
elől menekülve. Jajgatott és sírt mindenki kétség-
beesésében, segítségért kiáltozott, és a jajveszéke-
lés az égig hatolt − fül még nem hallott akkora fáj-
dalomról, amilyentől a lelkünk szenvedett. […] 
Miközben a nagy zűrzavar közepette összeszed-
tem őket, nagyon sok katona rontott be hozzánk, 
[német] gyalogosok, kezükben tartva pusztító esz-
közeiket, a lőfegyverüket, csupasz kardjukat, vala-
mint magyar huszárok is, ők görbe kardjukat fog-
ták a kezükben. És az istenházában vágóáldozatot 
áldoztak: Izrael fi ainak ártatlan vérét ontották. 
Ahogy mondani szokás, jaj a fülnek és jaj a szem-
nek: ez gyilkol, az fosztogat, az egyik rabol, a másik 
tipor. És azok a hangok, amelyeket kiadtak az Örök-
kévaló házában, bizony a keserűség napjának 
hangjai voltak!

(Schulhof Izsák: Budai Krónika. 
Schulhof szemtanúként számolt be a budai zsidó 

közösség tragikus sorsáról.)

Nézzünk utána az interneten, kiket ábrázolt a művész a festményen! Azonosítsuk a magyar alakulatok 
vezetőit! Milyen szerepük volt az ostrom során?

B

• Hogyan és milyen körülmények között került ke-
resztény kézre Buda?

• Keressünk rá Schulhof Izsák nevére az interneten! 
Mi történt vele és családjával?
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8. A török kiűzése és a török kor mérlege 59

Összegzés

Okok és következmények
•  Foglaljuk össze saját szavainkkal, milyen következmé-

nyekkel jártak a háborús állapotok!
•  Miért harcolt a Th ököly-féle mozgalom az Oszmán Bi-

rodalom oldalán?
•  Milyen következményei voltak a Habsburgok katonai 

győzelmeinek?

Történelmi jelentőség és interpretáció
•  Értékeljük Magyarország felszabadításának jelentősé-

gét!
•  Miért ellentmondásos a magyar közgondolkodásban a 

Habsburg-hadak diadala?

Savoyai Jenő, a kor egyik legkivá-
lóbb hadvezére először XIV. Lajos 
hadseregében szeretett volna szol-
gálni, de a Napkirály megvetően 
elutasította az alacsony termetű 
és előnytelen arcú fi atalembert. 
A megalázott Savoyai ezt köve-
tően I. Lipótnál jelentkezett, és a 
törökellenes harcok során gyorsan 
a katonai ranglétra élére került. 
A gúnyos mondatokat soha nem 
felejtette el, és a császári csapato-
kat vezetve tucatnyi csatában mért 
vereséget a francia hadakra (Jacob 
van Schuppen festménye, 1718)

I. tc. Ez oly nagy s örökké hálával említendő jótéte-
ményeknek emlékezetére, s alázatosan kedveske-
dő lelküknek mindenkorra felismerhető hálája je-
léül, e Magyarországnak s kapcsolt részeinek ösz-
szes karai és rendei kinyilatkoztatják, hogy mos-
tantól jövőre s örök időkre senkit mást, mint fenn 
címzett Ő császári és királyi felségének saját ágyé-
kából származott fi örökösei közül az első szülöttet 
(ugyanezt határozván az 1547-ik évi 5-ik s más e 
felől alkotott törvénycikkek) fogják törvényes kirá-
lyuknak s uruknak ismerni és azt mindenkor és any-
nyiszor, valahányszor ily felavatás újból bekövetke-
zik, a fentebb kijelentett hitlevélben [a nemesi ki-
váltságok megtartására tett eskü] foglalt cikkelyek 
előrebocsátandó elfogadása, vagy királyi biztosítá-
sa s e felől oly alakban, mint elődei teljesítették, 
leteendő eskü után, országgyűlésileg, e Magyaror-
szágon belül, meg fogják koronázni. […]

IV. tc. Mindamellett a karok és rendek e pont-
ban is, hódolatuknak és mocsoktalan hűséges kö-
telességének további tanúsítására, s a bizalmat-
lanságnak, mely a király s az ország és annak kap-
csolt részei közt emiatt netalán a jövendőben fel-
merülhetne, gyökeres kiirtására alázattal kedves-
kedő s hódoló lélekkel beleegyeztek, hogy az el-
lentmondás s ellenállás szabadságáról beiktatott 
emez előbb mondott záradékot, második Endre 
király fentebb említett decretuma előbb idézett 
31-ik cikkelyének tartalmából s értelméből, követ-
kezőleg az előbb leírt módon letett koronázási 
esküből is, e jelen törvényes rendelettel kizárják s 
eltávolítsák.

(Az 1687. évi országgyűlés cikkelyeiből)

• Melyik történelmi eseményre utalt az I. törvény-
cikkben említett „örökké hálával említendő jóté-
temény”?

• Mely jogokról mondott le  „önként” a rendi ország-
gyűlés?

•  Hogyan biztosította a rendelkezés a Habsburgok 
jogigényét a magyar trónra?

• Ki volt II. Endre király, és mire utalt a 31. cikkely?

harsányi csata), majd a császári csapatok benyomultak Erdély terüle-
tére. Apafi  Mihály fejedelem a katonai erő láttán nem tanúsított ellen-
állást, és bár pozíciójából nem mozdították el, haláláig (1690) szinte 
árnyékfejedelemként irányította országát. I. Lipót már a Balkán-félszi-
get visszafoglalására utasította a csapatait, és a hadműveletek eredmé-
nyesen kezdődtek (Nándorfehérvár elfoglalása, 1688), sőt a seregek 
előretörtek Szerbiában is.

Elhúzódó hadműveletek
Hogyan ért véget a magyarországi török uralom?

A Habsburgok győzelmei láttán XIV. Lajos megszegte a korábbi meg-
állapodást, és egy újabb háborút robbantott ki a rajnai területek irá-
nyába (1688–97). A bécsi hadvezetés a jól képzett francia seregek ellen 
átvezényelte Magyarországról a harcedzett alakulatokat, így a török 
elleni harcok elhúzódtak. Az oszmánok visszaállították hatalmukat 
Szerbiában (Belgrád eleste), és betöréseikkel a magyar területeket ve-
szélyeztették. A déli frontszakasz váltakozó kimenetelű harcai alatt a 
hátországban sorra kapituláltak a megmaradt török végvárak (pél-
dául Szigetvár, Gyula, Kanizsa, Várad).

Az oszmánok döntő veresége a zentai csatában (1697) következett 
be, ahol a Tiszán átkelő szultáni sereget a császáriak Savoyai Jenő ve-
zetésével megsemmisítették. A két fél hosszas tárgyalás után 1699-ben 
békét kötött (karlócai béke), a törökök elismerték a Hódoltság elvesz-
tését, az ország területe – a Temesköz kivételével – végleg felszabadult.

A császári generálisok a visszafoglalt ország további sorsáról a győz-
tes jogán intézkedtek. I. Lipót hadainak sikere láttán a magyar rendek 
lemondtak a szabad királyválasztás jogáról, illetve eltörölték az el-
lenállási záradékot. A Habsburg-dinasztia ezzel jogilag is biztosította 
magának az országot.
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Összefoglalás

1. Az önálló Magyar Királyság bukása és az ország részekre szakadása
• A Jagelló-kor és a mohácsi csata
• A kiszolgáltatott ország (1526–1541)
• Az ország három részre szakadása és Fráter György „hintapolitikája”

2. Összetartó és elválasztó erők a három országrészben
• A két magyar állam eltérő politikai berendezkedésének jellemzői
• A török elleni védekezés, végvári küzdelmek
• Gazdasági kapcsolatok, társadalmi változások a 16–17. században
• A török kiűzése és a török kor mérlege

3. Rendi törekvések az időszakban
• A Bocskai-felkelés/szabadságharc
• A Magyar Királyság a 17. században
• A Th ököly-féle mozgalom

4. Az Erdélyi Fejedelemség története
• A fejedelemség sajátos etnikai és vallási helyzete
• Erdély aranykora (Bethlen Gábor bel- és külpolitikája)
• Az Erdélyi Fejedelemség hanyatlása

Kerettantervi 
fogalmak, 
adatok

Fogalmak: rendi országgyűlés, hajdúszabadság.
Személyek: I. Szulejmán, II. Lajos, (Szapolyai) János, I. Ferdinánd, Dobó István, Zrínyi Miklós (a szigetvári hős), 
Báthory István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő. 
Topográfi a: Mohács, Kőszeg, Eger, Szigetvár, Habsburg Birodalom, Erdélyi Fejedelemség, Hódoltság,  Magyar 
Királyság (királyi Magyarország), Pozsony, Gyulafehérvár, Bécs.
Kronológia: 1526 a mohácsi csata, 1541 Buda eleste, 1552 Eger védelme, 1566 Szigetvár eleste, 1664 a vas vári 
béke, 1686 Buda visszafoglalása, 1699 karlócai béke.

  • Gondoljuk végig a tanultakat az alábbi vázlatpontok segítségével!

  • Készítsünk folyamatábrát néhány témához!

  • Gyűjtsük össze a legfontosabb forrásokat az egyes anyagrészekhez!

  • Emeljük ki a nevezetes eseményeket, személyeket és a hozzájuk tartozó dátumokat!
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8. A török kiűzése és a török kor mérlege 61

III. A FELVILÁGOSODÁS 
KORA

Ebben a fejezetben az egyetemes történelem 18. századi és 19. század eleji történelmének fő jellemzőit tekintjük át.

Ebből a fejezetből megtudhatod:
• hogyan és miben alakította át a közgondolkodást a felvilágosodás.
• milyen dinasztikus ellentétek voltak a 18. században.
• hogyan és milyen politikai berendezkedéssel született meg 

egy köztársaság az Újvilágban.
• miért volt jelentős a francia forradalom.
• hogyan formálhatja egy-egy személy a történelmet.

Ezek során tovább gyakorolhatjuk:
• az ismeretszerzést elsődleges forrásokból.
• egy korszakon belül lezajlott változások bemutatását 

különböző szempontok szerint.
• következtetések és feltételezések megfogalmazását 

rekonstrukciós képek és magyarázó ábrák alapján.
• az emberi magatartások és döntések megfi gyelését.

A párizsi Diadalív
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62 III. A FELVILÁGOSODÁS  KORA

9. A felvilágosodás
Idézzük fel az irodalomórán tanultakat a felvilágosodásról! Miben jelentett újat ez a szellemi irányzat? 
Mit tanultunk fi zikaórán az újkorban megalkotott természettudományos ismeretekről? Hogyan alakí-
totta át az addigi világképet?

A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta 
kiskorúságából. Kiskorúság az arra való képtelen-
ség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondol-
kodjék. Magunk okozta ez a kiskorúság, ha oka 
nem értelmünk fogyatékosságában, hanem az ab-
beli elhatározás és bátorság hiányában van, hogy 
mások vezetése nélkül éljünk vele. Sapere aude! 
Merj a magad értelmére támaszkodni! – ez tehát a 
felvilágosodás jelmondata. […] Egy forradalom 
[…] soha nem eredményezi a gondolkodásmód 
reformját; hanem egyszerűen a régiek helyett új 
előítéletek pórázára fűzi a gondolattalan tömeget. 
E felvilágosodáshoz azonban semmi egyéb nem 
kell, csak szabadság, annak is a legártalmatlanabb 
fajtája: nevezetesen az ész minden kérdésben való 
nyilvános használatának szabadsága.

(Immanuel Kant A vallás a puszta ész határain 
belül és más írások című munkájából; 1781)

Amint mondottuk, az emberek természettől fogva 
mindnyájan szabadok, egyenlők és függetlenek, és 
ezért saját beleegyezése nélkül senkit sem lehet a 
vagyonából kitenni és alávetni egy másik ember po-
litikai hatalmának. Az egyetlen mód, ahogyan valaki 
megválik természetes szabadságától, és magára ve-
szi a polgári társadalom kötelékeit, az, hogy meg-
állapodik más emberekkel: összefognak és közös-
séggé egyesülnek abból a célból, hogy nyugodtan, 
biztonságban és békében éljenek egymással, hogy 
zavartalanul élvezzék javaikat, és nagyobb bizton-
ságban legyenek mindenkivel szemben, aki nem 
tartozik a közösséghez. Akárhányan megegyeztek 
abban, hogy egyetlen közösséget vagy kormányza-
tot alkotnak, akkor ezzel rögtön testületté válnak, és 
egyetlen államot alkotnak, amelyben a többségé a 
jog, hogy cselekedjék és kötelezze a többieket. 

(John Locke: Értekezés a polgári 
kormányzatról; 1679) 

• Hogyan értelmezhető a „szellemi” kiskorúság Kant 
szerint? Melyik történelmi korszakra utalt ezzel? 

• Miért nehéz a múlttal való szakítás? 
• Hogyan valósulhat meg az igazi felvilágosodás?

• Mit értett Locke az emberek természetes jogai 
alatt? 

• Hogyan született meg szerinte a polgári társada-
lom? 

• Miért volt szükség az állam létrehozására? 
• Fogalmazzuk meg, miben tértek el Locke gondo-

latai az eddigi állam- és társadalomképtől!

Fordulat a tudományos gondolkodásban
Milyen új természettudományos elképzelések születtek a korban?

A középkorban elfogadott ismeretek (geocentrikus világkép, Ariszto-
telész művein alapuló fi zikai elképzelések stb.) a 16–17. században meg-
kérdőjeleződtek. A korszakban megjelenő új természettudományos 
elméletek és eredmények végképp háttérbe szorították a skolasztikus 
világszemléletet. Először a lengyel származású Nikolaus Kopernikusz 
művében (1543) jelent meg a heliocentrikus szemlélet (a Nap áll a 
világegyetem középpontjában, körülötte a Föld és a többi bolygó egyen-
letes körmozgást végeznek). A bonyolult matematikai számításokon 
alapuló elméletet rövidesen már távcső segítségével tudták bizonyíta-
ni. A 17. század elején Johannes Kepler a bolygók pályáinak mérésekor 
megalkotta csillagászati törvényeit (bolygók mozgástörvényei), majd 
az ismereteket Galileo Galilei munkássága (például a Föld keringésé-
ről, szabadesés törvénye, a Hold felszínének leírása) bővítette tovább. 
Az angol Isaac Newton [ejtsd: ájszek nyútn] az általános tömegvon-
zással (gravitáció) magyarázta a bolygómozgást, illetve a természettu-
dományos világképet további matematikai és fi zikai ismeretekkel 
(tehetetlenség törvénye, dinamika alaptörvénye stb.) gazdagította. 
A kora újkorban kialakuló vallási megosztottság, a konfl iktusok tovább 
rombolták az addig egységes világképet. A társadalomban újra felerő-
södtek az irracionális képzetek (például látványosan megnőtt a boszor-
kányüldözések száma). 

A felvilágosodás világképe
Milyen új gondolatok jelentek meg a felvilágosodással?

Az ismeretek bővülése megváltoztatta a fi lozófi ai gondolkodásmódot 
is. A fi lozófusok a világ megismerésének módszereit kutatták, és a 
korban két irányzat alakult ki. Az empirizmus szerint a világot a kí-
sérletezés és a kutatás által szerzett tapasztalat segítségével, az egyes 
dolgokból levont általános megfi gyelés (induktív eljárás) alapján lehet 
leírni. Ezzel szemben a racionalizmus képviselői – például a francia 
René Descartes [ejtsd: röné dékárt] – a gondolkodás fontosságát hang-
súlyozták, vagyis hogy az értelmen alapuló általános ismeretekből kö-
vetkeztethetünk az egyes dolgok jellemzőire (deduktív eljárás).

A közgondolkodás átalakítását, a fennálló társadalmi és politikai 
berendezkedés megváltoztatását a felvilágosodás eszmeáramlata val-
lotta. A felvilágosodás fi lozófusai az emberi ész és értelem mindenha-
tóságában hittek, ezért az emberek meggyőzését, a világ megjavítását 
tűzték ki célul. Az új gondolkodásmód először Angliában jelent meg, 
ahol a 17. századi politikai események hatására több fi lozófus is kifej-
tette nézeteit egy ideálisan működő polgári társadalomról. John  Locke 
[ejtsd: dzson lok] a politikai hatalom kialakulását egy társadalmi szerző-
déshez kötötte. Locke szerint a társadalmi szerződésben a tulajdon vé-
delme érdekében az egyének önként mondanak le a természetes  jogaik 
egy részéről, de az államnak szavatolnia kell a polgári szabadságjogo-
kat. A felvilágosodás a 18. században elsősorban a francia területeken 
hatott, majd átterjedt a német és a közép-európai térségre is.
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9. A felvilágosodás 63

A felvilágosult fi lozófusok elképzeléseiket a fennálló állapotokkal 
szemben határozták meg. A társadalomban elvetették a születési elő-
jogokat, és jogi egyenlőséget hirdettek. A felekezetek közötti megbé-
kélést, a vallási türelem kialakítását sürgették, elutasították a vallási 
fanatizmust, a babonás képzeteket. A felvilágosodás fi lozófusai közül 
sokan elvetették a keresztény teológia fő tanításait, és az egyházak vi-
lági befolyását bírálták. 

Hitbeli meggyőződésüket a deizmus eszméi formálták; eszerint az 
Isten által megalkotott világ tudományosan leírható törvényekkel ren-
delkezik, és Isten a mindennapi életbe már nem avatkozik be. Az ateis-
ta (istentagadó) gondolatokig csak néhány fi lozófus jutott el, merész 
elképzeléseik már a kereszténység alapjait kérdőjelezték meg. 

a fennálló 
viszonyok

átalakítása 

a középkori világkép
szétesése

a természettudományi
ismeretek bővülése

új filozófiai
áramlatok
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kritikai gondolkodás

az ész mindenhatósága

vallási türelem

alkotmányos keretek

jogi egyenlőség

A felvilágosodás eszmeisége

Hozzunk konkrét példákat a természettudományi ismeretek bővülésé-
re! Foglaljuk össze, milyen tényezők idézték elő a felvilágosodást! Mi 
ellen léptek fel a felvilágosult fi lozófusok? Hogyan képzelték el elméle-
teik megvalósítását?

Társadalom: Az emberi társadalom egésze erre az 
általános és egyszerű alapelvre épül: boldog aka-
rok lenni. Minthogy olyan emberek között élek, 
akik hozzám hasonlóan mind boldogok akarnak 
lenni, boldogulásomnak azt az útját módját kell 
keresnem, mely az övéké is lesz, vagy legalábbis 
nem árt egyikünknek sem. [...] A közjó legyen hát 
magatartásunk legfőbb szabálya, sose keressük 
saját javunkat ennek rovására. [...] A feljebbvaló 
tehát adósa az alárendeltnek és fordítva, egyiknek 
a hatalommal, másiknak az engedelmességgel kell 
a közös boldoguláson munkálkodnia. A hatalom 
csak annyiban érvényes, amennyiben hozzájárul 
léte céljához; önkényes alkalmazása az emberiség 
és a társadalom pusztulását vonja maga után.

(Diderot szócikke az Enciklopédiából)

A kora újkorban a felekezetek közötti vallási türel-
metlenség (intolerancia) számos áldozatot köve-
telt. Nemcsak a katolikus, hanem a protestáns or-
szágokban is felléptek a másik felekezettel szem-
ben. A felvilágosodás korában elsősorban a spa-
nyol inkvizíció intézményét és durva bűneit, vala-
mint a hispániai zsidók és muszlimok elűzését 
emelték ki. Valójában a más vallásúak elűzése a 
középkorban is megszokott volt: al-Hakim kalifa a 
11. század elején a keresztények és zsidók üldözé-
se során többek között a jeruzsálemi Szent Sír-
templomot is leromboltatta, Andalúzia Almohád 
kalifái a 12. században ugyanúgy űzték el a nem 
iszlám vallásúakat, mint az angol (1290) és francia 
(1306) uralkodók a zsidókat. Mindezeket fi gye-
lembe véve láthatjuk, hogy nem egyedi spanyol, 
de még csak nem is európai jelenség volt a vallási 
intolerancia, amelyet joggal utasított el a felvilá-
gosodás. Ugyanakkor azt is érdemes kiemelni, 
hogy helytelen történelmi gondolkodáshoz ve-
zethet későbbi vagy saját korunk gondolkodásá-
nak, értékítéletének számonkérése régebbi, más 
keretek között működő korszakokon.

A fi lozófus, lábbal tiporva az előítéleteket, a ha-
gyományt, a régiséget, a közmegegyezést, a te-
kintélyt, egyszóval mindazt, ami a gondolkodók 
tömegére járomként nehezedik, önállóan mer 
gondolkodni, fel mer emelkedni a legvilágosabb 
általános elvekhez, s elvet mindent az értékek és 
az ész tanúbizonyságán kívül.

(Diderot)

•  Milyen működési elvet feltételezett Diderot a tár-
sadalom működéséről?

•  Mi az a kulcsfogalom, amelyre törekedni kell? 
Hogyan értelmezhető ez?

•  Hogyan vélekedett a hatalomról?

• Hogyan tekintett Diderot a fi lozófusokra?
• Milyen politikai üzenet olvasható ki a részletből?

A francia felvilágosodást a 18. század első felében a hagyományos 
értékrend elleni támadás és a kritikai szellemiség jellemezte. Mindez 
később akár az addig sokat támadott intoleranciához hasonló fanatikus 
gondolatokig vezethetett el (például jakobinus diktatúra Franciaország-
ban). Voltaire [ejtsd: volter] szenvedélyesen támadta a katolikus egy-
házat, bírálta a dogmákat, az általa vélt képmutatást. A levelei végére 
írt jelmondat – „Tiporjátok el a gyalázatost!” – az intézményes egyház 
ellen irányult. A deista Voltaire a társadalmi szabályok és erkölcsök 
fenntartása miatt ragaszkodott Isten létéhez („Ha Isten nem volna, ki 
kellene találni”). 

A felvilágosult gondolkodók a tudatlanságot tekintették a bajok 
fő forrásának, ezért a század közepén kísérletet tettek az új gondolatok 
és ismeretek összegzésére. A mintegy harminckötetes mű, az Encik-
lopédia szócikkeit közel másfél száz szerző írta, szerkesztését Denis 
Diderot [ejtsd: döni didró] végezte el. Már az Enciklopédia összeál-
lításának gondolata is a felvilágosodás optimizmusát tükrözi. A kö-
zépkori gondolkodás elképzelhetetlennek tartotta, hogy az Isten által 
teremtett világot leírják és összefoglalják akár egy többkötetes mun-
kában is. A szócikkek írói nem képviseltek egységes álláspontot, de az 
új gondolatok miatt a Szentszék rövidesen indexre tette a művet. Az 
Enciklopédia ennek ellenére a 18. század nagy vállalkozásának bizo-
nyult, sok példányát értékesítették, a kiadványok egész Európában 
elterjedtek.
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Ha a törvényhozó hatalom a végrehajtó hatalom-
mal ugyanabban a személyben vagy ugyanabban 
a hatósági testületben egyesül, nincsen szabad-
ság, mivel attól lehet tartani, hogy az ilyen  uralkodó 
vagy az ilyen testület zsarnoki törvényeket fog 
hozni, s azokat zsarnoki módon fogja végrehajtani.

Akkor sincsen szabadság, ha a bírói hatalom 
nincsen elválasztva a törvényhozó, valamint a 
végrehajtó hatalomtól. Ha a bírói hatalom a tör-
vényhozói hatalomhoz kapcsolódik, az állampol-
gárok élete és vagyona feletti hatalom önkényes 
lenne, mert a bíró törvényhozó is volna. Ha a bírói 
hatalom a végrehajtó hatalomhoz lenne kapcsol-
va, a bírónak elnyomó hatalma lenne.

[…] A képviselőknek nagy előnye az, hogy az 
ügyeket meg tudják vitatni. A nép erre egyáltalán 
nem alkalmas. […] Az egyes kerületekben minden 
állampolgárt meg kell hogy illessen az a jog, hogy 
szavazhasson a képviselő-választáson; kivéve azo-
kat, akik annyira alacsony helyzetben vannak, 
hogy úgy tekintendők, mint akiknek nincsen saját 
akaratuk. […] Tehát a törvényhozói hatalmat mind 
a nemesek testületére, mind a nép által választott 
képviselők testületére kell bízni, melyek külön kell 
hogy ülésezzenek és tanácskozzanak.

(Montesquieu A törvények szelleméről 
című munkájából; 1748)

• Különítsük el a hatalmi ágakat a forrás alapján, és 
emeljük ki a feladatkörüket! 

• Hogyan képzelte el Montesquieu az állam műkö-
dését? 

• Miként vélekedett az általános választójogról?

A felvilágosodás államelméletei
Hogyan képzelték el a szélesebb rétegek bevonását a politikába?

A felvilágosodás a politikai berendezkedés új alapokra helyezését hir-
dette: az abszolutista kormányzati rendszerek helyett a hatalmi ágak 
szétválasztására és az alkotmányos berendezkedés kialakítására tö-
rekedett. A korszak gondolkodói egy ideálisan működő állam kere-
teinek a felvázolását tűzték ki célul. Az alapkérdések mellett (a hatalom 
eredete és korlátai) az ember természetes jogait (például szabadság, 
tulajdon) egy örök érvényű jogból, a természetjogból származtatták. 
A természetjog szerintük a változó és tökéletlen emberi jogrend fölött 
áll, és az értelem segítségével mindenki által megismerhető. A politikai 
hatalom kialakulását egy társadalmi szerződéshez kötötték, amely a 
természeti állapotnak vetett véget.

A francia Charles de Secondet Montesquieu [ejtsd: sárl dö szekon-
dé monteszkiö] meglátása szerint a demokratikus közéletet a hatalmi 
ágak (törvényhozói, végrehajtói, bírói) szétválasztása és kölcsönös 
ellenőrzésük biztosítja. Montesquieu a politikai képviseletet választott 
képviselők útján képzelte el (közvetett demokrácia).

A korszak fi lozófusainak többsége lelkesedett a kialakuló polgári 
társadalomért, de Jean-Jacques Rousseau [ejtsd: zsan-zsak russzó] 
hevesen bírálta az új civilizációt. Szerinte a tudományok, a kultúra 
eredményei látszólagos fejlődést hoztak, de ez az emberek többségének 
egy újabb alávetettséget jelent. A születési előjogok helyett a polgári 
társadalmak fő mércéje a vagyon lett, amely eltorzítja az egyén sze-
mélyiségét és erkölcsét. A francia fi lozófus szerint az ember „termé-
szeti állapotát” az egyenlőség jellemezte, ennek felbomlása lett min-
den bajnak az okozója. (A „természeti állapot” kitalált, elképzelt 
időszaknak tekinthető, ám Rousseau erre a fi kcióra építette fel fi lozó-
fi áját.) Radikális nézeteiben a civilizáció káros hatásait hangsúlyozta, 
és bár a kortárs fi lozófusok elutasították gondolatait, az egyenlőtlenség 
kárhoztatása beépült a köztudatba.

Rousseau a politikában is radikális nézeteket vallott, szerinte a nem 
megfelelő kormányzattal szemben a társadalom felléphet, és a népfel-
ség elve (népszuverenitás) alapján a hatalom birtokosa a nép. A dön-
tések meghozatalában mindenkinek joga van részt venni, és a közvet-
len demokráciában mindenki köteles elfogadni a többségi döntésnek 
minősülő általános akaratot. Rousseau feleslegesnek tartotta a hatal-
mi ágak szétválasztását, hiszen az általános akarat a szabadság kifeje-
ződése (a mindenki által véleményezett döntés), amely a közjót szol-
gálja. A közakarat elutasítóit a többségnek kell meggyőznie helytelen 
álláspontjukról, ám a Rousseau-féle „kényszeríteni kell, hogy szabad 
legyen” megfogalmazást többen egy esetleges zsarnokság ideológiai 
megalapozásaként értelmezték.

 

A gondolatok terjedése
Melyik társadalmi rétegre hatott a felvilágosodás szellemisége?

A felvilágosodás eszmeisége gyorsan eljutott a társadalom művelt ré-
tegeihez, és a kialakuló polgári gondolkodás alapja lett. Nyugat-Euró-
pában baráti társaságok, egyesületek szerveződtek, amelyek állandó 
fórumot biztosítottak az eszmecseréknek. Fontossá vált a könyvek be-
szerzése, ezért mindenhol olvasókörök alakultak, a legújabb gondola-
tokat a klubtagok meg is vitatták.

A nagyvárosokban az akadémiák a helyi értelmiség találkozóhe-
lyei vé váltak, míg a nagyobb állami akadémiák (például a londoni 
Royal Society, 1660) az egyes résztudományok fejlesztésére vállalkoz-

Az első ember, aki bekerített egy földdarabot és azt 
találta mondani: ez az enyém, s oly együgyű embe-
rekre akadt, akik ezt el is hitték neki, ez az ember 
teremtette meg a polgári társadalmat. Mennyi bűn-
től, háborútól, gyilkosságtól, nyomorúságtól és 
szörnyűségtől menekült volna meg az emberi nem, 
ha valaki kiszakítja a jelzőkarókat vagy betemeti az 
árkot, és így kiált társaihoz: Ne hallgassatok erre a 
csalóra! Elvesztetek, ha megfeledkeztek róla, hogy 
a termés mindenkié, a föld pedig senkié! De igen 
valószínű, hogy akkoriban már fordulópontra jutot-
tak a dolgok, s nem maradhattak úgy, ahogyan vol-
tak, hiszen a tulajdon fogalma sok korábbi foga-
lomtól függ, melyek csak sorjában keletkezhettek, 
és így nem egy csapásra bukkant föl az emberi szel-
lemben.

(Rousseau Értekezés az emberek közötti 
egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól 

című munkájából; 1755)

•  Milyen körülmények között éltek Rousseau sze-
rint az emberek a polgári társadalom előtt? 

• Hogyan született meg szerinte a társadalom? 
• Milyen véleménnyel volt Rousseau saját korának 

társadalmáról?
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9. A felvilágosodás 65

A társadalmi szerződésről
[…] a társulás valamennyi tagja lemond önmagáról 
és minden jogáról az egész közösség javára. […] 
Minden személy, valamennyi képességével együtt, 
az általános akarat legfőbb irányítása alatt egyesül, 
és mindenkit testületileg az összesség elkülöníthe-
tetlen részévé fogadunk.

A főhatalomról
[…] bármely egyénnek mint embernek a magán-
akarata ellentmondhat az általános akaratnak, 
amely mint polgárt illeti meg, vagy legalábbis kü-
lönbözhet attól. Magánérdeke esetleg egészen 
mást mond neki, mint a közérdek; […] aki nem haj-
landó követni az általános akaratot, azt az egész 
alakulat fogja engedelmeskedésre kényszeríteni; 
más szóval kényszeríteni fogják, hogy szabad le-
gyen, hiszen a kettő egy és ugyanaz.

(Rousseau A társadalmi szerződésről, avagy  
a politikai jog elvei című munkájából; 1762)

• Hogyan jött létre az új társadalmi szerződés 
Rous  seau szerint? 

• Mekkora szerepet szánt az egyénnek? 
• Hogyan értelmezhető az általános akarat? 
• Miért fontos a közérdek?
• Vitassuk meg, milyen eszközökkel lehet az egyé-

ni érdeket a közérdek alá rendelni!

Kulturális összejövetel ábrázolása a 18. századi Franciaországban (Michel-
Barthélemy Ollivier festménye, 1766). A festményen a gyermek Mozart zongo-
rázik a szalon vendégeinek

Állapítsuk meg, melyik társadalmi réteghez tartoztak a szalon vendégei!

Szabadkőműves-szimbólumok

A szabadkőműves kifejezés a középkori katedrálisok építő-
mestereire utal, akik páratlan tudásanyaggal rendelkeztek. 
A mesterek a katedrálisok falához fülkéket építettek, ezekben 
a „páholyokban” őrizték a tervrajzokat, illetve itt beszélték 
meg a teendőket. A 18. században Nagy-Britanniában létre-
jövő szabadkőműves-mozgalom a középkori kőművesmes-
terektől vette át szimbólumait (1717). A kialakuló páholyok 
tagjai vallották az egyenlőség, a testvériség, a szabadság, a 
tolerancia eszméit, miközben gyakran egyházellenesek vol-
tak. A társadalmi modernizáció sürgetése során a hagyomá-
nyos berendezkedés ellen léptek fel. A társaságokat szigorú 
hierarchia és fegyelem jellemezte, valamint a mozgalomhoz 
csatlakozókat titoktartásra kötelezték egy beavatási ceremó-
nia külsőségei között.  

A mozgalom az első szabályzatot követően néhány évtized 
alatt egész Európában elterjedt. (Bécsben 1742-ben, Magyar-
országon 1749-ben Brassóban alakult az első páholy.) Tagjai 
főleg polgárok voltak, de a páholyok gyors terjedése elsősor-
ban a tehetősebb nemesség csatlakozásának köszönhető, il-
letve a nagypolgárok sem zárkóztak el a részvételtől. A leg-
híresebb szabadkőművesek uralkodók (II. Frigyes porosz 
király, Lotharingiai Ferenc német-római császár), politikusok 
(George Washington), bankárok (Rothschildok) és értelmi-
ségiek (Voltaire, Mozart, Goethe) közül kerültek ki. 

Történészszemmel

A szabadkőművesség kialakulása

A misztikus szertartásokkal és szimbólumokkal működő, 
a felvilágosodást, valamint annak szekuláris céljait nyíltan 
felvállaló titkos szervezetek ténykedését az egyház érthető 
okokból ellenérzéssel fogadta, és a pápa kiátkozta a páholyok 
tagjait (1738). 

A szabadkőművesség az eszméi alapján egy új világ kiala-
kítását tűzi ki céljául, és meghaladottnak véli a keresztény 
érték- és életfelfogást és annak intézményrendszerét. A sza-
badkőművesség nem egységes mozgalom. Radikális áramla-
tai a gyökeres, a korábbi rendet eltörlő politikai és hatalmi 
változásokat is szükségesnek látták (akár forradalom árán). 
Céljaik eléréséhez pedig fontos segítséget nyújtottak a sza-
badkőműves páholyok közötti kapcsolatok, vagyis egyfajta 
szabadkőműves-hálózat kiépítése. Éppen ezért a mozgalom, 
szinte a kezdetei óta, élénk viták kereszttüzében állt. 

tak. Az intézmények gyakran pályázatok kiírásával támogatták a tu-
dományos élet területén alkotó értelmiségieket.

Az akadémiák ténykedése előmozdította a természettudományok, 
a történettudomány, a nyelvművelés és az irodalom további fejlődését. 
Az olvasókörök és akadémiák tagjai nemesek és polgárok voltak, emel-
lett irodalmi szalonok is szerveződtek, ahol nagyrészt arisztokraták 
találkoztak.

Ugyanakkor az új eszmék nyomán sokan úgy vélték, hogy az ember 
mindenható, sőt, terjedt az ateizmus gondolata is. Ezáltal a hagyomá-
nyok megkérdőjelezése és elutasítása vált a gondolkodás alapelvévé.
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Vallásos (középkori) Felvilágosult (újkori)

Az élet célja: Az üdvözülés. Egyéni jóllét.

tudomány, 
megismerés

A transzcendentális kérdések 
a lényegesek
A teológia a legfontosabb tu-
domány
Isten műve, akarata kifürkész-
hetetlen (misztérium, miszti-
kum) → elmélkedéssel, imád-
sággal lehet hozzá közelebb 
kerülni

Természettudományos vizsgá-
latok
A világ megismerhető, meg-
mérhető, leírható →
→ Enciklopédia
Tapasztalati úton megismer-
hető → empirizmus
Emberi ésszel felfogható → 
racionalizmus

változás, 
fejlődés, 
nevelés

Természetes, teremtett rend.
Isten művét nem kell „bolygat-
ni”.
A világ természetétől fogva ál-
landó, nem fejlődik, jelen van 
a rossz és a jó.
A rossz dolgok elviselése csak 
az evilági életet terheli – utá-
na örök üdvösség.
Az ember eredendően bűnös, 
esendő, de Isten kegyelme ki-
érdemelhető.

A világ változik, fejlődik.
Meg kell ismerni, fejleszteni és 
megjavítani kell.
A boldogság már az evilági 
élet során elérhető.
A társadalmat/embereket ne-
veléssel lehet javítani, fejlesz-
teni.
Az ember eredendően jó.

társadalom-
felfogás

Az Isten által teremtett világ 
természetes velejárói a kü-
lönbségek, az, hogy nem min-
denki egyenlő, az egyes társa-
dalmi csoportoknak más-más 
(de ugyanannyira pótolhatat-
lan) feladatai vannak.
Magától értetődik a hierarchi-
kus rend, a függőségek és alá-
fölérendeltségek elfogadása.
Az üdvösség viszont egyenlő 
mindenkinek.
Az egyént a közösség része-
ként képzeli el (vö. P. mester; 
MS mester).

Minden ember egyenlő (leg-
alábbis egyenjogú) és szabad 
(nem függő) → alapvető em-
beri jogok.

Szabadság, egyenlőség, testvé-
riség

A tekintélyek, hierarchia meg-
kérdőjelezése, elvetése.

Az egyén válik lényegessé → 
individualizmus

vallás és hit A világot, gondolkodást min-
den tekintetben meghatároz-
za a vallás és a hit, semmilyen 
kérdés sem értelmezhető 
enélkül.
Ebből kifolyólag az egyház be-
folyása erőteljes, a világi hata-
lommal összefonódott.
Vallásilag nem toleráns, az e 
téren kötött kompromisszu-
mot a legfontosabb érték fel-
adásának tekinti.

Alapvetően a kézzelfogható, 
(természet)tudományosan 
vizsgálható dolgokat fogadja 
el létezőnek.
A világi és vallási szférát szét-
választja (szekularizáció).
Esetenként egyház/valláselle-
nes (például Voltaire).
A vallási tolerancia eszméje – 
mivel a vallás háttérbe (ma-
gánéletbe) szorul, ezért lehet 
egymás mellett több vallás.

hatalmi legi-
timáció

Isten kegyelméből uralkodó 
király és Istentől eredeztetett 
hatalom.

Társadalmi szerződés és nép-
szuverenitás (a nép akaratá-
ból).

A középkor és a felvilágosodás kora világképének összehasonlítása

• A felvilágosodás mely államelméleti gondolatát 
kérdőjelezte meg a szerző? Hogyan érvelt?

A

• A felvilágosodás mely alapvető elképzelésével 
szállt vitába a szerző? Mit tartott a világ fő szerve-
zőerejének?

• Mely államforma mellett érvelt Chateaubriand? 
A felvilágosodás államelméletének mely alap-
vető elemével szemben fejtette ki gondolatait?

Sohasem  mondtam,  hogy  az  abszolút  hatalom,  
némely  formájában,  amely  ma  létezik  a  világ-
ban,  nem  jár  nagy  kellemetlenségekkel.  Ellenke-
zőleg,  kifejezetten  elismerem,  és  kisebbíteni 
sem akarom ezek jelentőségét; csupán azt mon-
dom, hogy két szakadék között járunk. […] Ami-
kor az abszolút kormányzat despotizmusáról be-
szélünk, ritkán értjük, hogy mit is mondunk. Olyan 
kormányzat, amely mindent megtehetne, egyál-
talán nincs. Az isteni törvény értelmében minden 
szuverenitás mellett ott áll egy erő, amely féken 
tartja. Egy törvény, egy szokás, a lelkiismeret, egy 
tiara, egy tőr: de valami mindig van.

(Joseph de Maistre: A pápáról, 1819)

Csak ne gondolják a vakmerő politikusok, hogy 
hatalmukban áll tetszésük szerint átszabni az em-
beri fajt, és úgy rendezgetni a birodalmakat, mint 
egy kert parcelláit. Ne gondolják, hogy hatalmuk-
ban áll azt mondani: itt egy köztársaságot alapí-
tok; ott egy monarchiát; amott meg egy despoti-
kus kormányzatot. Isten nem akarta, hogy ilyen 
nagy fontosságú dolgok eszünk tapintatlan szá-
mítgatásainak legyenek alávetve: Ő azt akarta, 
hogy az ész tévedései csak igen behatárolt térben 
érvényesülhessenek, amelyen túl a Gondviselés 
változhatatlan birodalma kezdődik. 

(Pierre-Simon Ballanche írásaiból, 1801)

A választás természetes, eredendő, kétségbevon-
hatatlan jog; de a választás a társadalom gyer-
mekkorához tartozik, amikor a nép el van nyomva, 
és nincsenek jogi garanciái, sem semmi más esz-
köze a szabadulásra, csak az, hogy szabadon vá-
laszthat másik vezetőt. Egy fejlett civilizációban, 
ahol írott törvények vannak, ahol a fejedelem, ha 
megszegi saját törvényeit, fegyverré teszi őket ön-
maga ellen, és le kell mondania koronájáról örö-
köse javára, a választás elveszti legfőbb előnyét; 
csupán változékony és szeszélyes voltából eredő 
veszélye marad meg. 

(René Chateaubriand írásából, 1830)

A felvilágosodás tanai a korszak szellemi áramlatait és gondolkodá-
sát döntő módon határozták meg. Ugyanakkor már a korszakban is 
megjelent a felvilágosult gondolatok kritikája, mely a francia forrada-
lom után egyre erőteljesebbé vált. (Az oldal szélén néhány 18–19. szá-
zadi francia gondolkodó véleményét olvashatjuk, melyek segíthetnek 
árnyalni a felvilágosodással kapcsolatos ismereteket.)
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9. A felvilágosodás 67

Összegzés

Történelmi jelentőség
• Hogyan alakult át a tudományos világkép a kora újkor-

ban?
• Mi volt a felvilágosodás lényege?
• Foglaljuk össze saját szavainkkal, a felvilágosodás mely 

gondolatai valósultak meg napjainkra! 

Okok és következmények
• Milyen előzményei voltak a felvilágosodásnak?
• Hogyan képzelték el a kor fi lozófusai a társadalom átala-

kítását?

A szabad verseny elmélete
Miben tértek el a megfogalmazott elvek a középkori szemlélettől?

A korszak gondolkodói nemcsak társadalomfi lozófi ai és államelméle-
ti kérdésekkel foglalkoztak, hanem a gazdaság működését is tanulmá-
nyozták. Új szemléletként jelent meg az állami beavatkozás elvetésének, 
így a szabad verseny elméletének kidolgozása. Eszerint a gazdasági 
fejlődést az államnak semmilyen szabállyal nem kell befolyásolnia; az 
állam feladata a tulajdon és vállalkozások működési kereteinek bizto-
sítása. 

• Milyen piaci szabályozást tartott ideálisnak a szerző?

• Miben hozott újdonságot Adam Smith államfel-
fogása a korabeli felvilágosult fi lozófusokétól?

• Hogyan jelenik meg ebben a részletben az egyé-
ni érdek?

• Mire törekszik az egyén? Állapítsuk meg, kritikus 
hangvételű-e emiatt Adam Smith!

• Mi az egyéni érdek és a közérdek kapcsolata?

Az eladás és a vásárlás általános szabadsága az egyetlen eszköz arra, 
hogy az egyik oldalon az eladó számára olyan ár alakuljon ki, amely 
ösztönzi a termelést, a másik oldalon viszont a fogyasztó számára biz-
tosítsa a legjobb árut a legalacsonyabb áron. 

(Anne Robert Jacques Turgot, 1767)

Az államnak három funkciója van: védelem, igaz-
ságszolgáltatás, illetve bizonyos közmunkák és 
közintézmények megteremtése és fenntartása, 
amelyek létrehozása és fenntartása nem szolgálja 
egyének, vagy kisszámú csoportok érdekeit. Az 
állam feladata tehát a termelést lehetővé tevő at-
moszféra megteremtése. […]

Mivel tehát minden egyén tőle telhetően azon 
van, hogy tőkéjét a hazai iparkodás szolgálatába 
állítsa, egyszersmind ezt az iparkodást olyan irány-
ba terelje, hogy annak a terméke a lehető legna-
gyobb értékű legyen, szükségképpen arra törek-
szik, hogy a társadalom évi jövedelmét tőle telhe-
tően növelje. Általában persze nem áll szándéká-
ban előmozdítani a közérdeket, s nem is tudja, 
hogy mennyire mozdítja azt elő. Amikor a hazai 
iparkodás támogatását részesíti előnyben a külföl-
diével szemben, akkor csupán a saját biztonságát 
kívánja elősegíteni; amikor pedig ezt az iparko-
dást olyan irányba igyekszik terelni, hogy annak a 
terméke a lehető legnagyobb értékű legyen, ak-
kor csak a saját javát kívánja szolgálni, s ebben, 
akárcsak sok más esetben, egy láthatatlan kéz ve-
zeti egy olyan cél felé, amely nem is szerepelt a 
terveiben. [...] Saját érdekét követve általában 
eredményesebben mozdítja elő a társadalomét, 
mint amikor valóban ez áll a szándékában.

(Adam Smith: A nemzetek gazdagsága; 1776)

Franciaországban először a fi ziokrata elmélet kidolgozói (például 
Turgot) vallották: „Hagyjátok a dolgokat, hadd menjenek a maguk 
rendje szerint.” A fi ziokraták a mezőgazdaság fejlődését tekintették 
fontosnak, mondván, ez a gazdasági szektor termel új értéket.

A szabad verseny elméletét fejtette ki a skót Adam Smith [ejtsd: 
edem szmisz] is, aki a „láthatatlan kéz” szerepét hirdette a gazdaság-
ban. Eszerint a keresletre és a kínálatra ható erők mintegy elrendezik 
a piacot, bármilyen külső, állami beavatkozás megakasztja a fejlődést. 
Meglátása szerint az egyéni 
szerteágazó önző érdekeket, a 
haszonra törekvést, a versen-
gést a szabadpiaci keretek vég-
ső soron a közjó (igaz ságosság, 
anyagi jólét) szolgálatába állít-
ják. Vagyis a piac egyfajta ön-
szabályozó elv alapján műkö-
dik. Az állam szerepét háttérbe 
kell szorítani, feladata a jog és a 
biztonság fenntartása, illetve 
bizonyos közszolgáltatások 
(például úthálózat bővítése, 
hídépítés, folyamszabályozás) 
fejlesztése. Az iparosodó sziget-
országban élő fi lozófus a fi ziok-
ratákkal szemben az iparra és 
a kereskedelemre helyezte a 
hangsúlyt. 

Adam Smith szobra Edinburghban (Skócia)

Miért tartják a modern közgazdaságtan atyjának?
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•  Gyűjtsük össze, miben korlátozta a parlament a ki-
rályt!

• Mire utalhat a királyi tekintély alapján való kormány-
zás?

• Milyen rendelkezések vonatkoztak a parlamentre?

[…] az említett egyházi és világi főrendek és a közren-
dűek […] ősi jogaik és szabadságaik megvédése és 
megerősítése érdekében kijelentik,
– hogy a törvények és végrehajtásuk királyi tekintély 
alapján, parlamenti hozzájárulás mellőzésével gyako-
rolt felfüggesztésének állítólagos hatalma törvényelle-
nes;
– hogy a törvényektől vagy végrehajtásuktól királyi te-
kintély alapján való eltekintés állítólagos hatalma, 
ahogy ezt a közelmúltban gyakorolták, törvényellenes;
– hogy békeidőben a királyság területén állandó had-
sereget gyűjteni vagy fenntartani, hacsak a parlament 
nem adja hozzájárulását, törvényellenes;
– hogy a parlament tagjainak megválasztása szabadon 
kell hogy történjék;
– hogy a parlamenti szabad szólás és viták ügyében 
semmiféle parlamenten kívüli bíróság nem emelhet vá-
dat, és nem folytathat eljárást;
– […] hogy a panaszok orvoslása és a törvények megja-
vítása, megerősítése és megtartása érdekében gyakran 
kell parlamentet tartani.

(Jognyilatkozat; 1689)

Az angol polgárháború
Milyen ellentétek vezettek a fegyveres küzdelemhez?

Angliában a 13. század óta létezett rendi országgyűlés, és a parla-
mentáris rendszert még az anglikán vallási reformokat bevezető, 
erős kézzel uralkodó VIII. Henrik sem törölte el. Igaz, ekkor a 
parlament nem volt más, mint a király kibővített tanácsa, hiszen 
a felsőház főrendjei készségesen együttműködtek a hatalommal. 
(Az alsóház szerepe még inkább háttérbe szorult; a grófságok és 
városok küldöttei csak egy szóvivőt választottak, és kizárólag ő szó-
líthatta meg a királyt.) Mindez a 17. században megváltozott, és a 
parlamenti képviselők önálló politikai tényezőként léptek fel az 
uralkodóval szemben. A parlament „fegyvere” az adónövelések el-
vetése volt, illetve a képviselőket a puritán eszmeiség is összeko-
vácsolta, amely nemcsak elutasította a katolicizmust, de a kálvini 
elvek alapján az anglikán egyházat is meg akarta tisztítani a külső-
ségektől.

Stuart I. Károly (1625–1649) alatt mindez polgárháborúhoz 
vezetett. Az önkényesen uralkodó, és még a katolicizmussal is 
szimpati záló királlyal szemben fegyvert fogó parlamenti erőket 
a főleg gentry [ejtsd: dzsentri; vállalkozó nemesség] és a yeoman 
[ejtsd: jomen; módosabb parasztság] társadalmi réteg támogatta. 
A királyi csapatok kezdeti sikereit és a háború menetét egy addig 
ismeretlen parlamenti képviselő, Oliver Cromwell fordította meg.  
A Cromwell által szervezett önkéntes haderő („vasbordájú szen-
tek”) fanatikus kálvinista seregként lassan felmorzsolta a királyi 
csapatokat, I. Károly fogságba került. Szökését és egy újabb csata-
vesztést követően sorsa megpecsételődött: a parlament 1649-ben 
kivégeztette. Angliában köztársaság jött létre, és az ország irányí-
tását Cromwell vette át (1658-ig). A hadseregre támaszkodva, 
diktatórikus eszközökkel irányította Angliát. A híveiből álló Ál-
lamtanács rendeleteket hozhatott, így a parlament háttérbe szorult. 
Cromwell nem jelöltette magát királynak, mert úgy vélte, hogy a 
köztársaság kivívása isteni elrendelés alapján történt, és Isten új 
kiválasztott népe, az angol felett nem uralkodhat senki.  

Az alkotmányos monarchia kialakulása
Hogyan rendeződtek a belpolitikai konfl iktusok?

A Cromwell halála után kialakult hatalmi válságban az országot 
átmenetileg fi a (Richard) irányította, de a parlament az instabil 
helyzetet végül a Stuartok visszahívásával oldotta meg. 

A kivégzett I. Károly fi ai (II. Károly, 1660–1685 és II. Jakab, 1685–
1688) megszüntették a puritánok egyeduralmát, ám tartózkodtak 
a nagyobb megtorlástól. Rövidesen azonban a néhány évtizeddel ko-
rábbi problémák törtek felszínre, a Stuartok ismét szembekerültek a 

S minthogy a tapasztalat azt tanúsította, hogy a királyi 
tisztség, valamint a hozzá tartozó egyszemélyi hata-
lom ebben az országban és Írországban szükségtelen, 
terhes és veszélyes a nép szabadságára, biztonságára 
és általános érdekeire nézve, és hogy a királyi hatal-
mat és felségjogokat a legtöbbször az alattvalók el-
nyomására, kifosztására és leigázására használták fel 
[…]; iktattassék ezért törvénybe és rendeltessék el a 
jelen parlament által, hogy a királyi tisztséget ebben 
az országban nem viselheti és nem gyakorolhatja 
egyetlen ember sem […].

(A monarchia eltörléséről szóló 
parlamenti határozat; 1649)

•  Hogyan tekintett a királyi hatalomra a parlament?
•  Milyen vádat fogalmazott meg a monarchiával szem-

ben?

10. A brit alkotmányos monarchia és amerikai köztársaság 
működése
A hatalom eredete és az önkényes hatalommal szembeni fellépés kérdésköre természetesen nem csak 
elméleti művekben valósult meg a kora újkorban. Előbb Angliában, majd az egykori észak-amerikai 
gyarmatain olyan politikai változások történtek, amelyek a mai napig meghatározzák a két állam politi-
kai berendezkedését, illetve mintául szolgáltak számos politikai törekvésnek. Hogyan vélekedtek a ha-
talom eredetéről a középkorban? 
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Az angol alkotmányos monarchia

Állapítsuk meg, hová helyeződött a hatalom súlypontja a Jognyilatko-
zat nyomán! Miként változott meg az uralkodó jogköre? Kik és hogyan 
részesedtek a politikai hatalomból?

Alkotmányunk szerint nincsen egyetlen főminisz-
terünk, hanem mindenkor több főminiszterünk-
nek vagy államhivatalnokunknak kell lennie. Min-
den ilyen hivatalnoknak megvan a maga saját te-
rülete, és egyikük sem avatkozhat a másik tárcájá-
hoz tartozó ügyekbe. Ám köztudott, hogy ez a 
miniszter, miután egyedülálló befolyásra tett szert 
az összes állami főhivatalban, nemcsak a közügyek 
intézését vette egyetlen kézbe, hanem minden 
államhivatalnokot elmozdított, ha azok nem en-
gedelmeskedtek az utasításainak, még azokban 
az ügyekben is, amelyek az ő területükhöz tartoz-
tak. Ily módon kisajátította a korona kegyeit, és 
magához ragadta a rangok, kegydíjak, címek és 
rendjelszalagok feletti rendelkezést, valamint 
minden polgári, katonai vagy egyházi előléptetés 
intézését.

Ez, uraim, már magában is égbekiáltó bűn az 
alkotmány ellen, de ő még tovább halmozta fer-
telmes vétkeit azzal, hogy miután így kisajátította 
a korona kegyeit, vak engedelmességet követelt a 
választásokon és a parlamentben, és csak aki uta-
sításait követte, reménykedhetett megtisztelte-
tésben vagy előléptetésben, s az volt az egyetlen 
birtoklási jogcím, amelynek alapján bármely úri-
ember megtarthatta, amije volt.

(Samuel Sandys, az ellenzék vezetőjének 
a beszéde az alsóházban; 1741)

[Az első tényleges miniszterelnök Robert Walpole 
volt (1721–1742 között), akinek hosszú főminisz-
terségét az ellenzék többször támadta. A fenti be-
szédrészlet utáni bizalmatlansági szavazás még 
megerősítette Walpole pozícióját, de a következő 
év elején lemondani kényszerült.]   

Írországot a 16. század derekán foglalta el VIII. Hen-
rik hadserege. Az angol megszállás az írek elnyomá-
sához, és erőteljes val lási konfl iktushoz vezetett. 
A polgárháború idején a katolikus írek a Stuart-di-
nasztiát támogatták, amit Cromwell véres hadjá-
rattal torolt meg. Később az írek az Angliából el-
űzött II. Jakab oldalán fogtak fegyvert, de Orániai 
Vilmos angol hadserege 1690-ben döntő győzel-
met aratott felettük. Írországban tovább nőtt a 
protestáns földbirtokosok és hivatalnokok befo-
lyása, mivel a katolikusokat jogfosztó intézkedé-
sekkel háttérbe szorították. Végül 1800-ban a csak 
protestáns képviselőkből álló ír parlament elfo-
gadta a két ország közjogi egyesítését, és 1801-től 
Írország képviselőket küldhetett a londoni parla-
mentbe.

király
(megnyitja és berekeszti a parlament üléseit,

szentesíti a törvényeket)

(személyes részvétel

születési jogok és

királyi kinevezés alapján)

kormányalsóház
választott képviselők

választók
(cenzusos alapon)

p a r l a m e n t

a bíróság 
független irányítja a 

hadsereget
és a hivatalszervezetet

az ország lakossága

felsőház

a miniszterelnök kinevezése

parlamenttel. II. Jakab intézkedései (franciabarát politika, jezsuiták meg-
jelenése az országban) kiváltották a parlamenti erők fellépését. 1688-ban 
egy küldöttség a király vejét, Orániai Vilmost (a holland szabadságharc 
vezetőjének a dédunokáját) hívta meg a trónra. A „dicsőséges forrada-
lom” vér nélkül zajlott le, II. Jakab elmenekült az országból.

1689-ben a parlament csak egy előzetes alkotmánytervezet aláírása 
után volt hajlandó megkoronáztatni Orániai Vilmost (1689–1702). 
A király által elfogadott Jognyilatkozat egy új államforma, az alkot-
mányos monarchia alapjait rakta le. A királyi hatalmat korlátozták, a 
törvényhozói hatalom jogilag is a parlament kezébe került. Ennek 
felsőházába az arisztokraták és az anglikán egyház delegálhatott kép-
viselőket, az alsóházba a képviselők választások útján kerültek be. 
A Jognyilatkozat emellett számos szabadságjogot rögzített, és kimond-
ta a bíráskodás függetlenségét. 

A Jognyilatkozat és a következő időszakban hozott további parla-
menti határozatok kialakították az alkotmányos monarchia kereteit, 
amelynek intézményhálózata csak a 18. században szilárdult meg. Pél-
dául a végrehajtó hatalmat egy minisztertanács gyakorolta, majd az 
1720-as évektől kialakult a vezető miniszter, a miniszterelnök (prime 
minister) rangja. 

A törvényhozó testület munkáját még számos visszaélés jellemezte, 
a képviselők körében bevált módszernek számított a nyílt korrupció, a 
vesztegetés és a hivatalok osztogatása.

A választások sem a mai értelemben vett demokratikus voksolások 
voltak, hiszen a magas vagyoni cenzus miatt csak egy szűk választó-
polgári réteg adhatta le a szavazatát. A szűk választójog csak a legma-
gasabb adófi zetői kategóriákba tartozókat illette meg, így a cenzus az 
angol társadalom nagy többségét kizárta a közéletből. A választásokon 
győztes párt vezetőjét a király miniszterelnöknek kérte fel; a megala-
kuló kormány a végrehajtó hatalmat gyakorolta.

1707-ben Anglia és Skócia közjogi egyesülésével létrejött Nagy-Bri-
tannia; ezáltal a skót parlament beolvadt a londoni törvényhozásba, és 
a két ország vámunióra lépett.

•  A forrás alapján ismertessük, milyen vádakat fo-
galmazott meg Samuel Sandys a miniszterelnök-
kel szemben, és mivel gyanúsította meg! 

•  Hogyan alapozta meg szerinte Walpole a pozí-
cióját?
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A tizenhárom gyarmat Észak-AmerikábanAz amerikai angol gyarmatok fehér lakosságának száma. 
A történészek az észak-amerikai angol gyarmatokon élő 
fekete rabszolgák számát 1770-ben mintegy 460 ezer főre 
teszik. A feketék döntő részét Maryland államtól délre 
dolgoztatták, de kiemelendő, hogy Marylandtől északra 
lévő államokban is tartottak rabszolgákat. Soraikban 
egyre nőtt az afroamerikaiak száma, ez a kifejezés a már 
Amerikában született fekete népességet jelenti (az angol 
nyelvterületen használt kifejezés: Afro-American).

Milyen gazdasági kapcsolat volt az anyaország és a gyarmatok között? 
Hogyan hatott mindez a tizenhárom gyarmat belső életére? Vitassuk 
meg, milyen szerkezete lehetett a gyarmatok társadalmának!

Milyen folyamatok állhattak a változások mögött?

A tizenhárom angol gyarmat virágzása 
Észak-Amerikában
Miért alakult ki konfl iktus Nagy-Britanniával?

A 18. században az Atlanti-óceán partvidéken lévő angol gyarmatok 
dinamikusan fejlődtek. Az északi és középső területen az iparból (pél-
dául vasipar, hajóépítés) és a kereskedelemből élő városokat a szabad 
farmergazdaságok gabonatermelése látta el. Délen az ültetvényeken 
Afrikából behurcolt fekete rabszolgákkal dolgoztattak, a megtermelt 
termékeket (dohány, rizs, gyapot) Európában értékesítették. 
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Észak-Amerika gyarmatosítása a 18. század elején

Idézzük fel a korai gyarmatosítás időszakát! Me-
lyik földrajzi térségben kezdődött meg a franciák, 
illetve az angolok előrenyomulása? Azonosítsuk a 
földrajzi atlaszban a korszakban még feltáratlan 
területeket!

A gyarmatok lakossága néhány évtized alatt ugrásszerűen megnőtt 
(ennek hátterében a folyamatos bevándorlás állt, illetve a telepes csa-
ládokban nagy volt a gyermekek száma, sokszor 8-10 gyermeket is 
neveltek). A fehér férfi ak teljes jogú brit állampolgároknak tekintették 
magukat, míg London elutasította az egyenrangúságot, és gyarmati 
alattvalóként kezelte őket. A londoni parlament sokáig nem szólt bele 
a gyarmati önigazgatásba, mindössze a külügyet és a hadügyet fel-
ügyelte. 

Az angol–francia gyarmati vetélkedés többször eredményezett há-
borút Észak-Amerikában, ezért Nagy-Britannia elsődleges feladatának 
a francia fenyegetés elhárítását tekintette. A hétéves háború (1756–
1763) során a brit hadsereg legyőzte a francia csapatokat, és elfoglal-
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ta Kanadát. A franciákat kiszorították Észak-Amerikából, a békeszer-
ződés a Mississippi térségét a spanyolokhoz csatolta át.

A 18. század derekán megromlott az anyaország és a gyarmatok vi-
szonya. A londoni parlament a háborús kiadások egy részét az alig 
adózó amerikai gyarmatokkal akarta utólag megfi zettetni, de komoly 
ellenállásba ütközött. A gyarmati gyűlések elutasították az adóeme-
léseket, majd azzal érveltek, hogy mivel nincs képviselőjük a londoni 
parlamentben, annak nincs joga adót emelni („Nincs adózás képvise-
let nélkül!”). A következő évek rendelkezései nyomán egyre feszülteb-
bé vált a viszony, a gyarmatokon radikális mozgalmak szerveződtek 
a britekkel szemben. 

1773-ban Bostonban lezajlott a „bostoni teadélután”: indiánnak 
öltözött polgárok a tengerbe szórták a Kelet-indiai Társaság tearako-
mányát, ezzel tiltakozva a brit monopólium ellen. Az angolok korábban 
többször engedtek, de a bostoni események után ellenlépésekre (csa-
patösszevonás, új kormányzó kinevezése) szánták el magukat. 
A gyarmatok válaszul összehívták az első Kontinentális Kongresszust 
(Philadelphia, 1774), ahol közös fellépésről és összehangolt politikáról 
döntöttek.

A függetlenségi háború (1775–1783)
Miért szenvedett vereséget Nagy-Britannia?

1775-ben egy helyi incidenst követően 
megkezdődött a függetlenségi háború. 
A kezdeti brit sikerek nem hoztak dön-
tő eredményt, a Kontinentális Kong-
resszus által kinevezett amerikai főpa-
rancsnok, George Washington [ejtsd: 
dzsordzs vasington] megszervezte az 
ellenállást. 1777-ben az újonnan felál-
lított amerikai hadsereg bekerített egy 
nagyobb brit haderőt (Saratoga), és a 
győzelem hírére Nagy-Britannia euró-
pai ellenfelei (Franciaország, Spa-
nyolország és Hollandia) is beléptek 
a háborúba. A brit fl otta egyre nehe-
zebben tudta ellátni Amerikában har-
coló csapatait. Ennek ellenére az an-
golok még a déli államok területére is 
betörtek, de 1781-ben a franciákkal 
megerősített amerikai haderő Wa-
shington vezetésével Yorktownnál 
[ejtsd: jorktáun] bekerítette és fegy-
verletételre kényszerítette őket. A vereség után London belátta, hogy 
képtelen egykori gyarmatainak behódoltatására, és a párizsi békében 
(1783) elismerte az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét.

George Washington (1732–1799) 
virginiai nagybirtokosként először 
katonai pályára lépett. Önkéntes-
ként harcolt a franciák elleni há-
borúban, majd a függetlenségi 
háború főparancsnokaként vezette 
győzelemre csapatait (Rembrandt 
Peale festménye, 1850 körül.)

A londoni parlament 
rendelkezései

A rendelkezés oka, 
háttere

1763 – letelepedési 
tilalom az Appalache-
hegységtől nyugatra

Az indiánokkal való konfl iktus, 
így az újabb hadikiadások el-
kerülése.

1764 – cukor törvény Behozatali vám kivetése cukor-
ra, kávéra, borra stb.

1765 – elszállásolási 
törvény

A brit katonák elszállásolása 
és élelmezése amerikai polgár-
családoknál.

1765 – bélyegtörvény Minden hivatalos iratot csak az 
anyaországban használatos ok-
mánybélyeggel postázhattak 
– egyfajta közvetlen adó.

1770 – vámtörvények Vámok kivetése különböző 
árukra (tea, üveg, papír), utóbb 
a tea kivételével visszavonták.

1773 – teatörvény A Brit Kelet-indiai Társaság 
 monopóliumot kap a gyarma-
tok teával való ellátására.

Az amerikai hadsereg A brit haderő

Képzetlen önkéntesekből áll (a zsold és az ellátás kezdetben akadozik). Fegyelmezett, jól kiképzett hivatásos hadsereg.

A bevethető katonák száma kb. 20 ezer fő, de a hadjáratok végére 
akár néhány ezer főre is lecsökken.

Mintegy 50 ezer fős haderőt irányítanak át Észak-Amerikába, és Kana-
da felől is támadást indítanak. 

Kezdetben egyedül harcolnak, később Franciaország, Spanyolország 
és Hollandia melléjük áll.

A világ legnagyobb fl ottájával rendelkezik, de rendkívül időigényes a 
csapatok átszállítása és ellátása.

A hadszínteret jól ismerik, a gerilla-hadviseléssel akadályozzák a bri-
tek utánpótlását.

Az odaküldött brit csapatok szinte elvesznek a hatalmas térségben, a 
kommunikáció nagy nehézségekbe ütközik.

A gyarmatos nem készíthet egy gombot, egy pat-
kót, még egy talpszeget sem, hogy ne panaszkod-
na valamely kormos vasműves avagy tiszteletre 
méltó gombkötő Britanniában, azt bömbölve, 
azon siránkozva, hogy becsületén példátlan csor-
ba esett, sérelem érte, becsapták, kirabolták a 
gyalázatos amerikai republikánusok. 

(A bostoni Gazette 1765. április 29-i számából)

• Összegezzük a táblázat és a forrás segítségével 
az anyaország és a gyarmatok közötti gazdasági 
kapcsolatokat!

• Milyen alapvető ellentét alakult ki?
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Magától értetődőnek tartjuk a következő igazságo-
kat: hogy minden ember egyenlőnek van teremtve, 
s hogy a Teremtő mindannyiukat felruházta bizo-
nyos [velük született] elidegeníthetetlen jogokkal, 
melyek közé tartozik az élethez, a szabadsághoz és 
a boldogság kereséséhez való jog; hogy ezen jogok 
biztosítására az emberek között kormányzatok ala-
kultak, melyeknek jogos hatalma a kormányzottak 
beleegyezéséből fakad; hogy valahányszor vala-
mely kormányforma e célokat veszélyezteti, a nép-
nek jogában áll azt megváltoztatni vagy megsem-
misíteni, és új kormányzatot alkotni, mely olyan el-
veken épül fel és hatalmai olyan módon vannak 
megszervezve, ami a legalkalmasabbnak látszik 
arra, hogy a nép biztonságát és boldogulását lehe-
tővé tegye. […] Ám ha a visszaélések és túlkapások 
hosszú sora [bizonyos időtől kezdve] mindig ugyan-
azt a célt követve elárulja a szándékot, hogy a kor-
látlan zsarnokság igájába akarják őket hajtani, ak-
kor joguk, sőt kötelességük, hogy lerázzák maguk-
ról az ilyen uralmat, és jövőbeli biztonságuk érde-
kében új őrzőkről gondoskodjanak.

(Az amerikai gyarmatok Függetlenségi 
nyilatkozata;  Philadelphia, 1776. július 4.)

• Milyen eszmeiség elvei nyilvánultak meg a nyi-
latkozatban?

• Melyek az ember természetes jogai? Mit takarhat 
a boldogság kereséséhez való jog?

•  Hogyan jöttek létre a kormányzatok a nyilatkozat 
szerint?

•  Mihez van joga a népnek rossz kormányzás ese-
tén? 

A Kontinentális Kongresszus Washington első győzelmei után, 1776. 
július 4-én elfogadta a Függetlenségi nyilatkozatot. A nyilatkozat 
szövegét Th omas Jeff erson [ejtsd: tomász dzseferzon] készítette el, és 
az új nemzet politikai hitvallásának szánta. A szövegben a felvilágo-
sodás gondolatai (természetes jogok kinyilvánítása, népfelség elve, új 
társadalmi szerződés) mellett a gyarmatokat ért sérelmek felsorolása 
és a függetlenség kinyilvánítása szerepelt. A dokumentum tartalmaz-
ta az emberek közötti egyenlőséget, de ez nem jelentette a feketék 
egyenjogúsítását. Jeff erson és kortársai nem akarták, hogy a rabszol-
gakérdés felvetésével bármilyen konfl iktus keletkezzen a függetlenné 
vált országban. 

A háború alatt minden államban új alkotmány lépett életbe (kétka-
marás törvényhozással, amelyben nőtt az alsóház szerepe), ezekben 
már az alapvető emberi jogokra is történt utalás. A megszülető új or-
szág kezdetben laza államszövetségként működött (konföderáció), a 
tagállamok a törvényhozó Kongresszust kevés joggal ruházták fel, vég-
rehajtói és igazságszolgáltatói hatalmat nem is hoztak létre.

Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya
Milyen alapelvek érvényesülnek az ország irányításában?

A hatékony központi hatalom hiánya rövidesen az állam belső műkö-
désének zavaraihoz vezetett. A problémák orvoslására Philadelphiában 
kidolgozták a mai napig létező alkotmányt (1787). Az „alapító atyák” 
(12 állam 55 küldötte) egy erős központi kormány létrehozását ter-
vezték, miközben a tagállamok belső szabadságuk viszonylagos meg-
őrzésére törekedtek. 

I. A Kongresszus nem alkot törvényt vallás alapítá-
sa vagy a vallás szabad gyakorlásának eltiltása tár-
gyában; nem csorbítja a szólás- vagy sajtószabad-
ságot; nem csorbítja a népnek a békés gyüleke-
zéshez való jogát, valamint azt, hogy a kormány-
hoz forduljon panaszok orvoslása céljából.  

II. Mivel egy jól szervezett milícia szükséges a 
szabad állam biztonsága szempontjából, nem le-
het a népnek a fegyverek birtoklásához és viselé-
séhez való jogát csorbítani.

(Jogok törvénye, az alkotmány 
első kiegészítése; 1791)

• Milyen jellegű jogokat fogalmaztak meg ekkor?
• Milyen napjainkig tartó következménye van a 

II. alkotmánykiegészítésnek? Miért okoz újra és 
újra társadalmi vitát?
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a tagállamok képviselői

Az Amerikai Egyesült Államok államszervezete

Állapítsuk meg, hogyan épültek be a felvilágosodás elvei az Amerikai 
Egyesült Államok alkotmányába! Kinek a kezébe került a végrehajtó ha-
talom? Miként tevődik össze a törvényhozó testület?

A két legfontosabb elv a hatalmi ágak szétválasztásának  gyakorlati 
megvalósítása, illetve a „fékek és ellensúlyok” rendszerének kiépítése 
volt. Az előbbi a törvényhozó (Kongresszus), a végrehajtó (elnök) és 
az igazságszolgáltatói hatalom (Legfelsőbb Bíróság) elkülönítését 
jelentette. A „fékek és ellensúlyok” megakadályozták a túlzott hatalom 
kialakulását, mivel a testületek kölcsönösen ellenőrizték egymást, és 
a hatalmi ágak bizonyos mértékben korlátozták egymás működését. 
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10. A brit alkotmányos monarchia és amerikai köztársaság működése 73

Összegzés

Okok és következmények
• Milyen folyamatok vezettek az ame-

rikai függetlenségi háborúhoz?
• Miért tudtak a gyarmatok elszakad-

ni Nagy-Britanniától?

Történelmi jelentőség
• A felvilágosodás mely eszméit ültet-

ték át a gyakorlatba az államélet ki-
alakítása során?

• Milyen, napjainkban is létező állam-
szervezet jött létre az alkotmány 
nyomán?

Változás és folytonosság
• Hogyan alakult át az angol politikai 

berendezkedés az időszakban?
• Miért tudta a Jognyilatkozat által 

megteremtett rendszer stabilizálni 
az országot?

Az elnökválasztás napjainkban is hasonlóan törté-
nik: a választók közvetlenül az elnökjelölt szemé-
lyére szavaznak, de az elnököt a tagállamok elek-
torai választják meg. Az elektorok számát a tagál-
lamok lélekszámának nagysága alapján határoz-
zák meg, és az elektorok aszerint szavaznak, ahogy 
államuk választópolgárainak a többsége szavazott.

Nézzünk utána az interneten, napjainkban melyek 
a legnagyobb pártok az országban! Mikor volt 
utoljára elnökválasztás az Amerikai Egyesült Álla-
mokban? Ki volt a két elnökjelölt, és ki nyerte 
meg a választást?

A Capitolium, az Amerikai Egyesült Államok törvény-
hozá sának a székhelye

Az államforma köztársaság lett, amelynek élén a közvetett úton 
négy évre megválasztott elnök áll, aki nemcsak államfő, hanem kor-
mányfő is egyben, azaz a végrehajtó hatalom irányítója. Például a 
hadsereg főparancsnoka, kinevezi a szövetségi kormány tagjait, irányít-
ja az általa kinevezett külügyminiszterrel a külügyeket. Az igen erős 
elnöki hatalmat azonban mind a Kongresszus, mind a Legfelsőbb 
Bíróság ellenőrzi és korlátozhatja.

A törvényhozó testületként működő Kongresszus kétkamarás: az 
alsóházába (Képviselőház) választott képviselők kerülnek, a felsőhá-
zába (Szenátus) a tagállamok törvényhozó testületei két-két szenátort 
küldenek. A választójog abban a korban nem volt általános, kizárták 
a fekete rabszolgákat és az indián őslakosokat, illetve a választásra jo-
gosultak számát a szabad polgárok között is vagyoni és műveltségi 
cenzus szűkítette, és a korban a nők se szavazhattak. A Kongresszust 
ekkor már felruházták az adókivetés és a vámok meghatározásának a 
jogával. A független bíróság élére az elnök által kinevezett és a Szená-
tus által megerősített Legfelsőbb Bíróság került, a testület tagjai élet-
hossziglan töltötték be a tisztséget, így tevékenységük több elnöki cik-
luson is átívelt. Az ekkor kialakított államszerkezet napjainkban is 
hasonlóan működik.  

Az alkotmányt a tagállamok rövidesen elfogadták, és ezzel egy idő-
ben az első elnökké választották George Washingtont (1789–1797).

Az amerikai nemzet- és identitástudat kialakítása (például him-
nusz, nemzeti jelképek) a következő évtizedekben valósult meg. Wa-
shington elrendelte egy új főváros kiépítését, utóda (John Adams) már 
beköltözhetett az Elnök Házába, a mai Fehér Házba. 

• Fogalmazzuk meg, milyen ellent-
mondás van az elvek és a gyakorlat 
között! Vitassuk meg a történelmi 
ismereteink alapján ennek okait!

Mi, az Egyesült Államok népe attól 
vezetve, hogy tökéletesebbé tegyük 
az Uniót, megvalósítsuk az igazsá-
gosságot, [...] biztosítsuk a szabadság 
áldásait magunk és utódaink számá-
ra, meghagyjuk és bevezetjük az 
Amerikai Egyesült Államok jelen al-
kotmányát.

(Az alkotmány bevezetője, 1787)

Észak-Amerikában mintegy kétszáz különböző nyelvű indián törzs élt, ezek – La-
tin-Amerikától eltérően – nem hoztak létre egységes birodalmat. Életmódjukat a 
természeti viszonyok határozták meg; az északkeleti erdőségekben vadászattal és 
halászattal foglalkoztak (például huronok, irokézek), a délnyugati, sivatagos terü-
leten öntözéses földművelést folytattak (pueblók). A Nagy-síkságon a préri indián-
jai (például apacsok, sziúk, sájennek) állattenyésztésből és bölényvadászatból éltek. 
Észak-Amerikát az európaiak megérkezése előtt közel egymillió indián lakta. Az 
angolok és a franciák először az északkeleti erdőségekben élő, egymással harcban 
álló algonkin nyelvű népekkel (például huronok, onejdák, mohikánok) és az irokéz 
törzsszövetséggel (például mohawkok, tuszka rórák) találkoztak. A korabeli világról 
James Fenimore Cooper [ejtsd: dzsémsz fenimor kúper] ötkötetes Nagy indián-
könyve nyújt regényes tájékoztatást. Cooper az indiánokat „nemes vadembereknek” 
mutatta be regényeiben, és sok kortársától eltérően kiállt az őslakosok jogaiért. Az 
őslakos indiánokkal szembeni fellépés a 19. század közepétől egyre gyakrabban irtó 
hadjáratba fordult át, illetve számos törzset rezervátumokba kényszerítettek. 

Történészszemmel

Észak-Amerika őslakosai 
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Kitekintő

• Milyen okok miatt kötötték meg a szövet-
séget? 

• Mivel fenyegetett, ha sikerül XIV. Lajos ter-
ve?

Idézzük fel, melyek voltak a spanyol Habsburgok 
fennhatósága alá tartozó területek! Miért tűnt fe-
nyegetőnek XIV. Lajos törekvése a spanyol trón 
megszerzésére? Mely országok léptek fel Francia-
országgal szemben? Mennyire számított a szövet-
ségkötésnél a vallási szempont? Hogyan próbálták 
a franciák gyengíteni az osztrák Habsburgok pozí-
cióját? Mi lett a spanyol örökség és a területek sor-
sa?
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Malplaquet
(1709)

Höchstädt
(1704)

Az osztrák Habsburgok birtokai
A spanyol Habsburgok birtokai
A francia Bourbonok területei
A Német-római Birodalom határa

A Rákóczi-szabadságharc,
1703–1711

XIV. Lajossal szembeni koalíció

XIV. Lajos szövetségesei

A spanyol 
örökösödési háború

Hatalmi átrendeződés Európában a 18. században

A spanyol örökösödési háború

1700-ban a spanyol király halálával kihalt a spanyol Habsburg-ág. A meg-
üresedett trónra az osztrák Habsburgok mellett XIV. Lajos is igényt tar-
tott, mivel egykori felesége a néhai spanyol király nővére volt. A spanyol 
korona megszerzése nemcsak az ország, hanem a hozzá tartozó területek 
feletti uralmat is jelentette volna. XIV. Lajos unokáját (Anjou Fülöpöt) 
jelölte a spanyol trónra, egyértelműen országegyesítő szándékkal. („Nin-
csenek többé Pireneusok!” – jelentette ki.) A francia hadsereg hadmoz-
dulatai, illetve az osztrák Habsburgok ellenlépései nyomán 1701-ben 
kitört a spanyol örökösödési háború. XIV. Lajos államával szemben azon-
ban egy erős koalíció (Anglia, Hollandia, Habsburgok, német fejedelem-
ségek stb.) szerveződött, a franciák oldalán csak Bajorország és a Ma-
gyarországon rövidesen kibontakozó Rákóczi-szabadságharc állt.

A háború több fronton indult meg (a Rajnánál, Spanyol-Németalföl-
dön, Hollandiában és Itáliában). A kezdeti francia sikerek után a szövet-
séges seregek vereséget mértek a Bécs irányába támadó csapataikra 
(Höchstädt, 1704). A következő években a francia csapatok szinte min-
den fronton csatát vesztettek, a koalíció már XIV. Lajos államát fenye-
gette. A francia határokat azonban jól kiépített erődrendszer védte, amely 
megállította a támadókat, és a háború elhúzódott.

Anglia, miután elérte a célját (kontinentális erőegyensúly fenntartá-
sa), Hollandiával együtt kilépett a háborúból, de az anyagilag kimerült 
franciáknak már nem volt erejük az ellentámadásra. XIV. Lajos és a 
Habsburgok végül békét kötöttek 1714-ben, és unokája elfoglalhatta a 
spanyol trónt, de országát nem egyesíthette Franciaországgal. Az osztrák 
Habsburgok jelentős területekhez jutottak (Spanyol-Németalföld, észak-
itáliai területek egy része, Nápoly). Anglia stratégiailag fontos területeket 
foglalt el (Gibraltár), és megszerezte a rabszolga-kereskedelem mono-
póliumának a jogát. A spanyol örökösödési háború vesztese XIV. Lajos 
lett, mivel országa óriási államadósságot halmozott fel.

[…] a legkeresztényibb király [XIV. Lajos] 
pedig ugyanazon trónöröklést unokája: az 
angers-i herceg [V. Fülöp] számára igyekez-
vén megszerezni, […] meg is kaparintotta 
az egész örökség, vagyis a spanyol monar-
chia birtoklását, […] végül pedig az ennyire 
egyesült franciák és spanyolok rövid idő 
alatt mindenki más számára annyira vesze-
delmesek lennének, hogy rövidesen kivív-
hatnák a maguk számára az egész Európa 
feletti uralmat. […] A háború megkezdése 
után a felek egyike sem tárgyalhat különbé-
kéről az ellenséggel, […] mielőtt kellő bizto-
síték nincs arra, hogy Franciaország és Spa-
nyolország soha nem kerülnek közös kor-
mányzás alá és soha nem egyesülnek; külö-
nösképpen pedig: míg arra sincs biztosíték, 
hogy a franciák soha sem nyerik el a spanyol 
felségjog alá tartozó Indiák birtoklásának 
jogát, s a kereskedelmi hajózás gyakorlása 
sem válik lehetővé számukra ugyanezen a 
területeken semmilyen, sem közvetlen, sem 
közvetett jogcímen; […]

(Habsburg-szövetség Angliával 
és Hollandiával, 1701)
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10. A brit alkotmányos monarchia és amerikai köztársaság működése 75

• Hogyan tekintett I. Frigyes Vilmos az orszá-
gára?

• Milyen gazdaságpolitika határozta meg 
tetteit?

• Milyen képet rajzolt atyja uralkodásáról 
II. Frigyes?

Állapítsuk meg, milyen terület-
szerzési törekvések származhat-
tak a porosz állam földrajzi hely-
zetéből! Melyik térségben, és 
kinek a rovására terjeszkedett 
Poroszország a 18. században?

A porosz állam I. Frigyes Vilmos [1713–1740] 
alatt […] az északi Spárta lett. A kormányzás 
egész rendszere katonai volt. A hadsereg lét-
számát a király erősen felemelte, de mivel a 
buzgalom első hevében iparosokat is erő-
szakkal besoroztak, a többiek megijedtek, és 
sokan kivándoroltak, ami ismét az iparnak 
okozott tetemes kárt. A király a bajon gyor-
san segített, és különös gondot fordított az 
ipar emelésére: szigorúan megtiltotta a 
gyapjú kivitelét; 1714-ben raktárat alapított, 
melyből a szegényebb gyárosok gyapjút 
kaptak, melynek árát később munkájuk árán 
megtérítették. A posztó biztos vevőt talált a 
hadseregben, melyet minden évben újra öl-
töztettek. A posztószállítás még külföldre is 
kiterjedt; 1725-ben megalakult az orosz ke-
reskedelmi társulat, és porosz kereskedők 
szállították az orosz csapatok számára a 
posztót. Berlin Mars raktára lett.

(II. Frigyes emlékiratából)
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1640
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Poroszország határai:
1742–1745
1772

A Német-római
Birodalom határa

Poroszország nagyhatalommá 
válása

Poroszország felemelkedése

A Német-római Birodalom területi szétaprózódása és politikai megosz-
tottsága a 18. századra teljessé vált. A harmincéves háborút lezáró veszt-
fáliai béke (1648) mintegy 300 állam (királyság, fejedelemség, egyházi 
birtokok stb.) fennmaradását biztosította. A Habsburg-dinasztia által 
viselt császári cím csak névleges tartalommal bírt, a több száz állam ön-
álló bel- és külpolitikát folytatott.

A széttagolódás nem kedvezett a gazdasági fejlődésnek, és csak a ha-
tékonyan kormányzott Poroszország tudott kiemelkedni a korszakban. 
Az ország a Hohenzollern-dinasztia irányításával a legerősebb német 
állammá vált.

A század első évtizedeiben uralkodó „káplárkirály” (I. Frigyes Vilmos) 
szigorú pénzügypolitikát folytatott. Az állami kiadások nagy részét had-
ügyi fejlesztésekre fordította, így halálakor az ország már egy kitűnően 
felszerelt, jól kiképzett, állandó hadsereggel rendelkezett. 

Utóda, fi a II. Frigyes (1740–1786) folytatta a hadsereg fejlesztését, és 
gyakori háborúkkal közel kétszeresére növelte az ország területét. Két 
nagyobb háborút vívott a Habsburg Birodalommal, amelyekben először 
elfoglalta, majd megtartotta Sziléziát. Emellett részt vett Lengyelország 
feldarabolásában, és II. Frigyes halála után Poroszország érdekeltté vált 
az ország felszámolásában.

Lengyelország felosztása

Lengyelország sorsa a 18. század második felében megpecsételődött. Az 
ország súlyos belpolitikai válsággal küszködött, a nemesi rend által mű-
ködtetett a „nemesi köztársaság” teljesen aláásta a királyi hatalmat. Az 
uralkodók szerény adóbevétellel rendelkeztek, állandó hadsereg nem állt 
mögöttük; az ország főúri családjainak belviszályai jellemezték a közéle-
tet. A rendi országgyűlések megbénultak a liberum veto gyakori alkal-
mazása miatt (akár egyetlen nemes tiltakozó szavazata is elég volt egy 
határozat megsemmisítéséhez).

A belső anarchiával küszködő ország kiszolgáltatott helyzetbe került a 
megerősödő szomszédokkal szemben. A 18. század utolsó harmadában 
uralkodó lengyel király Oroszország támogatásával lépett trónra, előre-
mutató reformjavaslatait a nemesség azonban elutasította. Rövidesen bel-
háború robbant ki a felek között, amelybe orosz csapatok is beavatkoztak.

A konfl iktus Lengyelország első felosztásához vezetett (1772), a terü-
letekből a poroszok és a Habsburgok is részesültek. A megcsonkított 
ország uralkodója kétségbeesetten folytatta modernizációs programját, 
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Lengyelország felosztása

amelynek végén az országot alkotmányos monarchiává 
alakították át (1791). Az önálló lengyel államiság fenntar-
tása azonban nem állt az erős szomszédok érde kében. 
Előbb katonai felvonulással, majd egy lengyel felkelést kö-
vetően már erőszakkal érték el az ország teljes feldarabo-
lását (1793, 1795). A lengyel területek függetlenedése és 
újraegyesítése csak az első világháború után, 1918-ban tör-
tént meg.
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Lengyelország határa 1772 előtt

Tekintsük át a térképen Nagy Péter hadjáratainak főbb irá-
nyait! Mi állhatott az orosz hódító szándék mögött? Meny-
nyire  volt sikeres az Oszmán Birodalommal folytatott há-
ború? Melyik hatalom veszélyeztette északon az orosz 
határokat? Milyen helyzetbe került Lengyelország a hábo-
rú során? Hogyan módosultak a határok az északi háború 
következtében?

Gyűjtsük össze, milyen lépésekben történt Lengyelország 
felosztása! Hogyan változott meg a közép-európai egyen-
súly a 18. század végére? Vitassuk meg, mi tette lehetővé 
Lengyelország leigázását!
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Oroszország határa 1725-ben
Többször gazdát cserélt terület
Az 1695. és 1696. évi azovi hadjárat
XII. Károly svéd király hadjárata 1700–1709-ig
Az orosz sereg útja 1700–1710-ben
I. Péter török hadjárata 1711-ben
(pruti hadjárat)
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Oroszország Nagy Péter korában

Oroszország nagyhatalommá válása

A 18. században Oroszország meghatározó nagyhatalom-
má vált Európa keleti felén. A terjeszkedő politikát első-
sorban két meghatározó uralkodója idején, I. Péter cár 
(1689–1725) és II. (Nagy) Katalin cárnő (1762–1796) alatt 
valósult meg.

I. Péter az állami bevételek háromnegyedét a hadsereg 
fejlesztésére és egy erős fl otta kiépítésére fordította. Nagy-
ra törő tervei voltak, tengeri kijárathoz akart jutni. Az osz-
mán-törökök elleni támadás csak helyi sikert hozott, ez-
után a Balti-tenger irányába fordult. A svédek elleni észa-
ki háború (1700–1721) vereséggel indult, Nagy Péter kész 
lett volna a békére, de az elbizakodott svéd király folytatta 
a harcot. A svéd csapatok ekkor az oroszokkal szövetség-
ben lévő lengyel területek felé támadtak, időt hagyva a cár-
nak a felkészülésre. Az orosz csapatok végül a már ukrán 
területekre is benyomuló svédekre megsemmisítő veresé-
get mértek (Poltava, 1709). Jóllehet Svédország még éveken 
keresztül kitartott, a háborút lezáró béke Oroszországnak 
juttatta a Baltikumot.

Az Orosz Birodalom II. Katalin uralkodása alatt folytat-
ta nyugati irányú előretörését a lengyel területek felé, délen 
pedig az oszmánok legyőzésével kijutott a Fekete-tengerhez 
(a Krím félsziget bekebelezése). Oroszország ezzel az euró-
pai birodalmakkal egyenrangú nagyhatalommá vált, Len-
gyelország felosztása során jelentős területeket szerzett.

• Hogyan kezelte a cárnő Lengyelországot? 
• Miképpen állította be eddigi tevékenységét? 
• Mivel indokolta az újabb lépéseit? Milyen katonai had-

műveletet leplezett ezzel?

Minden oroszok császárnője őfelségének Lengyelország 
ügyeiben elfoglalt álláspontja mindenkor a két országnak 
mélyrehatóan összefüggő és kölcsönös érdekein nyugodott. 
[…] A viszályokból és egyenetlenségekből eredő, a lengyel 
köztársaságot szünes-szüntelen marcangoló szervezetlensé-
gek és erőszakoskodások közepette […]. A a lengyel terüle-
teknek megvédése céljából is, mindennemű álhatatlanságok-
nak és az egymást gyakran követő kományváltozásoknak 
egyszer s mindenkorra való elhárítása és megszüntetése vé-
gett ezennel kegyeskedik hatalmába venni és örök időkre bi-
rodalmához csatolni az alábbi leírt határvonalon belül fekvő 
valamennyi földet lakosaival együtt.

(II. Katalin cárnő kiáltványa, 1793)
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11. A francia forradalom és hatása 77

11. A francia forradalom és hatása
A forradalom kifejezés (latinul: revolutio) egészen a 18. századig ’körforgás’, visszatérés az eredeti álla-
potokhoz’ jelentéssel bírt. A felvilágosodás gondolkodói azonban azt vallották, hogy a történelemben 
van fejlődés és haladás, így ettől kezdve sokan már a politikai rendszereket megváltoztató polgárhábo-
rús eseményekre is a forradalom kifejezést használták. Úgy vélték, hogy a forradalom megteremti a le-
hetőségét egy sokoldalú változásra, akár az elképzelt ideális politikai és társadalmi berendezkedés meg-
valósítására. Idézzük fel, mit tanultunk a francia forradalomról az általános iskolában!

Az abszolutizmus pénzügyi válsága

A francia társadalom rétegződése a 18. század második 
felében

Az abszolutizmus válsága
Milyen megoldatlan problémával küszködött a francia állam?

Franciaország gazdasági és kulturális virágzása töretlennek tűnt a 
kora újkorban. A népesség száma folyamatosan nőtt (a 18. században 
21 millióról 28 millió főre), az erősödő belső piac, illetve a gyarmati 
kereslet a kereskedelem látványos bővülését eredményezte. Az állami 
beruházások elősegítették a fejlődést (útépítés, folyószabályozás), bár 
egyes térségek fejlettségi szintje elmaradt a támogatott régiókétól. Fran-
ciaország minden nagyobb európai háborúba beavatkozott, de nem 
ért el jelentős eredményeket. A háborús kiadások és az ország straté-
giai helyzete miatt (a szárazföldi erők mellett a fl ottát is fejleszteni kel-
lett), az államadósság szintje magas maradt. Az állami kiadások évről 
évre meghaladták a bevételeket, és a problémát tovább növelte, hogy a 
háborúk miatt felvett hiteleket sem tudták időben törleszteni. A pénz-
ügyi helyzet rendbetételét és az adózási reformok meghozatalát az ural-
kodók folyamatosan elhalasztották. 

Tekintsük át az adatsorokat! Mi okozta a francia állam alapvető pénz-
ügyi nehézségeit? Mi állhatott ennek hátterében? 

Miért állt a harmadik rend érdekében a rendi or-
szággyűlés nemzetgyűléssé való átalakítása?

Milyen alapvonásokkal rendelkezett a francia tár-
sadalom?

kiadás: 629 millió livre

arányok 
a kiadásokon belül 

Közoktatás,
egészségügy: 2%

Az udvar költségei 
és az uralkodó saját 

kiadásai: 29% Az államadósság 
kamatai: 43%

Katonai kiadások: 26%bevétel: 503 millió livre

papság
1%

nemesség
2%

polgárság
8%

parasztság
85%

városi szegénység
4%

XVI. Lajos (1774–1792) uralkodása kezdetben nem tért el elődjei 
politikájától, pártolta az ország gazdasági fejlődését, de az állam pénz-
ügyi nehézségei nem oldódtak meg. Az Anglia elleni újabb háborút 
– az amerikai függetlenségi háborúban való részvételt – csak újabb 
kölcsönökből tudták fi nanszírozni. Az államcsőd elkerülése érde-
kében XVI. Lajos pénzügyminiszterei reformokat sürgettek (például 
közteherviselés bevezetése, a luxuskiadások lefaragása). A helyzetet 
súlyosbította az 1780-as évek második felében kibontakozó gabona- és 
takarmányhiány. A rossz termésű évek a szegényebb népréteg elége-
detlenségéhez vezettek. A nehézségekkel küszködő királyi udvar az 
arisztokraták nyomására 1789 tavaszára összehívta Versailles-ba [ejtsd: 
verszáj] az országos rendi gyűlést. 

A francia rendi gyűlés és az alkotmányozó nemzetgyűlés 
szerkezeti sémája

Három külön épületben

1. rend
papság

300 képviselő

2. rend
nemesség

300 képviselő

3. rend
polgárság

600 képviselő

1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat

ALKOTMÁNYOZÓ NEMZETGYŰLÉS

1200 képviselő együttesen ülésezik és fejenként szavaz
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1. Mi a harmadik rend? – MINDEN.
2. Mi volt idáig a politikai rendben? – SEMMI.
3. Mit kíván? – HOGY LEGYEN VALAMI.
A harmadik rend egy teljes nemzet. […]
Ki meri azt állítani, hogy a harmadik rend nem fog-
lal magába mindent, amire egy teljes nemzet lét-
rehozásához szükség van? Erős és robusztus em-
ber ő, akinek egyik keze még mindig meg van 
láncolva. Ha a nemzetet megfosztanák a kiváltsá-
gos rendtől, inkább gyarapodna, mint veszítene!

Mi tehát a harmadik rend? Minden, de meg-
béklyózva és elnyomva! Mi lenne a kiváltságos 
rend nélkül? Minden, de szabadon és felvirágoz-
va! Nélküle semmi sem működhet; a többiek nél-
kül pedig minden végtelenül jobban működne. 
[…] azt is be kell bizonyítani, hogy a nemesi rend 
egyáltalán nem része a társadalmi szervezetnek; 
hogy bármennyire is terhére van, nem alkotja an-
nak részét.

(Sieyès abbé: Mi a harmadik rend?; 1789)

• Miképpen vélekedett Sieyès abbé az első és a 
második rendről?

• Hogyan ítélte meg a fennálló helyzetet?
• Mit állított a harmadik rendről?
• Milyen politikai szándék vezette a szerzőt?

A forradalom kirobbanása 
Miért radikalizálódtak az események?

Az abszolút monarchia meghátrálása lehetőséget biztosított a képvi-
seleti rendszer kibővítésére, és egy új politikai berendezkedés kiala-
kítására. A felvilágosodás hívei úgy vélték, hogy a kialakult pénzügyi-
politikai válságot a rendszer átalakítása és a korszerű eszmék gyakor-
lati megvalósulása, azaz az alkotmányos monarchia megteremtése 
oldhatja meg. Emellett a gazdasági nehézségek miatt mélyreható gaz-
dasági és politikai átalakítást célul kitűző radikális eszmék is megfo-
galmazódtak (például a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek fel-
számolása). A rendi országgyűlés előkészítése során számtalan, az ab-
szolutista rendszert és a kiváltságosokat támadó panaszfüzet keletkezett 
(például Sieyès [ejtsd: sziejjesz] abbé röpirata). A sérelmek felsorolása 
a társadalmi feszültséget jelezte; a gazdagok elleni kampány elsősor-
ban a párizsi szegényebb néprétegek körében talált kedvező fogadta-
tásra.

A rendi országgyűlésen XVI. Lajos óvatos reformokra készült, de 
sokan alkotmányozást sürgettek. A harmadik rend képviselői – a hoz-
zájuk csatlakozó felvilágosult nemesekkel és papokkal együtt – a hata-
lom legfőbb birtokosaként léptek fel, kinyilvánítva, hogy addig nem 
hagyják el Versailles-t, amíg egy alkotmányt nem fogadnak el. A „lab-
daházi eskü” néven elhíresült esemény már jelezte az abszolutizmus 
politikai felszámolására irányuló törekvést.

Eközben Párizsban az élelmiszerárak emelkedése és a Versailles-ból 
érkező hírek miatt nyugtalanság ütötte fel a fejét. Az uralkodó katonai 
alakulatokat rendelt Versailles és a főváros közé, döntésével azonban 
csak felszította az indulatokat. A bizonytalan közhangulat zavargások-
hoz vezetett, és a felfegyverkező párizsi nép 1789. július 14-én elfog-
lalta a lőporraktárként szolgáló Bastille [ejtsd: básztíj] erődítményt. 
Az erődben egykor politikai foglyokat őriztek, és bár 1789-re elveszí-
tette szerepét, sokan a régi rendszer szimbólumának tekintették, így 
ostroma és bevétele a forradalom kezdetét jelentette.

Nézzünk utána az interneten, milyen ókori előtör-
ténete volt ennek a sapkának, és hogyan illeszke-
dett a francia forradalomba! Miért vált a forrada-
lom egyik szimbólumává?

A sans-culotte [ejtsd: szankülot] – azaz ’térdnadrág nél-
küli’ – kifejezés az alacsony származásúakra vonatkozott, 
akik az előkelők viseletének számító térdnadrág helyett 
hosszúnadrágot viseltek. A „szabadság fájának” csúcsán 
az ún. frígiai sapka látható

Bastille ostroma (Jean-Pierre Houël festménye). Az utókor Bastille erődítményé-
re a zsarnokság börtöneként tekint. Valójában a középkorban emelt erődítmény 
a forradalom időszakára teljesen elveszítette jelentőségét, és lebontására már 
tervek is készültek. A város közepén álló erődben 1789-ben hét foglyot tartottak 
fogva (négy hamisítót, két őrültet és egy szexuális perverziók miatt elzárt gró-
fot), így az ostromlók nem politikai foglyokat szabadítottak ki. Az ostrom az 
épületben őrzött lőporért indult meg, és csak a kialakuló forradalmi legenda-
gyártás tette Bastille-t „rettegett börtönné” 

tortenelem_10-31.indd   78tortenelem_10-31.indd   78 2021. 06. 07.   8:24:082021. 06. 07.   8:24:08



11. A francia forradalom és hatása 79

A király egyetlen rendeletét sem lehet végrehajtani, ha nincs aláírva 
általa s nem ellenjegyezte a miniszter vagy az ügyosztály irányítója. 
[…] Abban az esetben, ha a király megtagadja egy határozat elfogadá-
sát, elutasítása csak felfüggesztő érvényű lehet. Amennyiben a határo-
zatot hozó törvényhozás után két másik törvényhozás is egymás után 
bemutatja ugyanazt a határozatot ugyanazokkal a szavakkal, a király 
köteles elfogadni azt.

(Részlet az 1791-es alkotmányból)

A francia nép nemzetgyűlésben összeült képvise-
lői abban a meggyőződésben, hogy a közszeren-
csétlenségnek s a kormányok romlásának egyedül 
való oka az ember jogainak nem ismerésében, fe-
ledésében vagy megvetésében rejtezik, […] a 
nemzetgyűlés a Legfelsőbb Lény jelenlétében és 
oltalma alatt ezennel elismeri és kinyilatkoztatja 
az ember és polgár alább következő jogait.

I. Minden ember szabadnak és jogokban 
egyenlőnek születik és marad; a társadalmi kü-
lönbségek csakis a közösség szempontjából való 
hasznosságon alapulhatnak.

II. Minden politikai társulás célja az ember ter-
mészetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése. E 
jogok: a szabadság, a tulajdon, a biztonság s az el-
nyomatással szemben való ellenállás. […]

IV. A szabadság annyit jelent, hogy mindent 
szabad, ami másnak nem árt. […]

V. A törvénynek csak a társadalomra nézve ár-
talmas cselekedetek megtiltására van joga. Amit a 
törvény nem tilt, azt senki nem akadályozhatja 
meg. […]

VI. A törvény a közakarat kifejezése; alkotásá-
ban minden polgárnak joga van személyesen 
vagy képviselői révén közreműködnie. […]

IX. Mindaddig, míg bűnössé nem nyilvánítják, 
minden ember ártatlannak vélelmezendő. […]

X. Senkit meggyőződései s vallási nézetei miatt 
háborgatni nem szabad, feltéve, hogy e meggyő-
ződések s nézetek megnyilvánulása a törvény ál-
tal megszabott közrendet nem zavarja.

XI. A gondolatok és vélemények szabad közlé-
se az embernek egyik legértékesebb joga; ennél-
fogva minden polgár szabadon szólhat, írhat s 
nyomtathat ki bármit, felelősséggel tartozván vi-
szont e szabadsággal való visszaélésért a törvény 
által meghatározott esetekben. […]

XVII. Tulajdonától – lévén a tulajdonjog szent 
és sérthetetlen – senki meg nem fosztható […].

(Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatából; 
1789. augusztus 26.)

• Mi volt a nyilatkozat szándéka?
• Gyűjtsük ki az alapvető egyéni és polgári szabad-

ságjogokat!
• Milyen elvek alapján fogalmazták meg a szöveget?
• Hogyan érvényesíti a nyilatkozat a jogok és köte-

lességek egyensúlyát?
• Hasonlítsuk össze a dokumentumot a Független-

ségi nyilatkozattal! 
• Milyen azonosságok és különbségek fi gyelhetők 

meg köztük?

• Hogyan szabályozta az új alkotmány a királyi jogkört? 
• Mire törekedhetett XVI. Lajos?

Az alkotmányos monarchia időszaka 
Hogyan próbálták meg stabilizálni a királyságot?

1789 nyarán forradalmi hullám söpört végig Franciaországon. Párizs 
után a vidéki városokban is új városi irányító testületek szerveződtek, 
és a közrend védelmében mindenhol nemzetőrség alakult. A falvak-
ban a spontán paraszti mozgalmak a felgyűlt adósságok eltörlését 
követelték. A forradalom hatására már ekkor számos arisztokrata kül-
földre menekült.

Az események hatására a versailles-i rendi országgyűlés képviselői 
megkezdték egy alkotmány előkészítését. Az Alkotmányozó Nem-
zetgyűléssé átalakuló testület intézkedései a múlt felszámolására 
irányultak. Rövidesen eltörölték a kiváltságokat (például születési 
előjogok, adómentesség, egyházi tized), majd lelkes nyilatkozatban 
fogalmazták meg az új rend alapelveit. 

Az 1789. augusztus végén keletkezett Emberi és polgári jogok nyi-
latkozata tartalmazta a felvilágosodás legfőbb eszméit, meghatározta 
az ember természeti jogait, védte a magántulajdont, és összegezte a 
legfontosabb polgári szabadságjogokat (például szólás- és vélemény-
nyilvánítási szabadság, az ártatlanság vélelme). Az egyén személyes 
szabadságjogainak kinyilvánítása mellett hangsúlyt kapott az állam-
polgári jogegyenlőség, így a törvény előtti egyenlőség megteremtése. 
A szöveget a készülő alkotmány bevezetőjének szánták, és szellemisé-
ge azt sugallta, hogy a nép visszaszerezte a „szabadságát”, és egy új tár-
sadalmi szerződést kíván kötni. 

A képviselők kezdetben az egyén alapvető jogait is garantáló alkot-
mányos monarchia kialakításán dolgoztak (1789–1791). A forradalom 
győzelme kezdetben tehát nem jelentette a királyság bukását, de az új 
rendszer bevezetése során a türelmetlen intézkedések és a kompro-
misszumok hiánya miatt számtalan konfl iktus keletkezett. A törvény-
kezés idején kiújultak az ellentétek XVI. Lajossal, aki sokáig ellenez-
te a királyi jogkör korlátozását. Az alkotmányt 1791-ben fogadták el, 
és alapvetően a felvilágosodás államelméleti elvei érvényesültek benne 
(például hatalmi ágak megosztása, képviseleti rendszer, vagyoni cenzus).

Az új rendszer bevezetése során a türelmetlen intézkedések és a 
kompromisszumok hiánya miatt számtalan konfl iktus keletkezett. Ezek 
egyike a katolikus egyházat érintette. A nemzetgyűlés csökkentette az 
egyház befolyását (például kisajátították és áruba bocsátották az egy-
házi birtokokat, illetve feloszlatták a szerzetesrendeket), de az erősza-
kosan végrehajtott reformok sértették a vallásos embereket. Az 1791-
ben elfogadott új alkotmányra fel kellett esküdnie a papságnak, ám 
erre csak egyharmaduk volt hajlandó, és az esküt megtagadó papok 
lassan szembefordultak a forradalommal.

A francia trikolór 
kokárdában 
a Bourbonok fe-
hér színét Párizs 
színei (vörös és kék) 
közé illesztették
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80 III. A FELVILÁGOSODÁS  KORA

A hazafi ságnak, azaz az emberbarátságnak, annak 
az új vallásnak a propagálásában, amely meg fog-
ja hódítani a világot, a jakobinusok klubja vagy 
egyháza a jelek szerint ugyanarra a vezető szerep-
re hivatott, mint a római egyház a kereszténység 
terjesztésében. […] A jakobinusok társasága a 
nemzet igazi törekvéseit kifejező bizottság. Kevés-
bé veszélyes a polgárok java szempontjából, mint 
a Nemzetgyűlés, mert itt a bejelentések, tanács-
kozások nyilvánosak; sokkal félelmetesebb a pol-
gárokat fenyegető veszélyekre nézve […]. Ez a 
nagy vádló helyrehoz minden visszaélést, és segít-
ségére siet minden polgárnak.

(Camille Desmoulins cikke; 1791. február)

Nem kell többé kímélni az új rend ellenségeit, a 
szabadságnak mindenáron győzedelmeskednie 
kell. Nemcsak az árulókat, hanem a közömbösö-
ket is meg kell büntetnetek. Mindenkit meg kell 
büntetni, aki a forradalomban passzív, és semmit 
sem tesz érte. […] Vaskézzel kell kormányozni azo-
kat, akik nem hajlanak az igazság szavára […]!

(A jakobinus Saint-Just szavai a Konventben, 1793)

• Mi volt a jakobinusok küldetése a szerző szerint?
• Milyen fenyegetés olvasható ki a részletből?

• Hogyan bővült az ellenségkép 1789 óta?
• Milyen logika húzódott meg Saint-Just [ejtsd: 

szen-zsüszt] szavaiban?

Politikai áramlatok a forradalom első éveiben
Miért nem valósult meg a forradalom „lefékezése”?

Az alkotmány által megteremtett új rendszer azonban nem tudott meg-
szilárdulni, és a forradalom „dinamikája” a következő években fel-
gyorsult. Ebben több tényező is szerepet játszott. Egyrészt XVI. Lajos 
elégedetlen volt a szűkre szabott királyi jogkörökkel, másrészt meg-
kezdődött a különböző politikai csoportosulások vetélkedése. Elő-
ször az alkotmányos monarchisták vívtak éles szópárbajokat a jakobi-
nus mozgalom képviselőivel, majd rövidesen jakobinusok frakciói 
kerültek egymással szembe. (A Jakobinus Klub 1789 őszétől kezdetben 
azokat a vidéki képviselőket tömörítette, akik taggyűléseiket egy egy-
kori domonkos épületben tartották. A későbbiekben a politikai klub 
megnyílt a párizsiak előtt is.) A belpolitikai válságot a külpolitikai hely-
zet tovább mélyítette.

Az arisztokrata emigráció kezdetben nem tudta a forradalom ellen 
mozgósítani Európa nagyhatalmait. Végül XVI. Lajos szorult helyzetét 
látva a Habsburg Birodalom és Poroszország uralkodója egy fenye-
gető nyilatkozatot fogalmazott meg. A külső fenyegetettség felszította 
a hazafi as érzelmeket, és ez lelkes küldetéstudattal is társult: többen 
az elnyomott nemzetek felszabadítását hirdették a zsarnokságok alól. 
Franciaország 1792 tavaszán hadat üzent, de a háború első hónapja-
iban az osztrák és a porosz seregek értek el sikereket. Az első vereségek 
megpecsételték XVI. Lajos sorsát, 1792 augusztusában egy újabb pá-
rizsi felkelés során családjával együtt őrizetbe vették.

XVI. Lajos letartóztatása után a hatalom – az általános választójog 
alapján megtartott választásokat követően – egy új törvényhozó erő, 
a Nemzeti Konvent kezébe került, amely kikiáltotta a köztársaságot. 

1792 őszére a Nemzeti Konventben két egymással szemben álló 
politikai csoportosulás alakult ki: a Gironde [ejtsd: zsirond] és a Hegy-
párt képviselőinek frakciója. A jakobinus mozgalomból korábban kivált 
Gironde képviselői politikájukkal az egyéni szabadságjogok védelmé-
re és a tulajdon megőrzésére törekedtek. Velük szemben a jakobinus 
mozgalom radikális irányzata, a Hegypárt állt, akik a forradalom 
megvédése érdekében egyes szabadságjogok átmeneti korlátozását is 
támogatták. A mozgalom vezetője Maximilien de Robespierre [ejtsd: 
maximilen dö robeszpier] volt. A gazdasági nehézségek közben fel-
élesztették a párizsi népi mozgalom egyenlősítő törekvéseit is, melyek 
a tulajdon korlátozására irányultak. A király elleni per és a király 1793 
januárjában kivégzése tovább mélyítette a girondisták és a jakobinu-
sok közötti szembenállást.

A forradalmi terror szimbólumának tekinthető a guilloti-
ne (ejtsd: gijotin; nyaktiló), amelyet egy doktorról nevez-
tek el. Joseph-Ignace Guillotin a nemzetgyűlés tagjaként 
indítványozta a legkevesebb szenvedéssel járó gyors kivég-
zést, de a lefejezés ideális eszközét már nem ő készítette el. 
Ennek ellenére a forradalmi köztudat a doktor nevéhez 
kötötte a nyaktilót. Az első guillotine általi kivégzést 1792 
áprilisában hajtották végre, és a közhiedelemmel ellentét-
ben Guillotin doktorral nem a róla elnevezett eszköz vég-
zett, hanem betegségben hunyt el 1814-ben (a képen XVI. 
Lajos feleségének, Marie Antoinette 1794-es kivégzése lát-
ható)

A forradalmi kormányzat, a jakobinus diktatúra 
időszaka 
Miért alakult ki diktatúra a forradalom idején?

A „szabadság, egyenlőség, testvériség” jelszavával győztes forradalom 
négy év múlva véres diktatúrába torkollott. A „magasztos” eszmék 
bukásához számos külpolitikai tényező és belpolitikai esemény veze-
tett. Az 1792-ben megindult háború folytatódott. A katonai helyzet 
folyamatosan romlott, újabb országok léptek hadba (Anglia, Spanyol-
ország), és az ellenséges koalíció erőfölénybe került a frontokon. A hát-
országi kényszersorozások, illetve az élelmiszer-rekvirálások (vagyis a 
hatósági lefoglalások) parasztfelkeléshez vezettek (a Loire [ejtsd: loár] 
folyótól délre, Vendée [ejtsd: vendé] megyében). A forradalom társa-
dalmi bázisa beszűkült, a politikai légkört a gyanakvás és a hisztéria 
hatotta át, mindenhol árulást sejtettek. A Hegypárt egyes képviselői 
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11. A francia forradalom és hatása 81

Mennyiben romlott Franciaország helyzete az első 
háborús évhez képest? Milyen belső ellenállás 
bontakozott ki a központi hatalommal szemben? 
Honnan érte külső fenyegetés Franciaországot?

diktatórikus lépéseket sürgettek, majd a népi mozgalom fegyveres ere-
jére támaszkodva felléptek a vezető girondi képviselőkkel szemben, és 
1793 júniusában átvették a hatalmat.

A következő egy évben a jakobinusok radikális irányzata által irá-
nyított Nemzeti Konvent a végrehajtó testületeire (például Közjóléti 
Bizottság) és forradalmi bíróságaira támaszkodva diktatúrát épített ki. 
Felszámolták 1789 eszmeiségét (a szabadságjogokat felfüggesztették), 
uralmukat rendkívüli intézkedések (például az általános hadkötelezett-
ség bevezetése, kiterjedt ármaximalizálás) és a terror (rögtönítélő bíró-
ságok, gyanúsakról szóló törvény) jellemezte. Az országban elszaba-
dultak az indulatok, de a forradalmi kormányzat 1793 őszére elfoj-
totta a parasztfelkeléseket és leverte a vidéki városok lázadásait.

A jakobinus diktatúra gépezete a sikerek után sem állt le, az áldoza-
tok száma tovább emelkedett, annak ellenére, hogy a köztársaság hely-
zete stabilizálódott. A kivégzettek számát a történészek 35-40 ezer 
főre teszik. A Vendée megyében dúló polgárháborúban, illetve a levert 
felkelés utáni megtorlásban több mint százezer civil vesztette életét. 
Előfordult olyan eset, hogy az összeterelt királypárti lázadókat ágyú-
tűzzel tömegesen végezték ki (Lyon), vagy éppen hajókra tették őket, 
és a Loire folyóban elsüllyesztették (Nantes). (Ugyanakkor az összeha-
sonlítás szempontjából érdemes felidézni, hogy az önkénynek tekintett 
abszolutizmus évente százas nagyságrendben hajtott végre halálos íté-
leteket, többségében köztörvényes bűnözők esetében.) A diktatúra 
tényleges vezetője Robespierre lett, aki elvont elvek megvalósítását 
(a társadalom erkölcsi megújítását) tűzte ki célul. A jakobinus uralom 
a politikai döntéseken túl a mindennapi élet területeire is kiterjedt: új 
naptárt rendszeresítettek, véres egyházüldözést folytattak, új vallásként 
a „Legfőbb Lény kultuszát” vezették be, de jutott gondjuk a minden-
napi öltözködés szabályozására is. 

A forradalmi Franciaország 1793-ban
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1. Közvetlenül a jelen határozat kiadása után a 
Köztársaság területén valamennyi, még szabad 
gyanús egyént őrizet alá kell helyezni.

2. A következő személyek tekinthetők gyanús-
nak: Először azok, akik viselkedésükkel, kapcsola-
taikkal, beszédükkel vagy írásaikkal a zsarnokság 
vagy föderalizmus [Gironde támogatói] híveinek 
és a szabadság ellenségeinek mutatkoztak. Má-
sodszor azok, akik nem képesek […] igazolni meg-
élhetési módjukat és állampolgári kötelezettsége-
ik teljesítését. Harmadszor azok, akiktől megta-
gadták hazafi ságuk igazolását. Negyedszer azok a 
közhivatalnokok, akiket a Nemzeti Konvent vagy 
megbízottai elbocsátottak hivatalukból, […]. 
Ötödször azok a „egykori” nemesek és az emigrán-
sok azon férjei, feleségei, apjai, anyjai, fi ai, leányai, 
fi vérei, nővérei és ügynökei, akik nem nyilvánítot-
ták ki a forradalomhoz való ragaszkodásukat.

(A gyanúsakról szóló törvényből; 1793 szeptember)

• Állapítsuk meg, ki nem számított gyanúsnak! 
• Milyen célból keletkezett a törvény?

Robespierre (1758–1794) pol-
gári családból származott, és 
a forradalom előtt ügyvéd-
ként dolgozott. Az Alkotmá-
nyozó Nemzetgyűlés tagja-
ként (1789–1791) liberális el-
veket képviselt, sőt a halál-
büntetés eltörlését javasolta. 
Nézeteit a Konvent képviselő-
jeként feladta, majd a jakobi-
nus Közjóléti Bizottság tagja-
ként a forradalmi diktatúra 
meghatározó személyisége lett

1794 elején a jakobinusok már saját soraikban keresték az ellen-
séget. Robespierre előbb a népi mozgalomhoz húzó és vagyoni egyen-
lőséget követelő „Veszetteket”, majd a terror megfékezését sürgető mér-
sékelteket (Danton) küldte vérpadra.

Az elfogadott további intézkedések (például a vádlottakat megfosz-
tották az ügyvédi védelemtől, a vád akár – bizonyítékok nélkül – egy-
szerű feljelentésen is alapulhatott, a bírák a vádlott meghallgatása nélkül 
is ítéletet hozhattak) már a terror elszabadulását jelezték. A fékevesztett 
vérengzésnek a további politikai leszámolásoktól rettegő képviselők 
vetettek véget, szembefordultak Robespierre-rel, és legközelebbi hívei-
vel együtt 1794 júliusában kivégezték.

tortenelem_10-31.indd   81tortenelem_10-31.indd   81 2021. 06. 07.   8:24:112021. 06. 07.   8:24:11



82 III. A FELVILÁGOSODÁS  KORA

• Vessük össze az alkotmánytervezet tartalmát a forradalmi 
kormányzat politikájával! 

• Miként értékelte Bibó a forradalmi terrort? 
• Hogyan alakította át az erőszak a forradalom eszméjét?

• Miben akarta átalakítani Robespierre a forradalmi országot? 
• Hogyan bővült az általa ellenségnek tekintettek köre?

7. Nem lehet megtiltani a gondolat és a vélemény kifeje-
zését, akár a sajtó eszközével, akár más úton történik, a bé-
kés gyülekezés jogát és a szabad vallásgyakorlás jogát. Ezen 
jogok kifejtését vagy a zsarnokság jelenléte, vagy közeli em-
léke teszi szükségessé. […]

21. A közsegély szent adósság. A társadalom köteles el-
tartani a szerencsétlen polgárokat, akár úgy, hogy munkát 
ad számukra, akár úgy, hogy biztosítja azok létfenntartását, 
akik nem képesek dolgozni.

22. Az oktatásra mindenkinek szüksége van.

(Az 1793-as, bevezetésre soha nem kerülő
„jakobinus alkotmányból”)

• Mely lényegi felvilágosult gondolatot tartja veszélyesnek a 
szerző? Miért?

Hogyan ment végbe ez a forradalom? Úgy, hogy teljesen át-
alakította a tanokat. Az autoritás [tekintély] elvét, a vallási és 
társadalmi hit szükségszerű alapját a vizsgálódás elvével he-
lyettesítette, másképpen szólva, az emberi észt tette az isteni 
ész helyébe, vagyis az embert az Isten helyébe. […] mindenki 
igényt formált arra, hogy az országban saját eszének partikulá-
ris [egyéni] uralmát, […] juttassa érvényre; ennek az abszurd, 
de következetes igénynek elkerülhetetlenül politikai szolga-
sághoz és vallási anarchiához kellett vezetnie, ami valójában 
nem más, mint a minden tévedésnek való alávetettség. 

(Lamennais)

Mi országunkban az önzést az erkölccsel akarjuk helyettesí-
teni, a szokásokat az elvekkel, az illendőséget a kötelesség-
gel, a szerencsétlenség megvetését a bűn megvetésével, a 
pökhendiséget a büszkeséggel […] egyszóval a monarchia 
összes bűneit és minden bornírtságát a köztársaság összes 
erényeivel és minden csodájával. (1794. február)

Álljatok hát továbbra is szilárdan az igazságosság lerontha-
tatlan alapjain, támasszátok fel a közerkölcsöket. Mennydö-
rögjetek a bűnösök ellen, és sújtsátok le összes ellenségeite-
ket. Haladjatok a győzelem felé, de főleg tegyétek semmivé a 
bűnt. A Köztársaság ellenségei mind romlott emberek. Hazafi  
nem lehet más, mint feddhetetlen erényű, nemeslelkű férfi ú. 
A királyokat megsemmisíteni nem elég: tiszteletet kell éb-
reszteni minden népben a francia jelleme iránt. (1794. június)

Én arra születtem, hogy harcoljak a bűn ellen, nem pedig, 
hogy uralkodjam rajta.  (1794. július 26.)

(Részletek Robespierre beszédeiből)

Az a terror, aminek az igazolására mérhetetlen mennyiségű 
tintát fogyasztottak el, lényegileg a francia forradalom zsákut-
cája és csődje volt. Nem igaz, hogy egy forradalom fenntartá-
sához ilyen terrorra szükség van; csak olyan forradalom fenn-
tartásánál van szükség ilyen terrorra, mely józan eszközökkel 
keresztülvihető célokat meghaladó célokat tűz ki. A forradal-
mi terror volt az, amely az Európa-szerte általános  szimpátiával 
fogadott forradalmat Európa-szerte rémületessé és sok tekin-
tetben meggyűlöltté tette, és a forradalmi terror volt az, amely 
mind a mai napig kiható hatállyal létrehozta azt az azelőtt 
nem ismeretes, két teljesen terméketlen emberfajtát, amely-
be azóta az emberi gondolkodás be van zárva mereven és re-
ménytelenül: a hivatásos reakcióst és a hivatásos forradalmárt.

(Bibó István: Az európai társadalomfejlődés értelme. In: 
Válogatott tanulmányok, III. kötet, 42–43. o.; Budapest, 1986.) 

[Bibó István a 20. században politikusként, politológusként, 
történészként és egyetemi tanárként tevékenykedett. Állam- és 

társadalomelméleti műveiben értékes gondolatokat 
fogalmazott meg. Az 1911 és 1979 között élt Bibó István 

politikai tevékenységéről a 12. évfolyamon fogunk tanulni.]

A terror megítélése

A forradalmi kormányzat, avagy a jakobinus diktatúra meg-
ítélése nemcsak a kortársakat, de az utókort is megosztotta. 
Közel két évszázados vita alakult ki a történettudományban 
és a politikatudományban az értékeléséről. A szemléletet ter-
mészetesen a politikai nézetek is befolyásolták. A jakobinus-
párti történetírás igyekezett felmenteni, illetve megmagya-
rázni Robes pierre-ék tetteit (például a forradalom 
megvédése, a külső támadások és a belső ellenforradalom 
elleni hatékony fellépés), mondván, a véres eszközök nélkül 
a forradalom elbukott volna. Kiemelték, hogy elveikben hosz-
szabb távon a társadalom megújítását tervezték.

A történetírás másik vonulata ezzel szemben arra hívta fel 
a fi gyelmet, hogy a jakobinusok fellépésével maga a forrada-

Történészszemmel

lom bukott meg, hiszen Robespierre semmibe vette az ere-
deti eszméket (szabadságjogok). A forradalmi kormányzat, 
a jakobinus diktatúra ilyen módon első alkalommal mutatott 
arra példát a történelem során, hogy egy utópikus eszme (vi-
szonylagos vagyoni egyenlőség megteremtése, a társadalom 
átalakítása) képviseletében egy kisebbség feljogosította magát 
arra, hogy a többség akarata ellenére, erőszakos úton valósít-
sa meg elképzeléseit. Mivel a hatalomgyakorlás nemcsak a 
politika világára, hanem a mindennapi életre is kiterjedt (új 
vallás, viselkedési szabályok stb.), így bizonyos tekintetben a 
20. századi totális diktatúrák előképének is tekinthető – az 
eszmei rokonság (kisebbség erőszakos uralma a többség fölött 
egy ideológia által feljogosítva) szintén érzékelhető. Szomorú, 
hogy a terror mértéke sem sokban maradt el a 20. században 
látottaktól.
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11. A francia forradalom és hatása 83

I. Napóleon birodalma
Miért tudott Bonaparte Napóleon hatalomra kerülni?

A helyzet a forradalmi kormányzat bukásával sem jutott nyugvópont-
ra, a következő években különböző politikai irányzatok vetélkedtek a 
hatalomért, és több puccskísérlet is történt. A francia forradalom ki-
robbanását követő tizedik évben újra korlátlan egyeduralom alakult 
ki Franciaországban, ekkor ragadta magához a hatalmat Bonaparte 
Napóleon. Az uralma azonban túltett a Bourbonok időszakán is, hiszen 
1804-ben császárrá koronáztatta magát. Franciaországban újra kor-
látozták a sajtószabadságot, és erősödött a titkosrendőrség és a besú-
góhálózat szerepe. A következő években Napóleon fényes külsőségek-
ben utánozta a koronás főket, miközben Európa meghódítása során 
dinasztiaépítésbe is kezdett (testvéreit sorra ültette be a legyőzött or-
szágok trónjaira).

Megérezte, hogy a francia társadalom már beleunt az állandó for-
radalmi lelkesedésbe, megcsömörlött a tíz év során kiontott vértől, 
rendet és nyugalmat kívánt. A „szabadság, egyenlőség, testvériség” 
jelszava helyett a nemzeti nagyság és dicsőség érzetét kínálta a nép-
nek. Napóleon egyeduralma sokban különbözött a jakobinusokétól, 
hiszen a francia birodalmi tudat vonzóbbnak tűnt a Robespierre által 
elképzelt „erényesek köztársaságánál”.

Napóleon látványos pályafutása elválaszthatatlan katonai sikereitől. 
Ugyanakkor éppen emiatt volt sebezhető is, hiszen bármilyen katonai 
kudarc Bonaparte-rendszerének az alapjait ásta volna alá. Napóleon 
szinte folyamatosan „bizonyított” a csatamezőn, és egy évtized alatt 
Portugáliától az orosz határokig terjedő birodalmat hozott létre. 
Hadjáratai során többször vereséget mért a Habsburgokra, gyorsan le-

Bonaparte az arcolei híd csatájában, 1796 (Antoine-Jean 
Gros festménye). Napóleon Bonaparte (1769–1821), a 
kis nemesi családból származó fi atalember tízéves korától 
kezdve katonai pályára készült, tizenhat évesen tüzér al-
hadnagyi rangot szerzett. „Ez a jellemére és nemzetiségé-
re nézve korzikai fi atalember sokra fogja vinni, ha a kö-
rülmények a kezére játszanak” – állította róla történelem-
tanára a katonai iskolában. A Bonaparte-család 1793-
ban települt át Franciaországba, és Párizsban egy korzikai 
jakobinus képviselő vette védőszárnya alá Napóleont. Az 
ifj ú Bonaparte tüzér kapitányként először Toulon vissza-
foglalásánál jeleskedett, majd dandártábornokként Itá-
liá ban harcolt

Jean-Auguste-
Dominique Ingres: 
I. Napóleon császári 
díszben. (A fest-
mény 1809-ben 
készült.) Bonaparte 
dinaszti alapító 
szándékát mutatta, 
hogy előbb a Roma-
nov-dinasz tiá ba, 
majd a Habsburg-
dinasz tiába akart 
beházasodni. 
I. Sándor cár 
elutasította, hogy 
Napóleon feleségül 
vegye a húgát, de 
I. Ferenc osztrák 
császár egy újabb 
katonai vereség 
után kénytelen volt 
a lányát, Mária 
Lujzát 1810-ben 
hozzáadni

Esküszöm, hogy megvédem a köztársaság területi 
integritását, tiszteletben tartom és tartatom a 
konkordátum törvényeit [ez az egyházzal kötött 
megegyezésre utalt] és a szabad vallásgyakorlást, 
a törvény előtti egyenlőséget, a politikai és  pol gári 
szabadságjogokat, a nemzeti javak eladásának 
visszavonhatatlanságát, adókat és vámokat csak 
a törvényesség betartásával vetek ki, fenntartom a 
Becsületrend intézményét, kormányzásom idején 
pedig semmi mást nem tartok szem előtt, mint a 
francia nép érdekeit, boldogságát és dicsőségét.

(Napóleon koronázási esküje, 1804)

• Hogyan módosult a forradalom eredeti jelszava? 
Hogyan igyekezett megőrizni a társadalmi nyu-
galmat?
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84 III. A FELVILÁGOSODÁS  KORA

• Miért fontos az uralkodói legitimáció a szöveg alap-
ján? 

• Miért jelentett problémát, hogy Napóleon illegitim 
körülmények között szerezte meg a hatalmat?

A polgári berendezkedés exportja
Mi volt a jelentősége a Code Civilnek?

Az 1789 előtti királyság jogilag sokszínű volt, mind a rendi társa-
dalmat, mind az ország egyes régióit is eltérő szokásjogok jellemez-
ték. A forradalom után a kialakuló új, polgári társadalom számá-
ra már az első években megkezdődött egy olyan jogalkotó munka, 
amely a megváltozott viszonyokhoz akarta alakítani a törvényeket. 
Az állandó politikai változások miatt azonban ez a folyamat csak 
Bonaparte Napóleon idején fejeződött be.

1804-ben egy modern, polgári törvénykönyv lépett életbe. 
A Code Civil [ejtsd: kód szivil] egységes, minden állampolgárra 
alkalmazható rendelkezések gyűjteménye lett. Biztosította a törvény 
előtti egyenlőséget, az egyéni szabadságjogokat. Szemléletével azt 
fejezte ki, hogy a társadalom egymással egyenlő egyénekből áll, 
akikre azonos törvények vonatkoznak, melyek rögzítik a jogaikat 
és a kötelességeiket. A törvénykönyv összeállítói Napóleon nyomá-
sára az apai tekintélyt is rögzítették, illetve a nők alávetett helyzetét 
is belefogalmazták. Eszerint a nők nem rendelkezhettek a közös 
vagyonnal, illetve alá voltak rendelve férjüknek. Ezen tradicionális 
rendelkezések ellenére a Code Civil az új Franciaország jelképe 
lett, és Napóleon az általa meghódított területeken is bevezette a 
törvénykönyv rendelkezéseit. Ennek köszönhetően Európában is 
megkezdődött a sok esetben a középkorig visszavezethető jogrend 
és szokásjog felszámolása, amivel a császár jelentősen felgyorsí-
totta a polgári értékrend térhódítását. Így több európai országban 
szolgált mintaként a polgári törvénykönyvek elkészítéséhez.

Az ön uralkodói, akik a trónra születtek, megengedhe-
tik maguknak, hogy hússzor is megverjék őket, mégis 
mindig visszatérhetnek fejedelmi székhelyükre: én, 
aki a szerencse fi a vagyok, ezt nem tehetem. Uralmam 
nem éli túl a napot, amelyen nem vagyok többé erős, 
és ennek folytán nem félnek tőlem. 

(Napóleon Metternich osztrák külügyminiszternek, 
1813-ban, Drezdában)

A házasságról
144. A férfi  csak tizennyolcadik évének betöltése után, 
a nő pedig tizenötödik évének betöltése után köthet 
házassági szerződést.
145. A császárnak mindazonáltal jogában áll fontos 
okoknál fogva fölmentést adni e kor alól.
146. Házasság nem létezik beleegyezés nélkül.
147. Második házassági szerződés nem köthető az el-
sőnek felbontása előtt. […]
212. A házastársak egymásnak hűséggel, segítséggel 
és istápolással tartoznak.
213. A férj nejének oltalommal, a nő pedig férjének 
engedelmességgel tartozik.
214. A nő tartozik férjével együtt lakni, és azt minden-
hová követni, hol az megtelepedni jónak látja; a férj 
köteleztetik nejét elvállalni, és annak az ő vagyoná-
hoz és állapotához képest minden életszükségletét 
fe dezni. […]
229. A férj kívánhatja az elválást nejének házasságtö-
rése miatt.
230. A nő kívánhatja az elválást férje házasságtörése 
miatt, ha ágyasát ez a közös házban tartotta.
231. A házastársak viszonosan kívánhatják az elválást 
kicsapongás, rossz bánásmód vagy súlyosabb bántal-
mazás miatt.

(Részletek a Code Civilből, a Polgári Törvénykönyvből)

• Milyen új vonások jelentek meg a házassági szoká-
sokban a középkori évszázadokhoz képest?

• Miként szabályozta az állam a házasodást?
• Hogyan értékelhető a nők helyzete a forrás alapján?

Összegzés

Okok és következmények
•  Miért torkollott diktatúrába a fran-

cia forradalom?
• Milyen erőszakos cselekmények tör-

téntek a forradalmi kormányzat idő-
szakában?

Történelmi jelentőség és 
interpretáció
• Melyek voltak a forradalom alapesz-

méi?
• Miként igyekeztek az alapelveket a 

gyakorlatban megvalósítani?
• Mennyire volt szükségszerű az erő-

szak alkalmazása? Miért tűntek el 
ezáltal a forradalom eredeti eszméi?

Történelmi jelentőség 
és nézőpont
• Miért vált Napóleon történelemfor-

máló személyiséggé?
• Hogyan értékelte az utókor a forra-

dalmi kormányzat diktatúráját?

győzte a poroszokat, és kezdetben az orosz cári seregek felett is 
diadal maskodott. Nagy-Britannia ellenállását azonban nem tudta 
 megtörni, bár a meghirdetett kontinentális zárlat súlyos gazdasá-
gi károkat okozott. Valószínűleg Napóleon európai birodalma nem 
maradt volna fenn hosszabb távon, de erre nem is volt lehetősége, 
mert az 1812-es oroszországi hadjárat katasztrofális vereséghez 
vezetett. Egy európai koa líciós haderő 1813-ban újabb vereséget 
mért rá a „népek csatájának” nevezett lipcsei csatában. Napóleon 
1814-ben lemondásra kényszerült, és Elba szigetére száműzték. 
1815-ben – mindenki számára váratlanul – visszatért Franciaor-
szágba. A „száznapos uralomnak” a belgiumi Waterloo közelében 
megvívott csata vetett véget, ahol Napóleon hadereje vereséget szen-
vedett az idejében egyesülő angol és porosz seregektől. Napóleon 
sorsa a végső száműzetés lett. A britek egy atlanti-óceáni szigetre 
szállították – az Afrika délnyugati partjától nagy távolságra lévő 
Szent Ilona szigetére –, ahol rövidesen meghalt (1821).
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11. A francia forradalom és hatása 85

„Minden katona tarsolyában hordja a marsallbotot!” 
Mire utalt ez a Napóleonnak tulajdonított mondat? 
Nézzünk utána az interneten, milyen további ténye-
zők segítették elő Napóleon katonai sikereit!

• Állapítsunk meg összefüggést a francia hadsereg el-
látása és hódításai között!

• Mi volt Bonaparte álláspontja?

Európa a napóleoni háborúk 
korában
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Franciaország 1798-ban
1799–1812 között Francia-
országhoz csatolt terület

Franciaországgal szövetséges
állam 1812-ben

Napóleontól függő 
állam 1812-ben

Független állam
Jelentősebb csatahelyek

1805
1806–1807
1808
1812 - oroszországi hadjárat
1815 - Napóleon visszatérése

Kitekintő

A napóleoni háborúk Európája

Írjuk ki táblázatba a jel-
zett hadjáratok főbb irá-
nyait! Emeljük ki a főbb 
ellenségeket, és az atlasz 
segítségével azonosítsuk 
a döntő csatákat! Állapít-
suk meg, mire törekedett 
Na pó leon! Hogyan biz-
tosította hatalmát a kon-
tinensen? Mi tette sérü-
lékennyé birodalmát?

Bonaparte Napóleon első jelentősebb, nem francia területen 
elért hadi sikerei Észak-Itáliában voltak. A Habsburg-csapatok 
legyőzése (Lombardia megszerzése) után a népszerű hadvezér 
Egyiptomba vezetett hadjáratot, hogy erősítse Franciaország 
földközi-tengeri pozícióját. Napóleon távollétében az európai 
frontokon a francia seregek több vereséget szenvedtek. (Az el-
lenséges koalícióhoz Oroszország is csatlakozott, a cári hadak 
már Svájcig törtek előre.) Ekkor hajtotta végre a hazatérő Na-
póleon az államcsínyt (1799. november), majd újra győzött az 
észak-itáliai hadszíntéren, és rövidesen békét kötött a Habs-
burgokkal, illetve Angliával is átmenetileg befejezte a háborút.

Császárrá koronázását követően néhány év alatt létrehozta a 
kontinensen a „Nagy Császárságot”. A francia határok Dalmá-
ciáig húzódtak, és a birodalmat szövetséges „testvérköztársasá-
gok” határolták. Bevezették a társadalmi modernizációt szol gáló 
törvényeket, de mindez már nem ellensúlyozta a hadsereg ön-
kényeskedéseit (adónövelések, kényszersorozások). A későb-
biekben egyes területeken a francia megszállókkal szemben 
nemzeti ellenállás kezdődött (spanyol, illetve tiroli felkelés), 
miközben Nagy-Britannia tovább folytatta a harcot. 1805-ben 
bár Napóleon jelentős győzelmet aratott Austerlitznél az osztrák 
és az orosz seregek felett, de a francia fl otta súlyos vereséget 
szenvedett Trafalgar-foknál az angol hajóhadtól. A következő 
évben a meghirdetett kontinentális zárlat sem kényszerítette 
térdre Angliát. A brit kormány kérlelhetetlen ellenfele maradt 
Napóleonnak, London pénzügyileg támogatta a franciákkal 
szembeszálló országokat. Napóleon az általa megszállt Európát 
egyáltalán nem a „szabadság, egyenlőség, testvériség” szellemi-
ségében irányította. Egyeduralmi törekvéseit dinasztiaalapítási 
szándék is kísérte (testvéreit sorra ültette be a legyőzött orszá-
gok trónjaira). 

Mozgékonyság, gyors felvonulás

A tüzérség hatékony használata

Lelkesítő erő: a nemzeti eszme és előrejutási lehetőség

Napóleon tehetsége és jó helyzetfelismerő képessége

Személyes példamutatás

Napóleon sikereinek háttere

Katonák! Ruhátlanok vagytok és rosszul tápláltak. 
Sokkal tartozik nektek a kormány, és semmit sem tud 
adni. Türelmetek és e sziklák közt mutatott bátorsá-
gotok elismerésre méltó. De nem hoz dicsőséget a 
számotokra, egyetlen fénysugara sem vetődik rátok! 
Én a világ legtermékenyebb síkságaira akarlak vezet-
ni benneteket. Gazdag tartományok, nagy városok 
kerülnek majd hatalmatokba. Ott megtaláljátok majd 
a becsületet, a dicsőséget és a gazdagságot! Itáliai 
hadsereg katonái, van-e bátorságotok és kitartásotok? 

(Bonaparte kiáltványa az olaszországi hadsereghez, 
1796)
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86 III. A FELVILÁGOSODÁS  KORA

1. A Brit-szigetek zárlat alatt állónak nyilvánít-
tatnak.

2. A Brit-szigetekkel mindennemű kereske-
delem és mindennemű kapcsolat tilos. Minek 
következtében az Angliába vagy angol ember-
nek címzett vagy angol nyelven írt levelek és 
csomagok nem továbbíttatnak és elkoboztat-
nak.

3. Mindennemű angol alattvaló, bármiféle 
rendű és rangú is legyen, aki saját vagy a szövet-
séges csapatok által elfoglalt területeken talál-
tatik, hadifogolynak nyilváníttatik.

4. Mindennemű üzlet, mindennemű áru, 
mindennemű vagyon, bármiféle is legyen, 
amely angol alattvaló tulajdonát képezi, elko-
boztatik […].

7. Semmiféle hajó, amely Angliából vagy 
gyarmatairól jön, vagy amely jelen dekrétum 
kihirdetése után ott járt, nem fogadható be 
semmiféle kikötőbe sem.

8. Mindennemű hajó, mely az előző szabályt 
hamis nyilatkozat útján megszegi, lefoglaltatik, 
s mind a hajó, mind egész rakománya elkoboz-
tatik ugyanúgy, mintha angol lenne.

(A kontinentális zárlat; 1806. november 21.)

• Hogyan próbálta a császár Angliát térdre kény-
szeríteni?

• Milyen gazdasági hatásokat akart elérni Napó-
leon?

• Gyűjtsük össze, az élet mely területeit szabá-
lyozta a rendelkezés!

• Miként lehetett érvényt szerezni a zárlat betar-
tásának?

• Milyen közvetlen következményei lehettek a 
kon tinentális zárlatnak?

[1812. nov. 6.] Beköszöntött a borzalmas tél. Esténként a mezőkön, 
ahol éppen éjjeli pihenőre megállnak […] fenyőfák, fehér nyírfák tö-
vénél vagy a szekerek alatt, a lovasok kezükben tartják a kantárt, a 
gyalogosok hátukon hagyják a borjút, és magukhoz szorítják fegyve-
rüket; éppen mint a nyáj, szorosan egymáshoz szorulnak, és átölelik 
egymást, hogy felmelegedjenek. Hányszor találnak a felébredéskor 
az egymást átölelők közt már kihűlt tetemet; ott hagyják, egy tekin-
tetet sem vetve rá. Egyesek, hogy tüzet rakjanak, gyökerestül szag-
gatják ki a fákat, mások kétségbeesésükben felgyújtják még azokat a 
házakat is, amelyekben a generálisok helyezkedtek el. Mások a fá-
radtságtól annyira elcsigázottak, annyira gyengék, hogy nem képe-
sek már a lábukat sem mozgatni: mint a kísértetek, mereven és moz-
dulatlanul ülnek a tűz mellett; a lovak a fák kérgét rágják, patáikkal 
feltörik a jeget, és a havat nyalják, hogy szomjukat oltsák.

(C. Logier naplójából)

1815. február 28. – Az Emberevő elhagyta barlangját.
1815. március 7. – A Korzikai a Juan-öbölben partra szállt.
1815. március 9. – A Tigris megérkezett Gapba.
1815. március 11. – A Szörnyeteg Grenoble-ban van.
1815. március 16. – A Tyrannus átvonult Lyonon.
1815. március 17. – A Bitorló a fővárostól hatvan mérföldre áll.
1815. március 18. –  Bonaparte nagy léptekkel közeleg, de Párizsba 

sohasem fog bevonulni.
1815. március 19. – Napóleon holnap falaink alá érkezik.
1815. március 20. – A Császár megérkezett Fontainebleau-ba.
1815. március 21. –  Ő császári és királyi felsége tegnap este hű alatt-

valói körében bevonult a Tuileriákba.

(A vezető párizsi újságcikkek címeinek összegzése; 1815)

• Milyen stratégiai helyzetbe került a francia sereg Oroszországban?
• Nézzünk utána, milyen irodalmi művek készültek a hadjáratról!

• Melyik eseményről tudósítottak a lapok?
• Nézzünk utána az atlaszban az említett földrajzi helyszíneknek!
• Miért változott meg menet közben a sajtó hangvétele?

II. Napóleon (1815)
Róma királya

Reichstadt hercege

Napóleon Károly Napóleon Lajos III. Napóleon
császár

1852—1870 

Jenő Lajos Napóleon
császári herceg

1856–1879 

Napóleon
császár

1804–1815
1. f.: Joséphine

Tascher de la Pagerie
2. f.: Habsburg

Mária Lujza 

Carlo Buonaparte
f.: Letizia Ramolino

Eliza
Lucca és Piombino

hercegnője
Toscana nagyhercegnője

Lajos
Hollandia királya

1806–1810
f.: Hortense de Beauharnais,
Napóleon első feleségének

előző házasságából
származó lánya

Paula
Guastalla

hercegnője

Karola
f.: Murat

Nápoly királya
1808–1815

Jeromos
Vesztfália

királya
1807–1813

József
Nápoly királya

1806–1808
spanyol király
1808–1813

Lucien

A Bonaparte-dinasztia családfája
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Összefoglalás

1. Filozófi ai és politikai eszmeáramlatok az időszakban
• A felvilágosodás programja
• Társadalomfi lozófi ai művek (Montesquieu, Rousseau)
• A francia forradalom politikai irányzatai 

2. Eltérő államberendezkedések
• Az alkotmányos monarchia Nagy-Britanniában
• Köztársaság az Amerikai Egyesült Államokban
• Forradalom és diktatúra Franciaországban

3. A történelmi összefüggések feltárása
• A középkor és a felvilágosodás világképének összehasonlítása.
• A felvilágosodás államelméleteinek összehasonlítása különböző szempontok alapján.

  • Gondoljuk végig az eseményeket az alábbi vázlatpontok segítségével!

  • Készítsünk folyamatábrát néhány témához!

  • Gyűjtsük össze a legfontosabb forrásokat az egyes anyagrészekhez!

  • Emeljük ki a nevezetes eseményeket, személyeket és a hozzájuk tartozó dátumokat!

Kerettantervi 
fogalmak, 
adatok

Fogalmak: felvilágosodás, jogegyenlőség, hatalmi ágak megosztása, népfelség, társadalmi szerződés, sza-
bad verseny, alkotmány, alkotmányos monarchia, elnök, miniszterelnök, felelős kormány, cenzus, általános 
választójog, forradalom, diktatúra, jakobinus.
Személyek: Nikolausz Kopernikusz, Isaac Newton, Charles Louis Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, 
Adam Smith, George Washington, Maximilien Robespierre, Bonaparte Napóleon.
Topográfi a: Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült Államok, Párizs, Oroszország, Waterloo.
Kronológia: 1689 a Jognyilatkozat, 1776 a Függetlenségi nyilatkozat, 1789 a francia forradalom, 1804–
1814/1815 Napóleon császársága, 1815 a waterlooi csata.
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I. Projektfeladat
Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatásai

Cél:  Bemutatjuk egymásnak a kereszténység történelmét a kezdetektől a 17. századig (például tabló, kisfi lm, interjú, 
 digitális prezentáció, kiselőadás formájában). Az áttekintés során az alábbi szempontokat mindenféleképp beépítjük a 
projektünkbe:

A kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése (például: Jézus tanítása, az egyház „páli fordulata”, a főbb dogmák, • 
az ókeresztény kor képi és szöveges forrásai).
A nyugati és keleti kereszténység. A középkori egyház történelmének fő vonásai (például: az egyházi hierarchia, az egy-• 
házszakadás, az ortodox egyház, szerzetesrendek, az egyházzal szembeforduló eretnekmozgalmak).
A reformáció időszaka: hitújítók és egyházak (például: Luther és Kálvin tevékenysége, az evangélikus és a református • 
egyház, illetve további protestáns egyházak. Felekezeti sokszínűség a kora újkori Magyarországon.) 
Az ellenreformáció/katolikus megújulás és a barokk.• 

Mire keressük a választ a közös munka 
során? 
Hogyan és miért jöttek létre különböző ke-• 
resztény egyházak, mi állt a változások hátte-
rében? Milyen hasonlóságok és különbségek 
vannak az egyes felekezetek között? 

M
s

Mit tanulunk meg a projekt során? 
Ismereteket gyűjteni a témánkról könyv-• 
tárban, interneten, múzeumokban.
Megtervezni és megvalósítani egy közös• 
feladatot.
Minél érdekesebben bemutatni egy• 
történelmi témát.

M
I

Mit fogunk csinálni?
4-5 fős csoportokat alakítunk. • 
Kiválasztjuk, hogy a mi csoportunk melyik történelmi • 
időszakról/egyházról fog anyagot gyűjteni.
Információkat keresünk. Megpróbálunk minél több • 
dolgot megtudni a témánkról. 
Például:
Milyen írásos forrásokat tudunk beépíteni az anya-• 
gunkba?
Milyen történelmi események határozták meg az adott • 
egyház kialakulását?
Milyen képzőművészeti alkotásokat, irodalmi műveket • 
és egyéb alkotásokat tudunk a kiválasztott témánkhoz 
gyűjteni?

Mi
4-5
Kiv

Hogyan mutassuk  be projektünket? 
Megtervezzük a kiállításunkat, a kiállítandó • 
tárgyak listáját, képét, érdekes információs 
szövegeket írunk, lerajzoljuk a kiállítás 
alaprajzát.
Elkészítjük a témánkhoz kapcsolódó kiállítást.• 

H
M•

Hogyan szervezzük meg a munkát?
Megválasztjuk az egyes tevékenységek felelő-• 
seit: vezető, anyaggyűjtő, grafi kai tervező, 
a kiállításhoz gyűjtött anyagok rendszerezője, 
beszerző, kreatív ötletek összegyűjtője stb. 
A csoport munkájáról munkanaplót vezetünk.• 

H
M•

A munkafolyamat lépései
Egy téma kiválasztása, csoport kialakítása.1. 
Adatgyűjtés, adatfeldolgozás.2. 
Munkanapló vezetése és a feladatterv folyamatos összehangolása.3. 
A prezentáció elkészítése.4. 
Összegzés, a projekt bemutatása.5. 
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11. A francia forradalom és hatása 89

IV. MAGYARORSZÁG
A 18. SZÁZADBAN 

Ebben a fejezetben a magyar történelem 1703 és 1790 közötti korszakát tekintjük át.

Ebből a fejezetből megtudhatod:
• miért tört ki, és milyen célokért küzdött a Rákóczi-sza-

badságharc.
• hogyan illeszkedett be az ország a Habsburg Birodalom-

ba a Rákóczi-szabadságharc után.
• milyen demográfi ai és etnikai változások történtek az 

időszakban.
• hogyan és miben érvényesült a felvilágosult abszolutiz-

mus politikája Mária Terézia és II. József uralkodása alatt.
• miért volt ellentmondásos II. József politikája.

Ezek során tovább gyakorolhatjuk:
• érvekkel és bizonyítékokkal alátámasztott következtetések 

megfogalmazását arról, hogy mi és miért történt.
• grafi konok, diagramok használatát; statisztikai adatok 

kikeresését, összehasonlítását és értelmezését.
• egy korszakon belül lezajlott változások bemutatását 

különböző szempontok szerint.
• történelmi problémák felismerését és elemzését.

Mária Terézia-emlékmű Bécsben
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90 IV. MAGYARORSZÁG A 18. SZÁZADBAN 

12. A Rákóczi-szabadságharc
Mit tanultunk eddig a kurucokról? Gondoljuk végig, hogyan jelennek meg a történelmi fi lmekben, re-
gényekben a kuruc–labanc összecsapások! Vitassuk meg, melyik félről él kedvezőtlen kép a közgondol-
kodásunkban! Vajon miért?

A törökök kiűzésének következményei

birtokadományozás

Thököly államának
bukása

Erdély Bécs alá

rendelése

er
ős

za
ko

s

el
le

nr
ef

or
m

ác
ió

Újszerzem
ényi

Bizottság ténykedése

jo
bb

ág
yi 

 te
rh

ek
nö

ve
ke

dé
se

nemesi jogfeladás

HABSBURG-
HADAK

GYŐZELMEI

Miért nem érezte teljes felszabadulásnak az ország 
a császáriak diadalát? Hogyan viselkedtek a győz-
tes Habsburgok? Miként gondolkodhatott I. Lipót 
Magyarország jövőjéről? Milyen folyamatok gyor-
sultak fel Bécs politikájában?

[…] mivel Őfelségének nemcsak egy erős hata-
lommal, tudniillik az Oszmán Portával, hanem a 
tartománnyal és lakóival is számolnia kell, akik, 
ahogy az eddigi példák elégségesen mutatják, 
hajlamosak a felkelésre a számukra szokatlan adó-
terhek miatt és a német kormányzat természeté-
től idegenkednek, következésképpen hűségük-
ben megbízni nem szabad; ha az erősségek és 
különösen a határok nincsenek jó védelmi álla-
potban, minden felszereléssel és erős katonaság-
gal ellátva, hogy minden váratlanul kitörő felke-
léssel rögtön a helyszínen szembeszállhassanak, 
akkor félő, hogy mikor Őfelsége csapatai egy má-
sik háborúban lesznek lekötve, a magyarok a rájuk 
tett igát megpróbálhatják lerázni, […]. 

(Részlet az Udvari Haditanács előterjesztéséből, 
1702)

Az élő és mindenható Istenre kérünk és intünk mindenkit, valakik hazá-
jokat és nemesi szabadságukat keresik és nyomorúság aluli felszaba-
dulásokat kívánják, hogy ez levelünket vévén, elviselhetetlen iga alól 
való szabadulásokért mindjárt minden haladék nélkül fegyvert fogja-
nak és régen kívánt szabadságuk helyreállításában Isten neve segítsé-
gül való hívatásával velünk együtt szívesen munkálkodjanak.

(Részlet a bujdosó kapitányok kiáltványából, 1697)• Milyen katonai helyzetet akart elkerülni az Udva-
ri Haditanács?

• Mi vezethet felkeléshez az Udvari Haditanács 
meglátása szerint? •  Miért indították meg a hegyaljai felkelést?

Magyarország a Habsburg Birodalomban
Hogyan viszonyult I. Lipót a felszabadított országhoz?

Az 1699-es karlócai béke lezárta az Oszmán Birodalom elleni hadmű-
veleteket, és az ország Temesköz kivételével felszabadult. I. Lipót 
(1657–1705) a győztes jogán rendezkedett be az országban. A bécsi 
Udvar erőfölénye a birtokpolitikában érvényesült: a visszafoglalt te-
rületeket saját kezelésbe vették (Újszerzeményi Bizottság). A nemesi 
családoknak régi oklevelekkel kellett bizonyítaniuk egy-egy birtokhoz 
való tulajdonjogukat, és majd csak a birtok becsült értékének 10%-át 
jelentő fegyverváltsági díj megfi zetése után állították vissza birtoklá-
sukat. Az Udvar eközben látványos földadományokkal jutalmazta 
a hadsereg főtisztjeit és hadianyag-beszállítóit. Az elhúzódó hadműve-
letek jelentős költségeit a jobbágyságra hárították, miközben a fel-
számolt és helyüket kereső vitézlő rend csapatai kiváltságaikat és ke-
nyerüket vesztve egy újabb kuruc mozgalom kibontakozásában 
reménykedtek.

Az Erdélyi Fejedelemséget I. Lipót Bécs irányítása alá rendelte 
(1691). Az uralkodó megőrizte az erdélyi rendek önkormányzati 
szervezetét, ígéretet tett a korábbi törvények betartására, és megtartot-
ta a négy bevett vallás szabad gyakorlatát.

I. Lipót a török kiűzését követően ismét felajánlotta az országot 
Szűz Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának. Ezzel az uralkodó 
Szent István példáját követte, és cselekedete a vallási elkötelezettsége 
mellett egyfajta politikai tartalommal is bírt. (Szent István felajánlását 
az egyik legendája őrizte meg, és bár a történészek nagy része utólagos 
eszmei okok miatti betoldásnak tartja ezt az eseményt, a magyar köz-
tudat évszázadok óta Magyarországot Mária Országának – Regnum 
Marianum – tekintette.) I. Lipót emellett fogadalmat tett arra, hogy 
annyi templomot épít újjá, amennyit a törökök elpusztítottak. 

A bécsi udvari körök mindemellett számoltak azzal, hogy a kuruc 
mozgalom esetleg új erőre kap. Th ököly Imre a felszabadító háború 
alatt mindvégig kitartott a törökök mellett, az 1697-es zentai csatában 
is a török szultán oldalán harcolt. Ugyanabban az évben az ország észak-
keleti részén kirobbant a hegyaljai felkelés (Sárospatak és Tokaj tér-
ségében), amelyet a császári csapatok hetek alatt felszámoltak. Az Ud-
vari Haditanács a következő években elrendelte a magyarországi várak 
lerombolását, ezzel is meg kívánta akadályozni azt, hogy egy esetleges 
újabb kurucfelkelés hátországra leljen az egykori várakban. 
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A szabadságharc kibontakozása
Mi nehezítette meg kezdetben Rákóczi helyzetét?

Az oszmán-törökök kiűzését a kortársak vegyes érzelmekkel fogadták, 
hiszen a győztes Habsburgok mind látványosabban egy abszolutisz-
tikus hatalmi rendszer kiépítésére törekedtek. Emellett a köztudatban 
még élt I. Lipót rendeleti kormányzásának emléke, a protestáns lelké-
szek üldözése. Bécs intézkedései a nemesség jelentős részét elidegení-
tették az Udvartól, a jobbágyságot többszörös adóterhek sújtották, a 
vitézlő rend rettegett a jobbágysorba süllyedéstől. A kuruc érzelmű 
politizálás népszerű maradt, miközben a Habsburgok igyekeztek erőt 
mutatni. 1701-ben II. Rákóczi Ferencet hűtlenség vádjával letartóz-
tatták, mert felvette a kapcsolatot a Habsburgok ellenfelével, XIV. La-
jossal.

Rákóczi azonban megszökött a bécsújhelyi börtönből, és Lengyel-
országba menekült, ahol a megfelelő pillanatot várta a hazatérésre. 
A kibontakozó spanyol örökösödési háború (1701–1714) kedvező 
alkalomnak tűnt. A császári ezredek nagy részét kivonták az országból, 
és XIV. Lajos támogatást ajánlott a Habsburg-ellenes erőknek.

1703-ban egy kisebb mozgalom szerveződött a Tiszaháton, amely-
nek jobbágyszármazású vezetője, Esze Tamás felkérte Rákóczit a fel-
kelés irányítására. A meginduló szabadságharc kiáltványa fegyverbe 
szólított minden „nemest és nemtelent”, de az első hetekben a felkelés 
inkább jobbágy mozgalomnak tűnt. A tiszaháti felkelés csapatait Ká-
rolyi Sándor vezetésével a nemesi bandériumok szétverték.

A kedvezőtlen előjelek ellenére Rákóczi felvállalta a harcot. Taktikai 
érzékének és határozott fellépésének köszönhetően részben egyesítet-
te a nemesség és a jobbágyság érdekeit. A katonának állt jobbágyokat 
mentesítette a földesúri szolgáltatások alól, de keményen fellépett a 
nemesi kúriákra támadókkal szemben. 
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1703 folyamán elfoglalt terület

A korai kuruc népfelkelés
területe 1703 nyaráig
Rákóczi-birtokok

A kurucok által elfoglalt terület:

1704 folyamán elfoglalt terület 
1704–1706 között változó birtokú
 terület
Mindvégig császári kézen maradt

Kuruc országgyűlések ) (

Állapítsuk meg, honnan indult meg a szabadság-
harc! Melyik térségben voltak az első nagyobb had-
mozdulatok? Mi állhatott a sikerek hátterében? 
Mely területek maradtak végig a császáriak kezén? 
Gondoljuk végig, milyen okokra vezethető ez visz-
sza!

Nézzünk utána az interneten, milyen felirat olvas-
ható a zászló hátoldalán! Keressünk rá egy másik 
kifejezésre is: „Cum Deo pro patria et libertate!” Ho-
gyan kapcsolódik ez a jelmondat a szabadságharc 
kitöréséhez?

A Rákóczi-szabadságharc menete

Kuruc lovassági zászló. A képen Rákóczi fejedelmi 
címere és a kibocsátás éve látható
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Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc arcképe (1712)

Két napot töltöttem ezekkel a különböző foglala-
tosságokkal [parasztsereg sorainak elrendezése], 
de addigra érkezésem híre elterjedt a munkácsi 
hercegségben, és alig lehet elképzelni azt a buz-
galmat és örömöt, amely a népet mindenfelől 
hozzám vonzotta. Bandákban jöttek, kenyeret, 
húst és más szükséges élelmiszert hoztak. Ezeket 
az embereket feleségeik és gyerekeik kísérték, és 
amikor messziről megláttak engem, letérdeltek, 
és orosz módra keresztet vetettek. Bőven hullat-
ták örömkönnyeiket, és ez kifakasztotta az én 
könnyeimet is. E nép buzgalmának és szereteté-
nek nem volt elég, hogy képessége szerint ellátott 
élelmiszerrel, hanem hazaküldték asszonyaikat és 
gyerekeiket, beálltak a katonáim közé, és többé 
sohase hagytak el. Puskák hiányában kardokkal, 
vasvillákkal és kaszákkal fegyverkeztek fel, és kije-
lentették, hogy velem akarnak élni-halni. […]

Ez a hirtelen és lelkes parasztfelkelés megdöb-
bentette a nemességet. Visszavonultak váraikba 
és védett házaikba. A parasztokat bensőséges 
gyűlölet vezette uraik ellen, és elhajtották nyájai-
kat és gulyáikat, azzal az ürüggyel, hogy a neme-
sek csupán azért vonultak vissza váraikba, mert a 
németekhez szítanak. Így hát a megyék nemessé-
ge nem tudta, melyik pártra álljon, mert egyfor-
mán félt a néptől és a németektől, s ezért vissza-
vonult a főurak váraiba, de csak kevesen zárkóztak 
be németek őrizte helyekre.

(II. Rákóczi Ferenc Emlékirataim 
című írásából)

Ismét felszakadnak a híres magyar nemzet sebei, a nemzet megsértett 
szabadságának annyiszor mostohán kezelt sebe sülése […].

Az oly sok nagy mozgalom legfőbb oka most és mindig – az ősi tör-
vények szégyenletes eltörlése […] kierőszakolták a bele egyezést, s az 
országnak a szabad királyválasztásban oly sok századon át csorbítatlan 
érvényben fennálló arany szabadsá gát szolgai átváltozással örökletes 
királyság képére alakították át. Hogy pedig annál jobban növeljék ural-
mukat, kikényszerítették az ország főurai egyetértését, s a saját ural-
muk érdekében gyalázatos módon eltörölték ama nagy Jeruzsálemi 
Endre király nagy fontosságú törvényét, amely a nemzet dicsőségére 
magában foglalta az összes rendek sarkalatos szabadságjogait a mai 
napig kiható érvénnyel, s örökre megadta azt a jogot, hogy törvénysér-
tés esetében szembeszegülhessenek a királyokkal […].

Szégyen elmondani, hogy a fi zetőképességét teljesen elvesztett né-
pet milyen sokféle kétségbeesés gyötri. Kétségkívül hallatlan példának 
tűnhet, hogy sokan kötéllel vetettek véget életüknek, mások a török 
szolgálatába szegődve könnyítettek sorsu kon, megint mások hitvesü-
ket és gyermekeiket zálogosították el a töröknél a katonai adó miatt. 
Oh, kegyetlen, szabad népnek tűrhetetlen szolgaság! Az ország népe 
még most is széltében hangoztatja, hogy jobb sorsa volt a hódító fél-
hold uralma alatt; az meg okmányokkal bizonyítható, hogy az osztrá-
kok évenkénti zsarolásai az ottománoknak fél évszázad alatt teljesített 
szolgáltatásokat is bőségesen elérik […].

(II. Rákóczi Ferenc kiáltványa; 1703–1704. A kiáltványt Ráday Pál,
a fejedelem belső titkára fogalmazta meg 1704 elején,

de a dokumentumot 1703 júniusára dátumozták.)

• Hogyan fogadták Rákóczit a jobbágyok? Mi állt 
ennek a hátterében?

• Milyen katonai problémával találta magát szem-
be kezdetben a szabadságharc?

• Vitassuk meg, mit vártak Rákóczitól a jobbágyok!

•  Gyűjtsük ki táblázatba, és értelmezzük a nemesi sérelmeket! 
• Hogyan utalt a kiáltvány a jobbágyságra? Mi lehetett ezzel Rákóczi 

célja, és miért volt ez szokatlan a korban?

A szabadságharc és Európa
Mekkora külpolitikai mozgástérrel rendelkezett a szabadságharc?

Az 1703 nyarán kibontakozó szabadságharc látványos eredményeket 
hozott, az év végére az ország egy jelentős részét (Tiszántúl, Duna–
Tisza köze, Felső-Magyarország) a kurucok elfoglalták. A nemesség 
tömegesen csatlakozott a mozgalomhoz, így tett Károlyi Sándor is, 
aki átállása után csapataival egészen Bécsig tört előre.

A szabadságharc lehetőségeit nagyban befolyásolták az európai há-
borús események. XIV. Lajos a kezdetektől pénzügyileg támogatta a 
mozgalmat (sőt még francia katonai tanácsadók is érkeztek az ország-
ba), jóllehet az uralkodó nem kötött szövetségi szerződést a kurucokkal. 
A protestáns hatalmak, Anglia és Hollandia, tartva a francia túlsúlytól, 
a Habsburg Birodalom szövetségesei voltak, Rákóczi viszont a franciák 
mellett harcolt. A protestáns államok ennek ellenére – utóbb eredmény-
telen – békeközvetítést vállaltak Bécs és a kurucok között (1704).

II. Rákóczi Ferenc elképzelései két alternatíván alapultak; a mini-
mális kívánalmak a rendi sérelmek orvoslását és az önálló Erdélyi 
Fejedelemség visszaállítását célozták meg. A maximális tervek egy 
független Magyarország kialakítására irányultak, ahol a Habsburgok-
tól való elszakadás után a rendi országgyűlés egy másik dinasztiából 
választana királyt.  (Rákóczi jelöltje kezdetben a franciák oldalán har-
coló Miksa Emánuel bajor fejedelem volt.)

1704-ben azonban a francia–bajor seregek súlyos vereséget szen-
vedtek a koalíciós erőktől a höchstädti [ejtsd: höhstett] csatában. Ettől 
kezdve XIV. Lajos állama minden frontszakaszon védekezésre kény-
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A szabadságharc külpolitikai helyzete

Id. Georg Philipp Rugendas: Kuruc–labanc lovas párbaj 
(korabeli festmény)

Melyik európai konfl iktust használta ki II. Rákóczi Ferenc a szabadság-
harc megindítására? Hogyan változtak az erőviszonyok a későbbiek-
ben? Milyen helyzetbe került ezáltal az ország? Mely hatalmak voltak 
korábban Erdély szövetségesei? Miért nem lehetett rájuk támaszkodni?

Idézzük fel, mely hadseregek között zajlott ez az 
ütközet! Miért volt a spanyol örökösödési háború 
egyik sorsdöntő ütközete? Hogyan befolyásolhat-
ta a Rákóczi-szabadságharc menetét?

szerült, és a kurucok nemzetközileg elszigetelődtek. A térség másik 
konfl iktusa (északi háború, 1700–1721) szintén meghatározta a sza-
badságharc mozgásterét. A háború első szakaszában sikeres svéd király 
elfoglalta Lengyelország jelentős részét, vereséget mért az orosz cári 
csapatokra, ugyanakkor a Habsburgoktól tartva elutasította a kurucok 
támogatását. A svéd–magyar barátság elhidegülése Rákóczit arra ve-
zette, hogy felvegye a kapcsolatot I. Péter cárral. Az orosz–magyar 
szövetség (1707) tényleges haszonnal nem járt, a cár a svédek legyő-
zésére összpontosított.

Belpolitikai viszonyok
Hogyan működött a „kuruc állam”?

A kedvezőtlenné váló külpolitikai viszonyok ellenére a szabadságharc 
kezdetben sikeresen indult. Bár az ország egész területét a kurucok 
soha nem tudták elfoglalni, a császári csapatokat rövid időre sikerült 
kiszorítani Erdélyből és a Dunántúlról is. 

A haderő legendás katonai vezetői (például Vak Bottyán, Ocskay 
László) kiválóan alkalmazták a portyázó harcmodort. A főleg lovas-
csapatokból álló seregek azonban nem tudtak megbirkózni a várakba 
visszahúzódó császári alakulatokkal.

II. Rákóczi Ferencet előbb erdélyi fejedelemmé választották (1704), 
majd a szécsényi országgyűlés (felkelők általános gyűlése) vezérlő fe-
jedelemmé kiáltotta ki. Itt a rendek (nemesség, városok, vitézlő nép) 
Rákóczi támogatására rendi konföderációt („a szabadságért küzdő 
karok szövetsége”) kötöttek. A fejedelem erős jogkörrel rendelkezhetett, 
munkáját Bercsényi Miklós vezetésével egy rendi jellegű (főpapokból, 
fő- és köznemesekből álló) szenátus segítette.

A háborús költségek előteremtése egyre nehezebbé vált. A hadse-
reg fenntartására a rendszeres francia segélyek, a Rákóczi-birtokok 
bevételei és a regálejövedelmek nem voltak elegendőek. A szabadság-
harc ideiglenesen kibocsátott rézből készült pénze (libertas) idővel 
értékét vesztette. A fejedelem ekkor merész lépésre szánta el magát, a 
nemesség megadóztatását (közteherviselés) tervezte. Az 1707. évi 
ónodi országgyűlésen az általános adóztatást törvénybe iktatták, sőt 
a radikális hangvételű országgyűlés kimondta a Habsburg-ház, így 
I. József (1705–1711) trónfosztását.

Franciaország,
Bajorország

Svédország Oroszország

Habsburg Birodalom, 
Német-római Birodalom államai, 

Anglia, Hollandia

Rákóczi-szabadságharc
(1703–1711)

spanyol örökösödési
háború

kapcsolat-

keresés

szövetség
(1707)

északi háború

Th an Mór: Az ónodi országgyűlés. Az ónodi országgyűlé-
sen II. Rákóczi Ferenc akarata csak úgy érvényesült, hogy 
megölték az egyik Turóc megyei követet, aki a rendi jogok 
védelmét hangoztatta a közteherviseléssel szemben. (A fest-
mény 1864-ben készült.)

Wilhelm Camphausen: A höchstädti csata (A festmény 
1855-ben készült.)
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Mivel a kuruc hadseregben a korábbi, egyoldalú hadszervezési elv 
élt tovább (könnyűlovas, portyázó taktika), a nyílt csatákban sorra ve-
reséget szenvedtek a fegyelmezett, jól képzett császári csapatoktól. 
A hiá nyos fegyverzetű, rövid ideig szolgáló gyalogság (talpasok) nem 
tudott helytállni velük szemben. A csapatokat csak kevés ágyú támo-
gatta, a nemesi tisztikar gyakran nem hajtotta végre a parancsokat. 
1708-ban az említett okok is közrejátszottak abban, hogy a fejedelem 
által vezetett hadak – háromszoros túlerejük ellenére – súlyos veresé-
get szenvedtek a trencséni csatában. A vereség fordulópontot jelentett, 
a kuruc tábor egysége megbomlott. Többen átpártoltak a labancokhoz, 
a keleti országrészt pestis pusztította, az ország pénzügyileg-gazdasá-
gilag kimerült. A kuruc vezérkar is szétzilálódott. (Esze Tamás a kuruc 
táborban kitört lövöldözés során életét vesztette, Vak Bottyán pestisben 
meghalt, Ocskay áruló lett, de elfogták és lefejezték.) Mivel a szövetsé-
ges franciák szintén védekezésre kényszerültek, külföldi segítségre 
sem volt remény.

A szatmári béke
Miért zárult megegyezéses békével a konfl iktus?

A törékeny társadalmi egyensúly megbomlott. Hiába tett Rákóczi 
ígéretet a szabadságharc mellett kitartó jobbágykatonák felszabadítá-
sára (Sárospatak, 1708), a hadsereg létszáma rohamosan csökkent. 
A császári seregek lassan a Felső-Tisza vidékére szorították vissza a 
kurucokat, mire a fejedelem megkísérelte a mozgalom megmentését: 
kiutazott a Lengyelországban harcoló I. Péterhez orosz katonai segít-
séget kérni. A távollétében kinevezett főparancsnok, Károlyi Sándor 
felvette a kapcsolatot az előrenyomuló császári csapatok vezérével 
(Pálff y János). A hónapokig tartó levelezés során Károlyi igyekezett 
minél kedvezőbb fegyverletételi ajánlatot kicsikarni. A Habsburg Bi-
rodalom is érdekelt volt a gyors békekötésben, mert el akarta kerülni, 
hogy a magyar ügy, különösen az Erdélyi Fejedelemség függetlensége 
a küszöbönálló európai békerendezés része legyen. Ez magyarázza a 
jelentős engedményeket.

A vert helyzetben lévő kuruc sereg végül 1711 tavaszán, a szatmári 
béke megkötése után letette a zászlót a majtényi síkságon, amely 
gyakorlatilag a harc befejezését jelentette. A békét az I. József váratlan 
halála után trónra lépő III. Károly (1711–1740) elfogadta. A szatmári 
béke amnesztiát, azaz közkegyelmet biztosított a résztvevőknek, és 
megvalósította Rákóczi minimális törekvéseinek egy részét (például 
rendi jogok elismerése, a protestánsok vallásszabadságának megőrzé-
se.) Az Erdélyi Fejedelemség önálló államisága végleg megszűnt, feje-
delme a Habsburg-uralkodó lett, és közigazgatásilag Bécs alá helyezték. 
Az utókor – főleg a 19. századi Habsburg-önkény hatására – sokáig 
árulónak tekintette Károlyi Sándort, hiszen a fejedelem háta mögött 
tette le a fegyvert. Napjainkra a történeti kutatás megállapította, hogy 
Károlyi a szatmári békével megmentette a magyar állam különállását 
és a magyar rendiséget a teljes bukástól, mivel esély sem volt a győze-
lemre. A kompromisszumos béke viszont lehetőséget teremtett Ma-
gyarország újjáépítésére. 

Először. Az említett jeles Rákóczi Ferenc életének 
[…] kegyelmet adunk, […] beleértve az ország-
ban való nyugodt megmaradást is, háza népével, 
szolgáló nemeseivel vagy szolgáival együtt; ennek 
végső határidejéül – ha ő a kegyelmet elfogadja, 
de a hűségeskü letételét el akarja halasztani – há-
rom hetet engedélyezünk, az előbb említett meg-
egyezés keltétől számítva. […]

Másodszor. Valamennyi […] Rákóczi-követő-
nek, magyaroknak s mindhárom erdélyi nemzet-
belieknek egyaránt, azoknak is, kik jelenleg az or-
szágban vannak, s azoknak is, akik most a jeles 
Rákóczi Ferencnél tartózkodnak […] megbocsátó 
kegyelmet adunk jóságosan; és bőségesebb ke-
gyelmünk és jóságosságunk jeleként azoknak is, 
kik jelen megegyezést megelőzően visszatértek a 
szent királyi korona iránti köteles hűségre. […]

Harmadszor. A vallás ügyében érvényben hagy-
juk az ország elfogadott törvényeit. […]

Kilencedszer. Amellett, hogy Magyarország és 
Erdély jogait, kiváltságait és szabadságjogait szen-
tül és sérthetetlenül megtartjuk, semmiképpen 
sem engedjük meg azt, hogy e megbocsátó ke-
gyelem ellenére új viszályokra és civódásokra 
adódjék ürügy.

Tizedszer. Sértetlenül megmarad a lehetőség 
nemcsak arra, hogy az elkövetkező országgyűlé-
sen az egyéb sérelmeket előadhassák, hanem an-
nak a lehetősége is, hogy mindarra, ami ténylege-
sen a nemzet üdvét és becsületét szolgálja, szabad 
kívánság formájában, kellő tisztelettel és törvé-
nyes úton, a királyi kegyes jóváhagyást is megkér-
hessék; így tehát valójában senkinek sem kell ké-
telkednie abban, hogy a királyi felség az előbb 
említett Magyarország és Erdély törvényeinek 
megtartásában, s azzal, hogy az országos méltó-
ságokra e haza szülötteit emeli, az egész keresz-
tény világnak bizonyságot akar tenni arról, hogy 
Magyarország és az erdélyi fejedelemség iránti jó 
szándék tekintetében ugyanazon királyi felségtől 
már nem is lehet kívánni többet.

(A szatmári béke szövegéből; 1711)

Az az akaratom és különösképpen arra kell ügyelni, hogy ezzel a nem-
zettel nagyobb megértéssel kell bánni, s elejét kell venni azon panaszá-
nak, hogy a németek elnyomják. Meg kell mutatni a magyaroknak, hogy 
őket pártatlan igazsággal és szeretettel akarják kormányozni.

(III. Károly leveléből; 1711)

• Hogyan döntöttek Rákóczi és hívei sorsáról?
• Miért voltak meglepőek a békekötés egyes pont-

jai az erőviszonyok ismeretében?
• Milyen eredeti célok valósultak meg Rákóczi mi-

nimális terveiből? Mit nem volt hajlandó teljesí-
teni azokból a dinasztia?

• Milyen típusú államrendszer továbbélését tartot-
ta fenn a megállapodás?

•  Vitassuk meg, mennyire tűnt elfogadhatónak a 
szatmári béke a különféle kuruc érdekeknek!

• Miben tért el az uralkodó álláspontja I. Lipót po-
litikájától?
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12. A Rákóczi-szabadságharc 95

A Rákóczi-ház Rodostóban Rákóczi sírja (a képen középen) a kassai Szent Erzsébet-dómban

Rákóczi sorsa

A szatmári béke megkötése idején II. Rákóczi Ferenc Len-
gyelországban tartózkodott, innen előbb Angliába, majd 
Franciaországba távozott. XIV. Lajos biztos megélhetést te-
remtett számára, de az uralkodó halála után a francia udvar 
egyre inkább meg akart szabadulni a fejedelemtől. Az Osz-
mán Birodalom és a Habsburgok között kitörő háború (1716–
1718) lehetőséget adott a kurucoknak a visszatérésre, és Rá-
kóczi hosszas tárgyalás után társaival Konstantinápolyba 
utazott a szövetségkötés reményében. Csakhogy mire meg-
érkeztek, a török sereg már vereséget szenvedett a fronton, 
így a kuruc vezérkar Törökországban rekedt. A szultán rövi-
desen engedélyezte az emigránsok letelepedését Rodostóban, 
ahol megkezdődött a keserves száműzetés utolsó szakasza. 
II. Rákóczi Ferenc 1735-ben halt meg, hamvait édesanyja, 
Zrínyi Ilona és mostohaapja, Th ököly Imre hamvaival együtt 
1906-ban hozták haza Magyarországra (Kassára). 

A bujdosók vezetését Rákóczi fi a, Rákóczi József vette át. 
A kuruc eszmeiség utoljára egy újabb oszmán–Habsburg há-
ború idején lángolt fel (1737–1739). Rákóczi József hadai 
megközelítették Erdélyt, a fejedelem fi a kiáltványt bocsátott 
ki az ország felszabadítására. Csakhogy az ezúttal sikeres tö-
rök hadak nemsokára fegyverszünetet kötöttek, és a csalódott 
kurucok csak távolról pillanthatták meg az erdélyi hegyeket. 
A sors tragédiája, hogy a táborban Rákóczi József megbete-
gedett, és rövidesen meghalt (1738).

Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árva-
ságra téve bennünket, és kivéve ma közülünk a mi édes 
urunkot és atyánkot, három óra után reggel […].

Csütörtökön igen közel lévén utolsó végihez, elneheze-
dék, és az urat magához vette nagy buzgósággal. Estve a le-
fekvésnek ideje lévén, kétfelől a karját tartották, de maga 
ment a hálóházába. A szavát igen nehéz volt már megérteni. 
Tizenkét óra felé étszaka mindnyájan mellette voltunk. A pap 
kérdette tőle, ha akarja-é felvenni az utolsó kenetet? Intette 
szegény, hogy akarja. Annak vége lévén, a pap szép intéseket 
és vigasztalásokat mondván neki, nem felelhetett reája, noha 
vettük észre, hogy eszin van. Azt is láttuk, hogy az intéskor a 
szemeiből könnyhullatások folytanak. Végtire szegény, ma 
három óra után reggel, az Istennek adván lelkét, elaluvék, mi-
vel úgy holt meg, mint egy gyermek. Szüntelenül reá néz-
tünk, de mégiscsak azon vettük észre általmenetelit, amidőn 
a szemei felnyiltak. Ő szegény árvaságra hagya bennünket 
ezen az idegen földön. Itt irtóztató sírás, rívás vagyon közöt-
tünk. Az Isten vigasztaljon meg minket.

(Mikes Kelemen 112. levele II. Rákóczi Ferenc haláláról; 
Rodostó, 1735. április 8.)

• Nézzünk utána, kik voltak azok, akik kitartottak Rákóczi 
mellett a száműzetésben!

• Milyen szerepe volt Mikes Kelemennek a rodostói években?
• Hogyan tudósított a száműzetés évtizedeiről?

Történészszemmel

Összegzés

Történelmi jelentőség és interpretáció
• Melyek voltak a Rákóczi-szabadságharc főbb törek-

vései?
• Hogyan értékeli a magyar történetírás a szatmári békét 

és ezáltal Károlyi Sándor szerepét?

Történelmi nézőpont
• Vitassuk meg II. Rákóczi Ferenc tetteinek főbb mozga-

tórugóit!
• Milyen külső és belső körülmények alakították a szabad-

ságharc egyes szakaszait?
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96 IV. MAGYARORSZÁG A 18. SZÁZADBAN 

13. Magyarország újranépesülése
A magyar történelmi köztudat a trianoni békediktátum egyik messzire visszatekintő előzményeként 
értékeli a 18. századi demográfi ai változásokat a Kárpát-medencében. Az akkor zajló folyamatokat a 
török uralom több mint másfél évszázada alapján érdemes elsősorban értelmezni. Hogyan hatottak az 
életkörülményekre és a mindennapokra a 16–17. századi háborús viszonyok?

A Habsburgok dunai monarchiája 
Miért értékelődött fel a Magyar Királyság a Habsburgok szemében?

A Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke (1711) Magyaror-
szágnak jelentős engedményeket tett. Az országban továbbra is mű-
ködhetett a rendi országgyűlés, megmaradt a vármegyék önállósága, 
a nemesek jogai nem csorbultak, és a szabadságharcban részt vevők 
amnesztiában részesültek. A Habsburg-dinasztiának nem állt érdek-
ében a megtorlás, mivel a spanyol örökösödési háború utolsó szaka-
szában már egyedül harcolt a franciákkal. 

A következő évben összehívott országgyűlésen a rendek elvetették 
az önálló magyar hadsereg felállítását, és a nemesi felkelés megőr-
zése mellett döntöttek. Az országgyűlés az adók és az újonclétszám 
megszavazásával beleszólhatott a haderő anyagi és személyi ellátásába, 
de az állandó hadsereg továbbra is az Udvari Haditanács felügyelete 
alatt maradt. Az országban toborzott legénységet a császári-királyi ala-
kulatokhoz irányították, s bár a haderőn belül megkülönböztették a 
magyarországi ezredeket, de sem az alakulatok nemzetiségi összetéte-
lével, sem annak nemzeti jellegével nem foglalkoztak.

III. Károly uralkodása alatt (1711–1740) megkezdődött az ország 
újjáépítése és a gazdaság talpra állítása. A török teljes kiűzése egy 
újabb háború során befejeződött (1716–1718, Temesköz felszabadítá-
sa). A Habsburg Birodalom súlypontja ezzel végképp áthelyeződött 
Közép-Európába. Az osztrák örökös tartományokat, valamint a cseh 
és magyar királyi címet birtokló dinasztia számára a legnagyobb kihí-
vást a birodalom összefogása jelentette. A soknemzetiségű, eltérő kul-
túrájú és gazdasági fejlettségű, illetve különböző rendi jogokkal ren-
delkező országok működtetése hatékony központosítást igényelt.

III. Károlyt a spanyol örökösödési háború kezdetén spa-
nyol királlyá koronázták, majd bátyja (I. József) halála 
után elnyerte a magyar és a cseh koronát, illetve német-
római császárrá választották. A spanyol trónról a béke-
szerződés értelmében le kellett mondania, cserébe biro-
dalma gazdag itáliai és németalföldi területekkel bővült 
(Johann Gottfried Auerbach festménye, 1730 körül.)

Hogyan módosultak a Habsburg Bi-
rodalom határai a 17–18. században? 
Milyen hatással volt mindez a közép-
európai térségre? Mely tényezők mi-
att tekinthető heterogénnek a biro-
dalom? Milyen nehézségekkel talál-
hatta magát szembe a központi kor-
mányzat? 

A Habsburg Birodalom a 18. században
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13. Magyarország újranépesülése 97

Pestisoszlop Kassán. A pestisoszlopokat a pestisjárvány el-
múltával állították fel a túlélők, hogy hálát adjanak meg-
menekülésükért

Népmozgások Magyarországon a 18. században

Milyen okok állhattak a 18. századi népmozgások hátterében? Melyik 
népcsoport érkezett szervezett telepítés során? Csoportosítsuk a nem-
zetiségeket az ország történeti régiói szerint!

Hogyan tekintett a kor embere a pusztító járvá-
nyokra? Milyen intézkedéseknek köszönhető, hogy 
a pestis visszaszorult a 18. században? Keressünk 
még pestisoszlopot ábrázoló képeket az interne-
ten! Melyik művészettörténeti korszak stílusje gyeit 
fedezhetjük fel az oszlopokon?

• Milyen okokra vezethető vissza a táj elhanyagolt-
sága?

• Hogyan hatott mindez a mezőgazdaságra?
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Demográfi ai változások
Milyen demográfi ai folyamatok zajlottak a 18. században?

A történeti demográfusok becslései alapján az ország népessége Hu-
nyadi Mátyás halálakor mintegy 3,5 millió fő volt, a 18. század elején 
pedig nagyjából 4-4,5 millió lehetett. A 16–17. századból nem rendel-
kezünk biztos adatokkal, de kimutatható, hogy egy-egy háborús év meg-
tizedelte a növekvő népességet (például az ország felszabadítása során). 
A lakosságot a hadak dúlása mellett éhínségek és járványok is sújtották.

A két évszázad alatti gyarapodás üteme elmaradt a nyugat-európai 
növekedéstől, és a török kori pusztulást a falvak térbeli elhelyezkedé-
sének aránytalansága is tükrözte. Az ország középső részén a telepü-
lésszerkezet szétzilálódott, több száz falu teljesen eltűnt, és a harcok 
során a legnagyobb vérveszteség elsősorban a magyarságot érte. Er-
délyben a 17. század fordulóján az állandó háborúk következtében a 
magyar etnikum számaránya csökkent, és háttérbe szorult a román-
sággal szemben. 

Jelentős eltérések mutatkoztak a népsűrűségi adatokban. A nyuga-
ti megyékben néhol a nyugat-európai átlagnak megfelelő szinten állt a 
népsűrűség (35-40 fő/km2), míg az egykori hódoltsági területeken 
megdöbbentően alacsony volt a lélekszám (például Békés megyében 
3 fő/km2). A 18. században ezért hatalmas népmozgások kezdődtek 
Magyarországon. 

III. Károly uralkodása alatt nagyszámú német közösség érkezett az 
országba. Az Udvar a szervezett betelepítés során adókedvezményekkel, 
előre megépített falvakkal kedvezett a német parasztcsaládoknak. A főleg 
délnémet területekről bevándorló, elsősorban katolikus vallású családo-
kat tudatosan telepítették le az országban, a köznyelv sváboknak nevez-
te el őket. Eközben a ritkábban lakott alföldi régiók felé belső vándorlás 
kezdődött meg, az ide érkező családok elsősorban Felvidékről és Erdély-
ből költöztek át. Ez az ún. belső migráció főleg a magyarságot jellemez-
te, de az alföldi megyékbe gyakran szlovákok is átköltöztek. A hazai 
cigány népesség létszáma a század végén meghaladta a 80-90 ezer főt, a 
cigány családok egy része ekkoriban már letelepült, többségük azon-
ban továbbra is vándorló életmódot folytatott. A magyar városhálózat 
gyengesége és az utak állapota miatt a falusi lakosságnak nagy szüksége 

E róna oly sík, mintha ki volna kövezve, és ami fő, 
szerfölött termékeny, azonban nagyobbrészt 
puszta, elhagyott és műveletlen. […] Nincs a vilá-
gon szomorúbb, mint Magyarországon utazni, ki-
vált, ha meggondoljuk, hogy hajdan a lehető leg-
nagyobb virágzásnak örvendett, és ma ily nagy 
területen embert is alig látni. […] A Magyarorszá-
gon lakó kevés nép elég jól él, pénzük ugyan 
nincs, azonban az erdők és mezők bőségesen 
szolgáltatják az eleséget. […] Ruházatuk igen kez-
detleges, csupa birkabőrből készül, még a sapka 
és a csizma is.

(Lady Mary Montague, a konstantinápolyi brit követ 
Magyarországon átutazó feleségének leveléből; 

1717)

A Tiszán innen és túl minden közeli terület mo-
csárral borított, ezért hosszú szakaszokon járha-
tatlanná és művelhetetlenné válik a táj. Mindent 
erdőszerűen burjánzó nád és sás borít. […] A fo-
lyókból, részint a mély fekvésű területek, részint 
pedig a víztömeg bősége és mintegy súlya miatt 
kiömölve, számos mocsár marad vissza. […] A víz, 
mert nem fér el a mederben, arra özönlik, amerre 
utat talál, hol nagyobb, hol kisebb területen álla-
podik meg.

(Bél Mátyás leírása Csongrád megyéről; 1732)
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volt a vándorló cigány kereskedők és iparosok szolgáltatásaira. A cigá-
nyok egyik sajátos kultúrát képviselő csoportja, a román nyelv egyik 
nyelvjárását beszélő beások is megjelentek már a 18. században.

Az elhagyott felvidéki falvakba szlovák (a korabeli elnevezéssel: tót) 
és az erdélyi településekbe román (a korabeli elnevezéssel: oláh) né-
pesség költözött be. A lengyel területek irányából ruszinok telepedtek 
be Kárpátaljára. Az öntevékeny betelepülés az ország déli területeit 
is érintette, a török fennhatóság alatt maradó országokból folyamatosan 
szerb (a korabeli elnevezéssel: rác) és román családok érkeztek. A kor-
szakban megindult a zsidók bevándorlása is, a családok kezdetben 
főleg a Habsburg Birodalom nyugati része (például Cseh- és Morva-
ország) felől érkeztek, majd a 18. század utolsó harmadában Galícia 
felől is megkezdődött az áttelepülés. A zsidók létszáma a korszak vé-
gére meghaladta a 80 ezer főt. A népmozgásoknak és a természetes 
szaporulatnak köszönhetően az ország népességének száma a század 
végére közel 10 millió főre nőtt. 

A többnyelvű és többvallású ország
Milyen következményekkel jártak a népmozgások?

A 18. század sorsdöntő változásokat hozott Magyarország etnikai ará-
nyaiban, és a Kárpát-medencében bekövetkezett a magyarság további 
térvesztése. Miközben az ország lakossága közel két és félszeresére nőtt, 
a század végére a magyarok számaránya az összlakosság 35%-ára, Hor-
vátország nélkül 42%-ára csökkent. A birtokosoknak ekkor nagy szük-
ségük volt a „munkáskezekre”, így engedélyezték egy-egy családnak a 
birtokaikra való beköltözését, és nem számított az etnikai hovatartozás.  

A 18. században a társadalom nem etnikai alapon rétegződött, és az 
egyén sem elsősorban a nyelvi közösség tagjaként határozta meg önma-
gát. A nem kiváltságos rétegek főleg lakóhelyük, illetve felekezeti hovatar-
tozásuk szerint tartoztak össze. A hazai nemzetiségek közül a horvátok 
és az erdélyi szász városok (Brassó, Nagyszeben) megőrizték a közép-
korban szerzett kiváltságaikat, így saját önigazgatással rendelkeztek.

A népmozgások következtében az ország egyes területei etnikailag 
vegyesen lakottá váltak, ahol a falvakban három-négy nemzetiség is 
egymás mellett élt. A bécsi intézkedéseknek köszönhetően ilyen vegyes 
népességű régió lett a Temesköz 1718-ban felszabadított területe, 
amelyet a bécsi kormányzat Temesvár központtal, néhány évtizedig 
közvetlen irányítása alá vont. Bánság vagy német nevén Bánát terüle-
tére a folyamatos román és szerb bevándorlás mellett németeket tele-
pítettek, miközben magyarok évtizedekig nem is költözhettek be oda. 

A déli határvonal mentén kialakított Határőrvidéket az Udvari Ha-
ditanácsnak rendelték alá. A területrészt ezredek szerint osztották fel, 
a falvaknak meghatározott számú katonát kellett kiállítaniuk, a csapa-
tok feladata a török elleni védekezés volt. Az ide betelepülő szerb csa-
ládok mentesültek a jobbágyi szolgáltatások és az adófi zetés alól, egy-
fajta szabad katona-parasztként éltek. A szerb ortodox egyház 
önállóságot élvezett, de a térség területi autonómiát (saját politikai 
önigazgatás joga) nem kapott. 

A nemzetiségi népesség döntő része a jobbágysághoz tartozott. 
Így a nem magyar anyanyelvű népesség – a horvátok kivételével – cson-
ka társadalmat alkotott, azaz nem volt számottevő nemesi és polgári 
rétegük. A folyamatot azok a földesúri telepítések is erősítették, ame-
lyek során a nemesek különböző kedvezményekkel igyekeztek mun-
kaerőt csábítani birtokaikra. A csonka társadalmat alkotó népcso-
portoknál a saját nemzeti kultúrát és hagyományt egy szűk egyházi 
értelmiség (papok, lelkészek, pópák) ápolta és adta át. 

Nemzetiségek Magyar Királyság

magyar 35%

német 10%

szlovák 15%

román 17%

ruszin   3%

szerb   7%

horvát 11%

zsidók      0,8%

cigányok/romák      0,8%

egyéb   1%

Bánsági telepesházak fajtái a 18. században

Milyen demográfi ai viszonyok jellemezték a Bán-
ságot a 18. század elején? Miért volt szükség előre 
megépített házakra? 

unitárius

római katolikus

görögkatolikus

református

evangélikus

görögkeleti
ortodox

21%

49%

6%
14%

8,6%

0,4%
1%

izraelita

Vallási megoszlás a 18. század végén

Idézzük fel a vallási sokszínűség hátterét! Mely 
népcsoporthoz köthetők az egyes vallások?

A Magyar Királyság (Horvátországgal, Szlavóniával, a 
Határőrvidékkel és Erdéllyel együtt) nemzetiségeinek szá-
zalékos aránya (becsült adat 1790 körül)
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3%
6%

72%

5%

1%

14%

a mezővárosok
lakossága
(jobbágyi jogállású)

nemesség

kiváltságos népek

jobbágyság

egyéb

a szabad királyi
városok lakossága 

A társadalom rétegződése 1790 körül

Az országban a 16. század óta jellemző vallási sokszínűség tovább 
erősödött. A Habsburgok által előnyben részesített római katolikus 
vallást a lakosság közel fele vallotta. Az ortodox egyház híveinek tábo-
ra a szerb és a román bevándorlásnak köszönhetően megnőtt, de to-
vábbra sem számított bevett vallásnak. A protestantizmus felekezetei-
hez, amelyek a 16. század végén túlsúlyba kerültek, ekkor a népesség 
közel negyede tartozott. Főleg a ruszin népesség körében terjedt el a 
görögkatolikus vallás, hívei elfogadták a római pápa főségét, de meg-
őrizhettek néhány ortodox gyakorlatot (például a liturgia menete, il-
letve a papok nősülhetnek).

A változatlan társadalom
Hogyan rétegződött a nemesi társadalom?

A 18. századi társadalom rendi tagolódása nem változott az elmúlt 
évszázadokhoz képest, a lakosság döntő többsége a mezőgazdaságból 
élt. A hódoltság korszakának köztes rétege (végvári vitézek) nagyrészt 
jobbágysorba süllyedt, de számos családot nemesítettek közülük. A ne-
mesi társadalom vagyoni diff erenciálódása felgyorsult, döntő többsé-
gük az egytelkes nemesekhez, illetve a csak nemesi oklevéllel rendel-
kező, birtoktalan nemesekhez tartozott. Az egytelkes (kurialista) 
nemeseknek nem voltak jobbágyaik, saját kis birtokaikon legfeljebb 
zsellérek szolgáltak. A korabeli hétszilvafás nemes kifejezés a vagyoni 
helyzetükre utalt, így a birtokuk nagyságára. 

A birtoktalan, nemesi oklevéllel rendelkező réteg tagjai (armalis-
ták) gyakran jobbágytelken éltek, a nemesi társadalomban betöltött 
alacsony helyzetükre a bocskoros nemes, kurta nemes kifejezés utalt. 

Az ország irányításában részt vevő arisztokrata családok, illetve a 
vármegyei közéletben tevékenykedő középbirtokos nemesek életmód-
ja és életvitele nagyon eltért a kisnemesekétől. A nemzetiségek közül 
csak a horvát társadalom rendi tagolódása egyezett meg a magyar tár-
sadaloméval, bár a horvát nemesség egyes politikai döntéseivel már 
jelezte eltávolodását a magyar nemességtől. 

A jobbágyok jogi és anyagi helyzetét nagyban befolyásolta lakóhe-
lyük elhelyezkedése. A század elején az egykori hódoltsági területeken 
a feudális kötöttségek csak lassan szilárdultak meg, a különböző ked-
vezmények és a szabad költözés engedélyezése a többi országrészre is 
kihatott. Bár a törvények kimondták a röghöz kötést (1514 óta), a pa-
rasztcsaládok jelentős része az adója kifi zetése után szabadon költöz-
hetett az országban. 

A század közepétől azonban romlott a jobbágyság jogi és vagyoni 
helyzete. Mind több megyében tiltották a szabad költözködést, míg a 
dunántúli és a felvidéki falvakban növelték a terheket, a robotnapok 
számát. Az úrbéres szerződések szabályozatlansága miatt a jobbágytel-
kek és a jobbágyi kötelezettségek nagysága országrészenként eltért egy-
mástól.

A társadalom harmadik csoportjához a szabad királyi városokban 
lakó polgárság és a mezővárosok jobbágyi jogállású lakossága tarto-
zott. A városhálózat újjászerveződése késő középkori vonásokat muta-
tott; a néhány tucatnyi szabad királyi város (a korszak végén mintegy 
negyven város) mellett több száz mezőváros létezett. A csekély gazda-
sági és szerény politikai befolyással bíró polgárság jelentős része német 
anyanyelvű volt, a céhes ipar újjáéledése a több évszázados kiváltságokat 
rögzítette. A magánföldesúri függésben lévő mezővárosok (számuk 
meghaladta az 550-et) főleg egy-egy térség piacközpontjaként működ-
tek. Az áruforgalom útvonalai meghatározták a városok fejlődését, szá-
mos mezőváros látványosan gyarapodott (például Debrecen,  Kecskemét).

Midőn Istenben boldogult báró Harruckern 1716. 
esztendőben elkezdé ezt az 1685-től fogva majd 
pusztán és üresen álló jószágot [birtokot] meg-
szállítani, tehát itt eleintén senki sem akart lakos 
lenni, mivel az ember a mindenkori háborúságnak 
vérengzésétül félt. De ez a békességes tűrő úr tu-
dott utat s módot találni, hogy Magyarországnak 
tartományiból, sőt még némely idegen országok-
ból is, úgymint Sváb-Frank és Rajna kerületeiből is 
ide embereket hívott. […] Mindenféle nemzet, 
magyar, német, tót [szlovák], rác [szerb] és oláh 
[román] barátságosan fel- s bévétetett; […]. Ez az 
úr igen kevés adót s robotot kívánt tőlük; ellenben 
az ő szerető jobbágyinak víg kedvvel tett szüksé-
ges szolgálatjokat örömmel szemlélte. Az uraság 
részére tartozandó adónak s dolognak készpénz-
beli fi zetését önnön magokra bízván, az Ő jószá-
gán szállott új lakóit a kifi zetés és gyarapodás 
eránt oly erős fundamentomra helyeztette, mely 
még mai napig is fennáll. 

(Tessedik Sámuel: A parasztember 
Magyarországban; 1784)

Idézzük fel, hogyan rétegződött a magyar társada-
lom a késő középkorban! Milyen változások tör-
téntek?

•  Milyen szándékok vezették a birtokost a telepí-
tésben?

•  Hogyan alakult át a terület etnikai viszonya?

Paraszti és nemesi viselet a 18. századbanzázadban

Nézzünk utána 
az interneten 
a korabeli 
viseleteknek! 
Mi volt a bocskor? 
Miért bocskoros 
nemességnek 
hívták a birtok-
talan nemest? 
Mennyire tűnhe-
tett megalázónak 
ez a kifejezés? 
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A gazdasági újrakezdés 
Milyen fontos változások történtek?

A török kori háborúk után a 18. század viszonylag békés évtizedei 
 lehetőséget biztosítottak a gazdaság talpra állítására. A mezőgazda-
sági termelés térségenként nagy eltérést mutatott: míg a dunántúli 
megyékben háromnyomásos földművelést folytattak, addig az egykori 
Hódoltság területén sokáig megmaradt a kétnyomásos, illetve a talaj-
váltó gazdálkodás. Az itteni elvadult természet, a kiterjedt mocsarak, 
holtágak, széles árterek kezdetben megnehezítették a mezőgazdasági 
munkálatokat.

A század végére az országban egyfajta kiegyenlítődés fi gyelhető 
meg, de a tőkehiány miatt az új módszerek (vetésforgó) nem hono-
sodhattak meg. A hagyományos gabona- (búza, rozs) és takarmány-
növények (árpa, zab) mellett a kormányzat ösztönzésére megjelent a 
kapásnövények (kukorica, burgonya, dohány) termesztése. Az elmúlt 
évszázadokra jellemző rideg állattartás szerepe alig csökkent, a szar-
vasmarha (szürke marha) még mindig a legfőbb exportcikkek közé 
tartozott. A birodalom belső piacára irányuló külkereskedelmi mérleg 
azonban végig pozitív maradt, azaz a kivitel összege évről évre meg-
haladta a behozatal összegét.

Az ipar kereteit továbbra is a szűk piaci kereslet, a vásárlóerő hiánya 
határozta meg. A jobbágyság ellátását alapvetően a falusi háziipar biz-
tosította, az újjáalakuló céhek továbbra is a szigorú szabályok szerint 
működtek. A manufaktúrák kezdetben főúri alapításúak voltak, ké-
sőbb az állam bekapcsolódott a fejlesztésükbe, és jelentős fejlődés indult 
meg (például üveghuták, porcelán- és posztómanufaktúrák), de számuk 
továbbra is alacsony maradt.

A hazai bányászat támogatásával fokozódott az ásványkincsek ki-
aknázása: a nemesfém- és sóbányászat mellett fellendült a réz- és vas-
érckitermelés. A gazdasági fejlődéssel az ország lassan ledolgozta más-
fél évszázados hátrányát.

10%
1,5%

4%
4% 5,5%

6%
10%

14%

77%68%

örökös tartományok

Lengyelország

Erdély

Bánság

egyéb

(Török Birodalom, Itália, Német-római Császárság)

behozatal kivitel

A „szűkebb” értelemben vett Magyarország külkereske-
delmi kapcsolatainak arányai a 18. században

Idézzük fel a 16–17. századi külkereskedelmi kap-
csolatokat! Melyek voltak a legfontosabb magyar 
export- és importcikkek? Vitassuk meg a kettős 
vámhatár szerepét a fentiek ismeretében!

Értelmezzük az adatok a tankönyvi szöveg segítsé-
gével! Mi biztosította a pozitív külkereskedelmi 
mérleg tartós fenntartását? 

A kettős vámhatár 
Milyen gazdasági szándék vezetett a rendelet megalkotásához?

III. Károly halála után lánya, Mária Terézia lépett a trónra (1740–
1780). Uralkodásának első éveit elhúzódó háborúk kísérték, és a ha-
dikiadások miatt jelentősen megnőtt az államadósság (az éves bevétel 
ötszörösét tette ki). Bécs a hiányt az örökös tartományokban élő ne-
mesek megadóztatásából akarta fi nanszírozni. Az adóreformot Ma-
gyarország kivételével mindenhol végrehajtották. A magyar or szág-
gyűlés a dinasztia melletti kiállásra és a rendi jogokra hivatkozva 
elutasította a nemesi adómentesség eltörlését. Bár az ország a biro-
dalom költségeinek tetemes részét fedezte (közel 40%-ot), az adóreform 
elvetése újabb lépésekre ösztönözte a királynőt. 

1754-ben a birodalom gazdaságának egységesítése és megvédése 
céljából bevezették a kettős vámhatárt. A birodalom határai köré 
 külső védővámot húztak, ezáltal megakadályozva a külföldi ipari ter-
mékek beáramlását és a nemesfémek kiáramlását. A belső vámha tár 
az örökös tartományok és Magyarország között húzódott. Az osztrák 
területekről érkező ipari termékek számára kedvező feltételeket biz-
tosított a kialakított alacsony vámtarifa, míg a magyar ipari termékek 
magas vámba ütköztek. A mezőgazdasági termékek esetében fordítva 
alakították ki a belső határokat, Magyarországról a gabonát alacsony 
vámokkal lehetett kiszállítani a birodalom tartomá nyaiba.

Éppen a száraz évben nevezetes kísérletet tettek 
egy darab földdel: miután az előző ősszel megtrá-
gyázták, s a trágyát beleszántották, tavasszal me-
gint felszántották, s egy pozsonyi mérő nyári bú-
zával bevetették. A vállalkozót kigúnyolták, amiért 
trágyájával s a többszöri szántással Istent, a ter-
mészetet s a földet gazdagabb terméshozamra 
akarta kényszeríteni, azonban a kísérlet a száraz 
évben is bevált, amikor más vetések egyáltalán 
nem sikerültek, ez a darab szántóföld huszonkét 
pozsonyi mérős gazdag termést hozott. Ezzel 
megrendült azon káros előítélet, hogy a vidék 
semmiféle trágyára, szorgalmas megmunkálásra, 
egyszóval: semmiféle művelésre nem szorul. 

(Tessedik Sámuel Önéletírásából, 1779)

k

v
t

• Milyen gazdasági viszonyokra utalt a kísérlet és a 
fogadtatása?

Behozatal% Kivitel% Egyenleg

1733 42 58 +16

1735 40 60 +20

1736 38 62 +24

1741 45 55 +10

1743 45 55 +10

1752 42 58 +16

1767 46 54   +8

Szűkebb Magyarország külkereskedelmi mérlege a 18. szá-
zad közepén
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A kettős vámhatár

Állapítsuk meg, mi lehetett Bécs célja a kettős vámrendszerrel! Hogyan 
szabályozták az iparcikkek és a mezőgazdasági termékek áramlását? Me-
lyik gazdaságpolitikai elv határozta meg a birodalom köré vont vámha-
tárt? Vitassuk meg, milyen következményei lehettek ennek a döntésnek 
a magyar iparra nézve!

30%

30%

30%

3%

3%

élelmiszer, nyersanyagok

iparcikk
Habsburg Birodalom
örökös tartományai

 a „szűk” Magyarország
területe

alkalmazott
vámtétel%

A rendelet jelezte Magyarország különállását, kedvezett az osztrák 
és a cseh iparnak és a magyar mezőgazdaságnak. A magyar nyersanya-
gok és mezőgazdasági termékek ellátták a birodalom többi régióját.  
A 19. század közepéig fennálló belső vámhatár kialakításakor Mária 
Terézia az adott gazdasági fejlettségi szintet vette fi gyelembe.

Minthogy annak a szabadságnak csorbítása nélkül, amely az előbbi 
1723. évi országgyűlés XIV. törvénycikkében van rögzítve [a nemesség 
a saját szükségletét szolgáló árukra nem fi zet vámot], egyébként min-
den dolog és áru után, bármiféle és nemű is legyen az, amely Magyar-
országon és a hozzákapcsolt országokon átvihető, vagy a mondott ki-
rályságba és országokba bevihető, vagy azokból kivihető, a harmin-
cadvámot le kell róni, s ezt a vámot kivétel nélkül mindenki, aki e javak-
nak vagy áruknak birtokosa, legyen az nemes vagy nemtelen, egyházi 
vagy világi személy, katonai vagy polgári szolgálattevő, külföldi vagy 
belföldi, megadni köteles. […]

(Mária Terézia 1754. évi vámrendeletéből)

Az 1777. évben a magas magyar királyi helytartó-
tanács egy táblázatot dolgoztatott ki, mely Ma-
gyarország akkori kézműveseinek számát tünteti 
fel. A szerint volt itt 13 934 mester, 12 316 legény 
és 4671 tanuló; összesen 30 921 egyén. A népes-
ség arányában tehát minden 242 lakosra egy kéz-
műves esett. A gyár- és nagyipartelep oly kevés 
és jelentéktelen ez országban, hogy a külön felvé-
telt alig érdemlik meg. A közönséges fogyasztás 
céljaira szolgáló munkával néhány üveg- és pa-
pírgyár van elfoglalva. […] Magyarország túlnyo-
mólag osztrák tartományok által van körülvéve. 
Ez a körülmény a magyar kereskedelem rendsze-
res megszorításának végrehajtását könnyűvé tet-
te. A selyem-, bőr-, szőrmeárugyárak Ausztriában, 
a gyap jú árugyárak Morvaországban, a lenárugyá-
rak Sziléziában nagyobbára felvirágzottak. Ezen 
tartományokban a gyárak megfelelő szükségletét 
képező nyersanyagok többnyire kizárólag Ma-
gyarországból vitetnek ki, és viszont a megfelelő 
gyártmányok onnan hozatnak Magyarországra. 
Így a magyarok saját, de átalakított termékeit ve-
szik meg, azok korábbi eladásánál épp úgy káro-
sodván, mint későbbi megvásárlásuk alkalmával.

(Berzeviczy Gergely Magyarország kereskedelméről 
és iparáról című művéből; 1797)

• Melyik üzemszervezési forma volt túlsúlyban az 
országban?

• Mit értett a szerző a gyár kifejezés alatt?
• Milyen problémát észlelt a gazdaságban és a ke-

reskedelemben? 
• Mire vezethető vissza mindez?

Összegzés

Okok és következmények
• Miben mutatkoztak meg a háborús évtizedek hatásai a 

18. század elején?
• Milyen demográfi ai folyamatok zajlottak az országban 

a 18. században?
• Miként változtak az etnikai viszonyok? Hogyan hatott 

mindez a magyarság helyzetére?

Történelmi interpretáció
• Hogyan alakította át Mária Terézia a két birodalomrész 

gazdasági kapcsolatait?
• Miért ellentmondásos a kettős vámrendelet hatásának az 

értékelése?

• Milyen jogokkal rendelkeztek eddig a nemesek?
• Hogyan változott meg ez a rendelkezés nyomán?
• Mi volt az uralkodói szándék a rendelkezés kibo-

csátásával?
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A Pragmatica Sanctio
Milyen hosszabb távú következményei voltak a szerződésnek?

A fi úörökös nélküli III. Károly egyik fő diplomáciai törekvése a nőági 
öröklési rend elismertetése volt. A Pragmatica Sanctio (jelentése: ’örök 
érvényű szerződés’) biztosította lánya, Mária Terézia utódlását.

A magyar országgyűlés 1723-ban fogadta el a nőági örökösödést, 
emellett kimondta az ország törvényi és kormányzati, vagyis ren-
di különállását a Habsburg Birodalmon belül. Fontos eleme volt a 
törvénynek az is, hogy a birodalmat a család tagjai nem oszthatják fel 
egymás között, vagyis mindig egy kézben egyesül az uralkodói hata-
lom, továbbá hogy Magyarország a birodalmat érintő külső támadá-
sok esetén köteles katonai segítséget nyújtani a dinasztiának.

Mária Terézia uralkodásának első évei
Milyen nehézségekkel nézett szembe a királynő?

Mária Terézia (1740–1780) trónra lépésekor kirobbant az osztrák örö-
kösödési háború (1740–1748). III. Károly halála után a bajor fejedelem 
elutasította a nőági öröklést, és több ország a birodalom felosztására 
készült. Franciaország a bajorokat támogatta, Spanyolország a Habs-
burgok itáliai tartományaiért szállt harcba. A legveszélyesebb ellenfél 
az elmúlt évtizedekben megerősödő Poroszország lett, amelynek fi atal 
királya, II. Frigyes elfoglalta Sziléziát, a Habsburgok gazdag tarto-
mányát.

Mária Terézia trónja végveszélybe került, Prágát is ellenséges csapa-
tok szállták meg. A királynő a magyar országgyűléstől kért és kapott 
segítséget. A kontinentális egyensúly megbomlása láttán Nagy-Bri-
tannia a Habsburgokat támogatta, ezzel az erőviszonyok végül kiegyen-
lítődtek. Mária Terézia megőrizte trónját, bár Szilézia a poroszoké 
maradt.

A fi atal királynő helyzetét nemcsak a háború nehezítette meg, ha-
nem az is, hogy III. Károly kevés uralkodói tanáccsal és gyakorlati is-
merettel látta el lánygyermekét. A hatalomra lépő fi atal királynő menet 
közben tanult bele a kormányzásba, de nagy munkabírásának köszön-
hetően mindvégig önállóan irányította a birodalmat.

VIII. tc. Ő királyi szent felségének jóságos kijelentése alapján szentesítte-
tett, hogy Magyarország és a hozzá kapcsolt részek karainak és rendjeinek 
sarkalatos jogai, szabadságai, mentességei és kiváltságai […] őket min-
denféle adózás alól fölmentik, hogy a telekkel semmiképpen ne járjon 
együtt a közteher. […]

XIV. tc. I. §. Aki egyszersmind azt is elhatározta, hogy az ország dol-
gait és ügyeit, az országon belül és kívül, magyarok által fogja végezni 
és végeztetni. 

(Mária Terézia 1741. évi törvényeiből)

• Mire tett újra ígéretet a Habsburg-dinasztia?
• Miért tudták a magyar rendek ismételten elérni jogaik biztosítását?

Akkoriban ilyen nagy kiterjedésű és eltérő orszá-
gok kormányzására annál kevésbé rendelkeztem 
a szükséges tapasztalatokkal és ismeretekkel, mi-
vel atyámuramnak sohasem tetszett, hogy engem 
akár a kül-, akár a belügyek intézésébe bevonjon, 
vagy arról tájékoztasson. Nem volt tapasztalatom 
a tanácsosok kiválasztásában, s ehhez járult még 
természetes félénkségem és szégyenlősségem, 
ami igen megnehezítette a szükséges tanácsok és 
értesülések mérlegelését.

(Mária Terézia Emlékiratából)

II. tc. 5. §. Ő legszentségesebb császári és királyi 
felsége férfi ágának magvaszakadtával az öröklési 
jogon való utódlást e Magyarországban és koro-
nájában, s az Isten segedelmével már visszaszer-
zett és visszaszerzendő ehhez tartozó részekben, 
országokban és tartományokban, felséges Oszt-
rák Házának nőágára is […] feloszthatatlanul s el-
választhatatlanul, kölcsönösen és együttesen örö-
kösödésileg birtoklandó más országaiban s tarto-
mányaiban is megállapított elsőszülöttségi rend-
hez képest, uralkodás és kormányzás végett átru-
házzák.

III. tc. Ő legszentségesebb császári és királyi fel-
sége az ország s az ahhoz kapcsolt részek összes 
hű karainak és rendjeinek minden, úgy hitlevélbe 
foglalt, mint bármely más jogait, szabadságait, ki-
váltságait s mentességeit, és előjogait, az alkotott 
törvényeket s helybenhagyott szokásokat […] ke-
gyelmesen megerősíti s meg fogja tartani.

1. §. Hasonlóképpen utódai is, Magyarország s 
az ahhoz kapcsolt részek törvényesen megkoro-
názandó királyai, az ország s ahhoz kapcsolt ré-
szek karait és rendjeit ugyanazon kiváltságokban 
s az említett mentességekben és törvényekben 
sértetlenül meg fogják tartani.

(Pragmatica Sanctio, 1723)

• Milyen nehézségekkel szembesült Mária Terézia 
a trónra lépésekor?

m

t

t
l

• Milyen utódlási rendelkezés lépett életbe?
• Mire tett ígéretet a Habsburg-dinasztia?
• Hogyan erősítette meg a Pragmatica Sanctio a 

rendiség helyzetét?

14. A felvilágosult abszolutizmus reformjai 
Mária Terézia tevékenységét a történettudomány és a közvélemény napjainkban kedvezően értékeli. 
A megállapítások szerint a királynő rendelkezései nemcsak a Habsburg Birodalom érdekeit, hanem az 
ország fejlődését is szolgálták. Idézzük fel az általános iskolában tanultakat!
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A felvilágosult abszolutizmus kibontakozása
Miért vált szükségessé egy új kormányzati politika kialakítása?

A felvilágosodás eszmeisége a bécsi vezető köröket is megérintette, 
bár annak államelméleti nézeteit (például a hatalmi ágak szétválasztá-
sát) elutasították. Mária Terézia hívő katolikusként nem fogadta el 
az egyházat is támadó szellemi irányzat gondolatait, de uralkodása 
második felében felvilágosultnak tekinthető rendeleteket hozott. Ta-
nácsadói szerint az államnak a közjó megteremtésén kell munkálkod-
nia. A különböző reformok a birodalom modernizálását és az alatt-
valók helyzetének a javítását szolgálták.

Mindezt külpolitikai tényezők is sürgették. Az osztrák örökösödési 
háborúban elszenvedett területi veszteség miatt a Habsburg Birodalom 
katonai visszavágásra készült. A rövidesen kirobbanó hétéves háború 
(1756–1763) Poroszország ellen irányult. Az elhúzódó háború azon-
ban nem járt sikerrel, a poroszok megtartották Sziléziát.

Kiderült, hogy a Habsburg Birodalom katonai megerősödéséhez 
változások kellenek. A trón várományosa, a későbbi II. József a hagyo-
mányokat is elvető átalakítást sürgetett, de radikális tervezeteivel Má-
ria Terézia nem értett egyet. Az édesanyjával gyakran vitába kerülő 
trónörökös az évek során körbeutazta a birodalmat, és az egyes terü-
letek közötti hatalmas különbségeket látva még inkább a reformok 
elkötelezett híve lett. Mária Terézia is érzékelte a változtatások szüksé-
gességét, és elfogadta tanácsadóinak mérsékelt javaslatait. Az Udvar 
magyarországi politikája megváltozott, Mária Terézia 1765 után nem 
hívta össze az országgyűlést, és rendeletekkel irányította az országot.

A felvilágosult abszolutizmus háttere
Miért volt szükség reformokra?

A 18. század második felében mindinkább érzékelhető lett Nyugat-
Európa centrumországainak fejlettsége (Nagy-Britannia, Hollandia 
és Franciaország). Az élenjáró országokhoz több európai állam (pél-
dául Poroszország, a Habsburg Birodalom, Oroszország) korszerűsítő 
reformokkal igyekezett felzárkózni. A különböző dinasztiák uralko-
dóinak elképzeléseit rendeleti úton vezették be, miközben a felvilá-
gosodás eszméire hivatkoztak. Az abszolutisztikus rendelkezések (ne-
mesi adómentesség eltörlése) sokszor sértették a rendi érdekeket, de a 
feudális rendszer alapjait nem számolták fel.

A rendeletek által bevezetett modernizációs lépések az élet szinte 
minden területét (gazdaság, oktatás, közegészségügy, jobbágykérdés 
stb.) érintették, amelyekkel az uralkodók látszólag felvilágosult intéz-
kedéseket hoztak. A felülről végrehajtott modernizáció, a felvilágosult 
abszolutizmus a nagyhatalmi szerep megőrzését, illetve Poroszország 
esetén a létrehozását szolgálta. Az uralkodók az adójövedelmek foko-
zásával, az életkörülmények javításával valójában hatékonyabb állam 
és erősebb hadsereg kialakítására törekedtek.

rendeleti
kormányzás

korszerűsítő
reformok 

a feudális társadalom
fenntartása

a rendi kiváltságok
lebontása

a rendek háttérbe
szorítása

a gazdaság
modernizálása 

jobbágyvédő
intézkedések 

az oktatás
fejlesztése 

a dinasztiák közötti
erőegyensúly fenntartása

felvilágosult
eszmeiség 

modernizációs
igény 

nagyhatalmi
szerep 

a haderő
fejlesztése 

FELVILÁGOSULT
ABSZOLUTIZMUS

A felvilágosult abszolutizmus rendszere

Mária Terézia az aktív közéleti tevékenység mellett nem hanyagol-
ta el családját sem. Tizenhat gyermeknek adott életet, közülük tíz élte 
meg a felnőttkort. A királynő – a korban szokatlan módon – szemé-
lyesen felügyelte gyermekei nevelését. Miután férje, Lotaringiai Ferenc 
meghalt (1765), legidősebb fi át, II. Józsefet német-római császárrá 
koronázták, de Mária Terézia továbbra is egymaga döntött a birodalmi 
ügyekben. Munkáját néhány kitűnő tanácsadó (például Kaunitz kan-
cellár) segítette, akikkel együtt készítette elő a pénzügyi, gazdasági és 
hadügyi reformokat.

• Milyen véleményt fogalmazott meg Kaunitz a 
rendi intézményekről?

• Hogyan képzelte el a rendi ellenállás felszámolá-
sát?

• Milyen szándékai voltak valójában Kaunitznak?

4. A tapasztalat bizonyítja, hogy az országgyűlé-
sek az uralkodóra mindig hátrányosak, ezért nem 
kell a rendeket összehívni.

5. Viszont a körülmények természete szerint az 
egyes megyékhez kell fordulni, és azon kell lenni, 
hogy Őfelsége ott az alispánok és a kisnemesség 
útján minél erősebb befolyást nyerjen, és így el-
gondolásait ne a helyes útra szinte alig irányítható 
egész testületnél, hanem annak egyes tagjainál 
igyekezzék előkészíteni, és amikor bennük a haj-
landóság elérte a szükséges fokot, csak akkor le-
het az egész megváltoztatásához fogni. […]

6. Az országgyűlési végzésekhez és a hazai tör-
vényekhez sosem szabad hozzányúlni, vagy azok 
ellen cselekedni. A legkevésbé szabad azonban 
elárulni, hogy szándékunkban áll a nemesség tel-
jes adómentességének korlátozása. Ez óriási vi-
hart keltene és egyszerre minden jó elgondolást 
tönkretenne. […]

10. Elsősorban arra kell gondot viselni, hogy a 
jobbágy Magyarországon kedvezőbb helyzetbe 
jusson, és az adóterhet elbírja. […] Így idővel a né-
pet meg lehet nyerni az udvar számára.

(Kaunitz államkancellár előterjesztéséből; 1761. 
Kaunitz gróf, utóbb herceg [1711–1794] 

államkancellárként [1753–1792] nagy befolyásra 
tett szert. A felvilágosult abszolutizmus híveként 

főleg Mária Terézia kormányzati politikáját 
formálta.)
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A reformpolitika lépései
Miben változott meg a jobbágyok helyzete?

Az uralkodónő mérsékelt társadalmi reformjaival a jobbágyok hely-
zetét javította. A földesúr–jobbágy-viszony évszázadok óta kétoldalú 
kapcsolatnak számított, a birtokos nemesség a jobbágytelkek nagysá-
gától függően állapította meg a járandóságokat és a szolgáltatásokat 
(úrbéri viszony). A 18. század közepén a kedvező értékesítési lehető-
séget kihasználó nyugat-magyarországi nemesség a majorsági területek 
bővítésével és az ingyenmunka (robot) fokozásával növelte a jobbágy-
ság terheit. Az adómentes majorsági területek bővülése csökkentette 
az állami adóalapot, és a jobbágyok túladóztatása sem kedvezett az 
Udvarnak. A dunántúli megyékből érkező paraszti panaszlevelek Má-
ria Teréziát beavatkozásra sarkallták. 

Az 1767-ben kibocsátott úrbéri rendelet (Urbárium; a szó koráb-
ban a földesúr–jobbágy közötti szerződésekre utalt) szabályozta az 
úrbéres viszonyt, meghatározta a jobbágyi telkek nagyságát, illetve 
rögzítette a telekhez tartozó terheket. A kötelezettségek meghatározá-
sával a cél a paraszti terhek kiegyenlítése lett, ám az állami beavatko-
zást a megyék sokáig elutasították, míg a rendelkezést Erdélyben be 
sem vezették. 

úrbéres földek majorsági földek

állam

magánföldbirtok

(kilenced,
ajándékok)

robot
(heti egy nap igás vagy két nap gyalog)

tizedadók

egyház

A jobbágyi szolgáltatások Mária Terézia Urbáriuma szerint

A Ratio Educationis által szabályozott oktatásügy
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egyetem vagy
királyi akadémia

3 éves grammatikai és
2 éves retorikai nagy
gimnáziumi képzés

falusi, mezővárosi, városi
anyanyelvű népiskolák

írás-olvasás
anyanyelven,
alapismeretek

filozófiai, jogi és
orvosi képzés

természettudomány,
matematika, földrajz
és történelem, latin

és német nyelv

Hogyan épült fel a korabeli iskolarendszer? Idéz-
zük fel, mit tanítottak a korábbi évszázadokban! 
Milyen korszerű ismeretek jelentek meg a tanterv-
ben?

ú
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•  Értelmezzük a szöveg segítségével a hagyomány 
szerint Mária Teréziának tulajdonított híres mon-
datot: „Etetni kell a juhot, ha nyírni akarjuk.”!

•  Miért nem támogatta a nemesség nagy része a 
rendeletet?

Az úrbér-szabályozási példányokba kifejezetten 
és határozottan írassék be mind a telki állomány, 
mind pedig az, hogy az igásrobotot két vagy négy 
igával [igavonó állattal] kell-e teljesíteni, és az, 
hogy a kilencedet természetben vagy milyen 
egyenértékben kell leróni, és végül a megye hite-
les pecsétje alatt adassék ki a községeknek. […]

Az alattvalók [a jobbágyok] a szabályozásban 
foglalt szolgáltatásoknál nagyobbakra már csak 
azért sem kényszeríthetők, mert a szolgáltatások 
és kötelezettségek ily módon létrejövő egyenlőt-
lensége könnyen okot és alkalmat adna új moz-
galmakra és nyugtalankodásokra, különösen a je-
len körülmények között, amikor a közcsend még 
nem állott egészen helyre. […]

(Mária Terézia úrbéri rendeletéből, 1767)

Állapítsuk meg, hogyan avatkozott be az állam a 
földesúr–jobbágy-viszonyba! Milyen uralkodói kép 
kialakítására törekedhetett a rendelettel a király-
nő? Milyen politikai haszonnal járt ez?

A központi hatalom megerősítését jelezték a katolikus egyház bel-
ső életét szabályozó rendelkezések. Az egyes intézkedések (például az 
egyházi vagyon megadóztatása, az egyházi ünnepek számának csök-
kentése) és az igazságszolgáltatási reformok (például a kínvallatás, il-
letve az eretnekség bűnének eltörlése, a boszorkányüldözések leállítá-
sa) a felvilágosult racionalizmus eszmeiségében születtek. 

A királynő jelentős összegeket csoportosított át az oktatásba a pápa 
által feloszlatott jezsuita rend vagyonából. A több éven át előkészített 
népiskolai és középiskolai reformjavaslat megteremtette az állami ok-
tatáspolitika alapjait. Az 1777-ben kibocsátott rendelet, a Ratio Edu-
cationis [ejtsd: rácio edukácionisz, jelentése: tanügyi rendelkezés] az 
oktatás szervezését kivette a katolikus egyház kezéből. Az állami sza-
bályozás (tananyag, tankönyvek) a közoktatás minden ágát érintette a 
népiskolától az egyetemekig. Kísérletet tettek a tankötelezettség be-
vezetésére (6–12 évesek számára), de annak betartását a korabeli vi-
szonyok között nem tudták felügyelni. 

A felvilágosult elvek alapján a Ratio Educationis egy általános mű-
veltségi szint kialakítására törekedett. A népiskolákban megjelent a 
számtan, némi természettudományos ismeret, illetve a honismeret ok-
tatása. 
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1. § […] Mindig fontos szerepet játszott a jó erköl-
csű népek körében az ifj úság helyes nevelése és 
az egész oktatás irányítása, mert úgy látták: ez az 
országok szilárd alapja, ettől függ a közjólét. […] 
Ennek következtében az ifj ak széles körű nevelése 
és a tudományok oktatása egyetlen célra össz-
pontosul: fejlődő lelküket egyre inkább töltse el 
az erények szeretete, éretté bontakozzanak ki ter-
mészettől kapott jó képességeik, fokozatosan fi -
nomodjék megismerő tehetségük, tiszteletre mél-
tó törvények szellemében formálódjék akaratuk; 
azokban a tudományokban pedig kiműveltesse-
nek, amelyek később kinek-kinek hasznára és se-
gítségére lehetnek; végeredményben tehát, hogy 
az egész oktatás-nevelés meghatározott egységes 
szervezeti rendje érvényesüljön mindenütt az or-
szágban, és e jelen szabályzat jótékony hatása 
mindenkihez egyenlőképpen eljusson. 

(A Ratio Educationis előszavából; 1777)

• Milyen elvek vezették a rendelet megalkotóit?
•  Melyek a „hasznos állampolgár” legfontosabb tu-

lajdonságai?
•  Mi volt a kormányzat határozott célja a tanügyet 

illetően?

A hercegi palota Eszterházán (tervrajz)

A Th eresianum épülete Bécsben. A középfokú oktatási in-
tézményt Mária Terézia a magyar nemesifj ak számára 
hozta létre

Nézzünk utána az interneten, melyik családhoz köthető a képen látható 
kastély! Írjunk össze minél több korabeli főúri családot, és keressük meg 
kastélyuk helyét!

Gondoljuk végig, milyen célt szolgálhatott az ifj ú 
nemesek bécsi képzése! Nézzünk utána az interne-
ten, milyen tantárgyakat tanítottak az akadémián!

Mária Terézia közegészségügyi intézkedései szintén a felvilágosult 
reformok körébe tartoztak. Az új rendeletek közül az egyik legfonto-
sabb volt az ország hatósági orvosokkal és szülésznőkkel (bábákkal) 
való ellátása. A királynő többször felszólította a vármegyéket a képzett 
orvosok alkalmazására, majd a nagyszombati egyetemen alapított 
orvosi kart (1769). A rendelkezések a továbbiakban főleg a közhigié-
nés állapotok javítására irányultak (például a holttest két napnál to-
vább ne maradjon temetetlen; a holttesteket mélyebbre temessék; a 
temetőt pedig kerítéssel védjék a legelő állatokkal szemben). A refor-
mokat Mária Terézia udvari orvosa, Gerard van Swieten dolgozta ki, 
és a közegészségügyi reformokat az örökös tartományokban is beve-
zették.

A szellemi élet alapvonásai
Hogyan hatottak a kor eszméi a magyar művelődésre?

A Habsburgok valláspolitikája az ellenreformáció támogatásán ala-
pult. A török kiűzését követően a birtokadományok és a kedvezmények 
révén megerősített katolikus egyház jelentős templomépítésekbe kez-
dett. Az újjáépülő országban mind az építészet, mind a képzőművészet 
(freskók, szobrok) alkotásai a késő barokk stílusjegyei alapján készül-
tek. A városok központi terét körbeölelő polgárházak, a középületek 
(városháza) és a felállított fogadalmi szobrok hasonlóan barokkos ar-
culatot hordoztak. A főurak nyugati minta alapján építették meg kas-
télyaikat, egy ideig a Grassalkovich család gödöllői, majd az Esterházy 
család Fertődön épült kastélya nyerte el a „magyar Versailles” megtisz-
telő jelzőt. 

A század második felében egy szűk társadalmi réteg körében elter-
jedt a felvilágosodás eszmevilága is. A bécsi nemesi testőrség művelt 
írói (például Bessenyei György) célul tűzték ki a magyar irodalmi kul-
túra meghonosítását, a latin nyelv kiszorítását a tudományos életből. 
A nyugaton tanuló diákok, az utazó nemesek megismerték a francia 
felvilágosodás gondolatait, és elfogadták a társadalmi és gazdasági 
reformok szükségességét. 
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A „szűk Magyarország” kerületi 
felosztása II. József idején

Milyen közigazgatási beosztást számolt fel 
II. József a döntésével? Vitassuk meg, mi 
lehetett az uralkodó célja! Keressünk érve-
ket II. József döntése mellett és ellen!

II. József nyugtalan évtizede
Milyen kormányzati elképzelései voltak az uralkodónak?

II. József (1780–1790) másfél évtizedig várt a kormányzásra, és Mária 
Terézia halála után nagy elszántsággal fogott hozzá tervei megvalósí-
tásához. Ebben az erős központosítás, az egységes összbirodalom 
megteremtése szerepelt, amelyben az alattvalók számára a közjót az 
állam teremti meg. Szilárd meggyőződése volt, hogy csak az általa el-
képzelt reformok fogják megújítani a birodalmat. II. József az „állam 
első szolgájaként” makacsul kitartott politikai meggyőződése mellett, 
elutasította a rendi hagyományokat, és a nemesi előjogok felszámo-
lására törekedett. Mivel nem volt hajlandó felesküdni a rendi alkot-
mányra, ezért elmaradt a magyar királyi koronázás, ugyanakkor a 
Szent Koronát Bécsbe vitette.

A kortársak által „kalapos királynak” nevezett II. József számtalan 
reformelképzeléssel kezdte meg uralkodását. Türelmetlen reformpoli-
tikája egy idő után mindenre kiterjedt, alattvalóinak szinte a minden-
napi életét is szabályozni akarta, és rendeleteinek elutasítása csak fokoz-
ta elszántságát. Uralkodása alatt több ezer (mintegy 6200) rendeletet 
bocsátott ki, ami átlagosan napi két utasítás megfogalmazását és írásba 
öntését jelentette. A korabeli adminisztráció képtelen volt a rendeletek 
végrehajtását felügyelni, és II. József szándékai egyre több akadályba 
is ütköztek.

A „kalapos király” elsőként a katolikus egyház kiváltságos helyze-
tének korlátozására törekedett. A türelmi rendeletben megszüntette 
a protestáns felekezeteket és az ortodox egyházat sújtó megkülönböz-
tető rendelkezéseket, és engedélyezte a nem katolikusok hivatalvise-
lését. 

A további rendelkezések már a katolikus egyház belügyeit érintették, 
II. József –  a tanító és betegápoló rendek kivételével – feloszlatta a 
szerzetesrendeket, valamint az egyházi vagyont a felügyelete alá he-
lyezte. Bár az alsópapság ettől kezdve fi zetést kapott az államtól, az 
uralkodó döntései kiváltották a Szentszék nemtetszését. 

A pápa Bécsbe látogatott (fordított Canossa-járás, 1782), de az 
uralkodó visszautasította az egyházfő kéréseit. A következő egyház-

POROSZORSZÁG

O R O S Z  B I R O D A L O M

Minthogy ő legszentebb felsége meg van győződ-
ve arról, hogy minden kényszer, amely az emberek 
lelkiismeretére erőszakkal hat, mindennél ártal-
masabb, ezzel szemben az olyan helyes türelem, 
amilyet a keresztényi szeretet javall, mind a vallás-
ra, mind az államra igen nagy haszon forrása, elha-
tározta, hogy e türelmet valamennyi császári és 
királyi tartományában bizonyos törvényekkel erő-
síti meg. […]

Minden olyan nyilvános vallásgyakorlattal nem 
bíró helyen, ahol van száz nem katolikus család, s 
ezeknek van elegendő, törvényes úton biztosított 
fedezetük imaházak, lelkészlakok, tanítólakások 
építésére, s ahol a lelkészek és tanítók megfelelő 
állásáról gondoskodni képesek […], legyen sza-
bad ugyanazon nem katolikus, vagyis az ágostai 
[evangélikus] és helvét [református] hitvallásúak-
nak, avagy a görög szertartású nem egyesültek-
nek [ortodox] magánimaházakat oly módon fel-
építeni, hogy ezeknek se tornyuk, se harangjuk, se 
közútról nyíló bejáratuk – olyan, amilyen a nyilvá-
nos templomoknak van – ne legyen […].

Az ágostai és helvét hitvallásúak esküt ne le-
gyenek kötelesek másként tenni, csak a szerint az 
esküforma szerint, amely vallásuk hitelveinek 
megfelel. 

(II. József türelmi rendelete; 1781)

l

l
u

u

• Milyen eszme vezette az uralkodót a rendelet ki-
bocsátásakor?

• Nézzünk utána, honnan származik a protestán-
sok két főbb ágának korabeli elnevezése!

• Állapítsuk meg, beszélhetünk-e vallásszabadság-
ról!

•  Milyen közvetlen, gyakorlati haszonra tett szert az 
állam a rendelettel?
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Egyszerre hír terjede el, hogy II. József Patakon fog ebé-
delni. Megérkezének a szekerek, a császár kiszállván, 
szó nélkül idvezlé a látásáért megjelenteket s deák 
nyelven tudakozá, mely helyeken fogna lovakat váltani 
Munkács felé. A feleleteket feljegyzé, ismét meghajtá 
magát s elzárkózott, hogy ebédig dolgozhassék. Ebéd 
alatt meg vala engedve a bemenet uraságoknak s asz-
szonyságoknak. A viceispán, unokatestvére az atyám-
nak, nekünk gyermekeknek is megengedé, hogy a csá-
szárnak egy tányért nyújtsunk. Álmélkodva láttam itt, 
hogy a császár könyökén foldva volt a veres gallérú zöld 
kabát. Utálta a vesztegetést és cifrát s példát akara adni 
a foldott könyökű kabáttal. Amint felkele a nem hosszú 
ebéd mellől, asszonyainkhoz fordula s enyelegve szóla 
hozzájok. De azok közt egy sem volt, aki nyelvét értse.

(Kazinczy Ferenc leírása)

Megalázni és elszegényíteni a nagyokat, ez a tervem, 
mert nem hasznos, hogy kis királyok – nagy alattvalók 
passzióik szerint élhessenek, nem törődve azzal, hogy 
mi lesz az állammal. Elvem az, hogy mindenki az álla-
mot tartozik szolgálni, amely őt védelmezi, és számára 
igazságot is szolgáltat, az államnak, amelynek megsze-
mélyesítője az uralkodó. […] Ennek despotizmusszaga 
van, de abszolút hatalom nélkül, a szabályok, a törvé-
nyek és az eskük megakadályozzák az uralkodót, hogy 
minden jót megtehessen.

(József trónörökös 1763-ban papírra vetett, 
Álmodozások című feljegyzéseiből)

• Milyen képet mutatott Kazinczy leírása II. Józsefről?
• Milyen tulajdonságra hívta fel Kazinczy a fi gyelmet?
• Hogyan gondolkodott valójában II. József? Miként 

képzelte el az uralkodását? 

politikai rendelkezések aprólékosan szabályozták az egyházi éle-
tet (a körmenetek lerövidítése, a templomokban égő gyertyák szá-
ma), és már a hívők is szembefordultak vele (például amiatt, hogy 
a fakoporsós temetés helyett az olcsóbb temetést írta elő; a holt-
testet vászonba csavarva kellett eltemetni). 

II. József a zsidóság helyzetét is szabályozta. Engedélyezte a 
bányavárosok kivételével a zsidók betelepülését a városokba, 
illetve a foglalkozási korlátozások feloldásáról rendelkezett (1783). 
Ugyanakkor a héber és a jiddis nyelv visszaszorítására töreke-
dett, sőt néhány évvel később előírta, hogy a zsidók kötelesek né-
met családnevet felvenni, illetve meghatározta a felvehető nevek 
számát.

A központosítást célzó intézkedések
Milyen szándékok vezették II. Józsefet a központosítás során?

II. József határozottan a nemesi előjogok eltörlését tervezte. 
A racionális elvekre hivatkozó elhatározásai valójában a rendi 
érdekvédelem gyengítését szolgálták. A közigazgatási reform 
során tíz kerületre osztotta fel az országot (Erdélyben három ke-
rületet alakított ki), ezzel alárendelte az önkormányzattal rendel-
kező vármegyéket. II. József a hatékony ügyintézéssel indo kolta a 
döntést, holott ezzel a nemesi ellenállás központjait számolta fel. 

A koronázás elutasítása körüli feszült helyzetet a türelmi ren-
delet oldotta fel, hiszen a rendelkezés a hivatalviselés tekintetében 
jogi egyenlőséget biztosított az országban élő protestánsok szá-
mára. II. József számos híve lelkesen támogatta a további refor-
mokat, a jozefi nistáknak nevezett csoport (például Széchényi 
Ferenc, Kazinczy Ferenc, Hajnóczy József) meglátása szerint az 
uralkodó döntései az ország elmaradottságát számolják fel. A jo-

II. József és VI. Pius találkozása Bécsben, a fordított Canossa-járás

Melyik történelmi eseménynél tanultunk Canossa-járásról? Miért 
nevezhették a képen látható eseményt fordított Canossa-járás-
nak? 

Ha tudom, hogy kormányzati formánk természetes el-
lenségességet jelent a nemesség és a nem nemesek kö-
zött, s hogy egy rendi gyűlés soha nem mond le jóakara-
túlag egy jogról, amelyet erőszakkal szerzett és tart fenn, 
akkor is kötelességem mindent elkövetni, hogy minden 
embertársamat természetes jogaihoz segítsem. Köte-
lességem ez, ha cselekedeteimet a cél érdekében mind-
addig a fennálló szabályokhoz igazítom is, amíg azok 
érvényüket nem vesztik. És hiszem, hogy ha így élek, 
emberbarát leszek anélkül, hogy megszűnnék hazafi  
lenni. De ha e kettőt nem lehetne egymással össze-
egyeztetni, inkább akarok emberbarát lenni, mint  hazafi .

(Hajnóczy József levele Forgách Miklós grófnak; 1785. 
Hajnóczy József volt az első nem nemesi származású 

tisztviselő, akit II. József alispánná nevezett ki.  A polgári 
származású Hajnóczy korábban a felvilágosult gróf, 

Széchényi Ferenc titkáraként és könyvtárosaként 
dolgozott.)

• Milyen belső dilemmával küzdött Hajnóczy? 
• Miként viszonyult a szerző II. Józsefhez?
•  Hogyan értelmezhető az „emberbarát”, illetve a  „haza-

fi ”  kifejezést a korban?
• Milyen döntést hozott Hajnóczy?
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Felséges urunk Magyarországon s hozzá tartozó 
tartományaiban és Erdélyben az országot illető és 
törvényes dolgoknak folytatásában a deák nyelv-
nek eltöröltetése és helyette a német nyelvnek 
közönségesen leendő bevétele iránt most legkö-
zelebb kiadott parancsolatja summáson így kö-
vetkezik: A holt nyelvvel (lingua mortua) való kö-
zönséges élés, amilyen tudniillik a deák nyelv, bi-
zonyos jele, hogy még azon nemzet tökéletesen ki 
nem palléroztatott […]. Csalhatatlan bizonysága 
ennek az, hogy Európának egy kipallérozott nem-
zetsége is a deák nyelvvel országa dolgaiban töb-
bé nem él, hanem ez a régi szokás még csak Ma-
gyarországon, Erdélyben és Lengyelországban 
uralkodik.

Ha a magyar nyelv Magyarországon és Erdély-
ben közönséges volna, úgy lehetne ezzel, az or-
szág dolgaiban, a deák helyett közönségesen élni, 
de tudnivaló, hogy a német, az illíriainak egyne-
hány neme és az oláh nyelvek majd szinte olyan 
szokásban vagynak, hogy eszerint a magyar nyel-
vet közönségesnek éppen nem lehessen tartani. 
Nincsen tehát más nyelv a német nyelven kívül, 
amelyet a deák helyett az ország dolgainak folyta-
tására lehessen választani, amellyel tudniillik az 
egész monarchia, mind a hadi, mind pedig a pol-
gári dolgokban él. 

(II. József nyelvrendeletéből; 1784)

• Milyen megnyilvánulásai voltak a nemesi patriotizmusnak (hazafi ság-
nak)?

• Mi váltotta ki a hazafi as cselekedeteket?
• Hogyan viselkedett a nemesség a korábbi évtizedekben?

zefi nisták szembekerültek a rendi érdekekkel, többen királyi biztosként 
a létrehozott kerületek élére kerültek. A felvilágosult értelmiségiek 
körében azonban rövidesen szakadás következett be, választaniuk kel-
lett II. József törekvései és az ország érdekei között. 

Az 1784-ben kibocsátott nyelvrendelet előírta a német nyelv hasz-
nálatát a közigazgatásban és az oktatásban (a latin helyett). A ren-
delkezés értelmében az ügyintézés hivatalos nyelve a német lett, bár 
a jogszabályokat az alsó szintű közigazgatásban (falvak, mezővárosok) 
az anyanyelvre kellett lefordítani. 

II. József rendelkezése óriási felháborodáshoz és tiltakozáshoz ve-
zetett. Az eredeti céllal ellentétes hatást váltott ki, és felhívta a fi gyelmet 
a magyar nyelv ügyére. Az addig csak néhány író és értelmiségi által 
szorgalmazott nyelvi mozgalom társadalmi bázisa a nyelvrendelet nyo-
mán kiszélesedett. A nemzeti múlt ápolása (például történelmi emlé-
kek, magyar ruha, tánc) egy új, polgári nemzetfelfogás kibontakozását 
vetítette előre. 

A rendi ellenállás kibontakozása
Miért fulladtak kudarcba II. József törekvései?

Édesanyjához hasonlóan II. József is igyekezett a társadalom alsóbb 
rétegének a helyzetén javítani. A jobbágyrendelet már uralkodása ele-
jétől fokozatosan lépett életbe a birodalom tartományaiban. A rendel-
kezést 1785-ben Magyarországra is kiterjesztette. A jobbágyrendelet 
mindenki számára biztosította a szabad költözködés jogát, engedé-
lyezte a paraszti rétegek iparba állását és tanulását. (A rendelet igazi 
hatása az iparosodott ausztriai tartományokban érvényesült, nálunk a 
megfelelő gazdasági háttér nélkül nem tudta kifejteni hatását.) A job-
bágyrendelet tehát nem jelentett jobbágyfelszabadítást, de felvilágo-
sult szellemű volt.

A rendelkezés bevezetése előtti évben Erdélyben a század egyik leg-
nagyobb jobbágyfelkelése zajlott. Az országrészben nem vezették be 
az Urbáriumot, így a jobbágyság a kiszolgáltatott helyzete miatt is fegy-
vert fogott. A főleg román felkelők lázadását a katonaság bevetésével 
fojtották el (1784). 

A nyelvrendelet elmérgesítette a viszonyt az uralkodó és a magyarok 
között. További indulatokat gerjesztett az elrendelt népszámlálás, 
amelynek során felmérték a nemesség létszámát is. A nemesek meg-
adóztatásának tervét szolgálta a földbirtokok nagyságának és az abból 
származó jövedelmeknek a felmérése is (kataszteri felmérés). 

A nemesi ellenállás az uralkodó utolsó éveiben egyre erőteljesebbé 
vált, a „kurucos” hagyományok újjáéledése már-már felkeléssel fenye-
getett. A helyzetet súlyosbította, hogy a Habsburg Birodalom háborút 
indított az Oszmán Birodalom ellen (1787), és a császári seregek kez-
detben vereségeket szenvedtek. A háború egyre több kiadással járt.

Az 1789-es évi francia forradalom eseményei még inkább aláásták 
II. József tekintélyét (Osztrák-Németalföld elvesztése). 1790 elején a 
császár súlyosan megbetegedett, és halálos ágyán – három kivételével 
(türelmi rendelet, jobbágyrendelet, a papság állami fi zetése) – vissza-
vonta az összes rendeletét. A „nevezetes tollvonás” addigi politikájá-
nak felszámolását jelentette, és II. József néhány nappal később meghalt.

h
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v

• Miért tartotta a latin (deák) nyelvet elavultnak az 
uralkodó?

•  Milyen érvekkel vetette el a magyar nyelv hasz-
nálatát? Mely megoldandó problémákra hívta fel 
ezzel a fi gyelmet?

•  Mivel indokolta a német államnyelv bevezetését?

Az egész hazában minden vármegyék kedvetlen 
mozgásban voltanak. Elsőben a correspondentiák 
csak titkon és susogva folytanak; végre nyilván cir-
culáló levelek által mindenek úgy egyet értettek, 
hogy a feltekert húroknak mindenütt egyforma 
hangjok vala. Legelsőben is a nemzeti magyar ru-
hának felvételén kezdett éledni a patriotismus, 
mely annál szebb és csodálatosabb volt, hogy már 
alig lehetett magyar öltözetben látni valakit, min-
denütt mint az árvíz a német öltözet eláradott. 
[…] Ide járult ez is: hogy mindenek magyarul be-
szélnek, akik nem tudják, tanulják a nyelvet, holott 
ezelőtt kevés hónapokkal, kivált nagy társaságban 
magyar nyelven szólót találni nem lehetett. […] 
Szerencsés fátum tehát, hogy ily hirtelen a magyar 
ruha és nyelv a maga nemzeténél becsületre ka-
pott. Különben is a ruha és a nyelv formálja a nem-
zetet különös nemzetté.

(Keresztesi József református lelkész naplójából; 
1790)
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14. A felvilágosult abszolutizmus reformjai  109

• Miről döntött az uralkodó?
•  Mi vezethette idáig, és mennyire volt meggyőződve a rendek igazáról?
• Hogyan értelmezte korábbi tevékenységét?
• Mely rendeleteit nem vonta vissza?

Hogyan látja a történettudomány II. József politikáját napjainkban? 
 Olvassuk el a munkafüzetben található történészi értékeléseket!

A haldokló II. József
Mire utal a pap jelenléte a császár betegágyánál?

Ilyen körülmények között semmit sem ér a fél tett. 
Én tehát, hogy egyszer s mindenkorra elejét ve-
gyem a magyar és erdélyi rendek minden elgon-
dolható, a méltányosságnak csak a színével is bíró 
panaszainak, minden uralkodásom alatt kelt álta-
lános rendeletet és intézkedést eltörlök, s őket 
azon állapotba visszahelyezem, melyben Őfelsé-
gének, a boldogult császárnénak halálakor voltak. 
Ebből csak a tolerancia-patenst, az új lelkészren-
dezésre vonatkozó intézkedéseket, végre a jobbá-
gyokra vonatkozót veszem ki.

A koronát és az ország többi klenodiumait [ko-
ronaékszereit], mihelyt a budai várban lesz szá-
mukra illő hely, oda kell átvinni. […]

Remélem, a rendek belátják önzetlenségemet 
és javokat célzó törekvéseimet, így méltán elvá-
rom tőlük, hogy az államot egyelőre újoncokkal és 
a sereget a szükséges készletekkel ellássák. A föld-
mérés úgy szakíttassék félbe, hogy a már meglévő 
mérés és becslés, mert már annyiba került, és még 
szükséges lehet, felhasználható legyen. […] 

Szívemből kívánom, hogy Magyarország ez in-
tézkedés által annyit nyerjen boldogságban és jó 
rendben, amennyit neki minden tárgyban rende-
leteim által akartam megszerezni.

(II. József rendeleteinek visszavonását 
elrendelő utasítása; 1790)

II. József szobra Bécsben

II. József megítélése 

II. József politikai megítélése nemcsak a kortársakat, hanem az utókort 
is megosztotta. Sokan olyan jó szándékú, reformer császárnak látták, 
aki a korát megelőzte, és tetteivel, elképzeléseivel egy korszerű birodal-
mat akart kialakítani. Mások II. József makacs, önkényeskedő szemé-
lyiségét emelte ki, mondván, az uralkodó felesleges „szélmalomharcot” 
folytatott, hiszen megértőbb politikával, tárgyalásokkal sokkal több 
eredményre jutott volna. Mindkét vélemény rámutat azonban arra, 
hogy II. József az összbirodalom fejlesztésén fáradozott, és a magyar 
szuverenitást a legkevésbé sem tartotta fontosnak.

Összegzés

Okok és következmények
• Milyen okok vezettek a felvilágosult abszolutista refor-

mok bevezetéséhez?
• Milyen közvetlen hatásai voltak a Mária Terézia által be-

vezetett rendeleteknek?
• Melyek voltak II. József legfontosabb rendelkezései?
• Mi lett a reformjainak sorsa?
• Hogyan alakult a rendek és az Udvar kapcsolata az idő-

szakban?

Történelmi nézőpont
• Milyen célok, szándékok vezették II. Józsefet uralkodása 

során?
• Hogyan mutatkozott meg a felvilágosult abszolutizmus 

ellentmondásossága II. József intézkedéseiben? 
• Miért értékeli személyét kedvezőtlenül a magyar közgon-

dolkodás? 
• Miért értékeli kedvezően Mária Teréziát a magyar köz-

gondolkodás?

Történészszemmel
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Összefoglalás

1. A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Birodalomban
• A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke
• A korszak uralkodóinak és a magyar rendiségnek a viszonya
• Demográfi ai változások, etnikai jellemzők
• Társadalmi és gazdasági változások az időszakban

2. A felvilágosult abszolutizmus időszaka
• A felvilágosult abszolutizmus értelmezése
• Mária Terézia reformjai
• II. József ellentmondásos politikájának az értékelése

3. A kultúra és művelődés a korszakban
• Az állami oktatáspolitika
• A felvilágosodás hatása

Kerettantervi 
fogalmak, 
adatok

Fogalmak: kuruc, labanc, szabadságharc, trónfosztás, amnesztia, felvilágosult abszolutizmus, kettős vámhatár, 
úrbéri rendelet, Ratio Educationis, türelmi rendelet, nyelvrendelet.
Személyek: II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József.
Topográfi a: Temesvár, Határőrvidék, Poroszország.
Kronológia: 1703–1711 a Rákóczi-szabadságharc, 1711 a szatmári béke, 1740–1780 Mária Terézia uralkodása, 
1780–1790 II. József uralkodása.

  • Gondoljuk végig a tanultakat az alábbi vázlatpontok segítségével!

  • Készítsünk folyamatábrát néhány témához!

  • Gyűjtsük össze a legfontosabb forrásokat az egyes anyagrészekhez!

  • Emeljük ki a nevezetes eseményeket, személyeket és a hozzájuk tartozó dátumokat!
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14. A felvilágosult abszolutizmus reformjai  111

V. ÚJ ESZMÉK 
ÉS AZ IPAROSODÁS KORA

A történettudomány „hosszú 19. századnak” nevezi az 1789 és 1914 közötti időszakot. Ekkor számos olyan esemény történt, 
amely végigkísérte a korszakot. Az egyik ilyen az eszmetörténet, amelynek első szakaszát tekintjük most át, a másik a gazda-
ságban bekövetkezett változások. 

Ebből a fejezetből megtudhatod:
• milyen új politikai eszmeáramlatok születtek a 19. század első 

felében;
• milyen változások miatt beszélhetünk ipari forradalomról;
• hogyan hatottak a változások a mindennapokban. 

Ezek során tovább gyakorolhatjuk:
• az ismeretszerzést elsődleges forrásokból;
• néhány fontos tudományos felfedezés és technikai 

találmány jelentőségének értékelését abból 
a szempontból, hogy mennyire változtatta meg 
az emberek életét.

Stephenson gőzmozdonya, a Rocket
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A bécsi kongresszus résztvevői (színezett metszet)

15. Liberalizmus, nacionalizmus és konzervativizmus
Napóleon a vesztes lipcsei csata után ezt mondta: „Utánam a forradalom jön, vagy inkább az eszmék 
jelennek meg újra, amelyekből született.” Milyen eszmeáramlatokra gondolhatott? Milyen elképzelések 
születtek a felvilágosodás idején a hatalomról és a társadalomról?
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A Német Szövetség határa

A bécsi kongresszus területi 
határozatai

Hasonlítsuk össze a tér-
képet a 13. témakör Euró-
pa-térképével! Hol változ-
tak meg jelentősen a hatá-
rok? Gyűjtsük ki az orosz és 
osztrák területi nyeresége-
ket! Hogyan alakult a né-
met területek sorsa? Mi-
ként alakítottak ki ütköző-
zónát Franciaország keleti 
határainál? Mi lett a len-
gyel térséggel?

A bécsi kongresszus határozatai
Hogyan szilárdították meg a dinasztikus államok helyzetét?

A lipcsei csata után a győztes hatalmak egy általános békekonferen-
ciát tartottak. A bécsi kongresszuson (1814–1815) a törökök kivéte-
lével minden európai állam képviseltette magát, meghívást kapott Fran-
ciaország is, ahol időközben a Bourbonok restaurálták a hatalmukat 
(XVIII. Lajos). Az első időszakban nem tudtak megegyezni Európa 
jövőjéről, a vitás területi kérdésekről, de a konfl iktusok Napóleon visz-
szatérési kísérlete után rendeződtek.

A bizalmatlanság a megváltozott erőviszonyokból származott, hi-
szen Oroszország (I. Sándor) nagy tekintélyre tett szert a háború alatt, 
és túlzott megerősödése a Habsburgokat (I. Ferenc) fenyegette. Az orosz 
cár számíthatott a porosz király (III. Frigyes Vilmos) támogatására. Az 
osztrák államkancellár, Metternich herceg az orosz törekvések leféke-
zésére megnyerte magának az európai egyensúly kialakítására törekvő 
brit diplomáciát. Franciaország külügyminisztere (Talleyrand) felis-
merte a belső viszályok adta lehetőséget, és országának a legkedvezőbb 
békefeltételeket tudta elérni. A színfalak mögötti diplomáciai „kötél-
húzás” alig érződött a kongresszus időszaka alatt, sőt a császári fővá-
rosba érkező mintegy kétszáz küldöttség bálokkal, táncmulatságokkal 
és vadászattal töltötte az idejét.

A győztesek a dinasztiák tekintélyének visszaállítására és 1789 szel-
lemiségének eltörlésére törekedtek. A kongresszus jelentős területi 
változásokkal zárult, de az európai egyensúly nem bomlott meg. Len-
gyelországot nem állították helyre, a területén osztozó három dinasztia 
megőrizte korábbi szerzeményeit. A német területek széttagoltsága 
fennmaradt, a kialakuló Német Szövetség közel negyven tagállama laza 

Mikor döntöttek utoljára egy nagyobb nemzet-
közi béketárgyalás keretében az európai államok 
határairól? Milyen jellegű háborút zárt le az akkori 
békerendszer? Miben különbözött ettől a bécsi 
kongresszus?
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15. Liberalizmus, nacionalizmus és konzervativizmus 113

államszövetségbe tömörült az osztrák császár névleges vezetése alatt. 
Itáliában visszaállt a 18. századi megosztottság, a területek nagy része 
újra idegen dinasztiák fennhatósága alá került, az egyetlen olasz ere-
detű dinasztia a Szárd Királyságot (Piemont) vezette. 

Európában a győztes dinasztiák további területeket nyertek: a Habs-
burgoké lett Velence és Lombardia, az oroszok megszerezték Finnor-
szágot és Besszarábiát, a poroszok a Rajnánál kaptak területeket. Fran-
ciaországot ütközőállamokkal szigetelték el, keleti határán létrejött a 
Németalföldi Királyság (Belgium és Hollandia egyesítésével), délen a 
Szárd Királyságot erősítették meg. Nagy-Britannia elsősorban a gyar-
matok feletti uralmát ismertette el a többi európai állammal, miközben 
néhány stratégiai helyszínt bekebelezett (például Máltát és Ceylon szi-
getét).

A Szent Szövetség létrejötte
Milyen elvek alapján szervezték át Európát?

A hatalmi viszonyok rendezése után I. Sándor orosz cár javaslatára egy 
szilárd szövetségi rendszert hoztak létre a forradalom szellemiségével 
szemben. A cár által elképzelt, vallási ideológián alapuló Szent Szövet-
ség rendszere az abszolutista hatalommal rendelkező dinasztiák meg-
erősítését szolgálta (Nagy-Britannia nem csatlakozott). A legfőbb cél 
a veszélyes, „felforgató” eszmék elleni fellépés és a társadalmi változá-
sok megakadályozása volt. A Szent Szövetség uralkodói számára a nép-
szuverenitás gondolata egyet jelentett a forradalommal, amely végső 
soron újra a jakobinus eszmeiség előretörését hozhatja el. Ezért a ha-
talom forrásának a jogszerű, Isten kegyelméből fakadó uralkodói 
jogot tekintették. A legitimizmus alapján létrejövő szövetségi rend-
szerhez nemsokára a győztesekkel együttműködő Bourbon-dinasztia 
is csatlakozott.

A politikai nyilatkozat lassan egy katonai együttműködés alapja 
lett. A megfogalmazott elvek szerint a dinasztiák kölcsönösen segítik 
egymást, és forradalmi veszély esetén katonailag támogatják a szorult 
helyzetbe került uralkodótársukat (1820). A katonai intervenció (fegy-
veres beavatkozás) elve nemsokára gyakorlatilag is életbe lépett. 
A Habsburg Birodalomban I. Ferenc kancellárja, Klemens Metternich 
[ejtsd: klemensz metternih] rendelkezéseivel (az egyesületek feloszla-
tása, a cenzúra megszigorítása, titkosrendőrségi megfi gyelések, a be-
súgóhálózat kiépítése) stabilizálta a rendszert.

A francia forradalom eszmeisége (szabadságjogok, alkotmányos-
ság) tovább élt a művelt rétegek körében. Dél-Európában az 1820-as 
évek elején újabb forradalmi hullám indult. Előbb a spanyol, majd a 
portugál királyt kényszerítette katonatiszti lázadás az abszolutizmus 
feladására, majd Itáliában (Nápoly és a Szárd Királyság területén) a 
nemzeti egységért indult mozgalom. A Szent Szövetség rendszere 
katonai erővel fojtotta el a dél-európai forradalmakat, Itáliában osztrák 
(1821), Spanyolországban francia csapatok (1823) számolták fel a moz-
galmakat. A Szent Szövetség uralkodói számára a forradalom egyet 
jelentett a teljes rend felbomlásának rémképével, ezért törekedtek a 
legitimáción alapuló rend fegyveres úton való megvédésére. 

A „modern eszmék” Oroszországba is eljutottak, itt elsősorban a 
nyugat-európai hadjáratokban jeleskedő katonatisztek szervezkedtek. 
A felkelést az I. Sándor halálát követő trónváltás napjaiban robbantot-
ták ki (1825). A dekabrista felkelést (az elnevezés a decemberi moz-
galomra utalt) az új cár, I. Miklós (1825–1855) leverte, és kemény 
eszközökkel megtorolta.

Az oszthatatlan és legszentebb Háromság nevé-
ben! Ő Felségeik Ausztria Császára [I. Ferenc], Po-
roszország Királya [III. Frigyes Vilmos] és Mindegyik 
Oroszország cárja [I. Sándor] azon nagy esemé-
nyek következtében, melyek az utolsó három év 
lefolyását Európában jellemezték […] a következő 
pontokra nézve egyeztek meg:

1. A Szentírás azon pontjainak megfelelően, 
melyek minden embernek megparancsolják, hogy 
egymást testvéreknek tekintsék, a három szerző-
dő uralkodó egy igaz és feloldhatatlan testvériség 
köteléke által egyesítve, magukat honfi társnak te-
kintvén, egymásnak minden alkalommal és min-
den helyen segítséget és támogatást fognak nyúj-
tani: alattvalóikkal és hadseregeikkel szemben 
családapáknak tekintik magukat; és őket ugyan-
annak a testvériségnek a szellemében fogják kor-
mányozni, melyek a vallás, a béke és igazság vé-
delmére lelkesítik.

2. Ennek következtében úgy a nevezett kormá-
nyok, mint alattvalóik között az legyen az egyet-
len alapelv, hogy egymásnak közvetlen szolgála-
tokat tegyenek […].

(A Szent Szövetség alapokmányából; 1815)

A szövetséges kabinetek összegyűltek avégből, 
hogy az európai forradalom veszedelmét fontoló-
ra vegyék, alkalmazni óhajtván szövetségük elve-
it, és megóvni népeiket és Európát a bűn ragályá-
tól […].

I. Mindazon államok, amelyek az európai szö-
vetség részét alkotván, forradalmi állapotban van-
nak, és más államokra nézve veszedelmet képez-
nek, megszűnnek a szövetség tagjai lenni, amíg a 
rend helyreállítva nem lesz.

II. A hatalmak törvénytelen kormánytól eszkö-
zölt semmiféle változást nem fognak elismerni.

III. Ha bármely állam bármely más állam közel-
ségét veszedelmesnek fogja tartani, először rábe-
széléssel, ha szükséges, fegyverrel fog föllépni. 

(A Szent Szövetség troppaui 
kongresszusának határozataiból; 1820)

• Milyen ideológia kovácsolta össze a szerződő fe-
leket? Hogyan értelmezhették ezáltal a forradal-
mi időszakot?

• Miként tekintettek magukra az uralkodók? Mi-
lyen hatalmi berendezkedés olvasható ki ebből?

• Mire vállaltak kötelezettséget az uralkodók? 

• Miként tekintettek a szövetség tagjai a forradal-
makra?

•  Hogyan próbáltak fellépni a változásokkal szem-
ben?

• Milyen elvet mondtak ki a szövetség hatalmai?
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Új eszmék megjelenése 
Hogyan érvényesült a francia forradalom hatása?

A francia forradalom eszméiben a legtöbb 19. századi politikai irány-
zat megtalálhatta saját gyökereit. Az ott kialakuló bal- és jobboldal 
elnevezés, a pártprogramok, a jelszavak, a politikai sajtó mind-mind 
e jelentős esemény során jött létre. Az Emberi és polgári jogok nyilat-
kozata, majd a Code Napoleon egy új korszellem dokumentumaiként 
alaposan felforgatták Európa feudális társadalmi berendezkedését. 
A hosszú napóleoni háborúk felélesztették az európai népek naciona-
lizmusát is, számukra a „nemzet” fogalmába a társadalom minden 
rétege beletartozott. 

A „szabadság, egyenlőség, testvériség” jelszava tovább élt, és a for-
radalmi eszmék mélyen beépültek az európai polgárság politikai tö-
rekvéseibe. A bécsi kongresszus (1814–1815) szellemisége és ókon-
zervatív szemléletmódja hadat üzent ennek a forrongó Európának. 

A liberalizmus 
Milyen fő törekvései voltak a liberális gondolkodóknak?

A liberalizmus politikai áramlata a szabadságeszme megteremtését 
tűzte ki célul a 19. század első felében. A szabadelvű gondolkodók a 
felvilágosodás eszmeiségére támaszkodva vázolták fel az általuk el-
képzelt polgári állam működését. Fontosnak tartották az alkotmányos 
keretek kialakítását és a hatalmi ágak szétválasztását. A szerzők mű-
veiben az egyéni szabadságjogok, mint például a tulajdonhoz való jog, 
a szólás- és véleménynyilvánítási szabadság, valamint a vallásszabadság 
kiemelt szerepet kaptak. 

A francia forradalom diktatórikus időszaka azonban meghatározta 
a korai liberális gondolkodók írásait. Sokan a jakobinus kormányzat 
ténykedéséből a közvetlen demokrácia eltorzulását és a magánérdek 
elnyomását olvasták ki. A tömegek újabb uralmát szerintük a képvise-
leti demokrácia és a választójog korlátozása akadályozhatja meg. 

A vagyoni cenzushoz kötött választójog (meghatározott adófi zetés 
után járó jog) leszűkítette a választópolgárok körét. A 19. század elején 
a liberálisok szerint csak a művelt és megfelelő anyagi háttérrel rendel-
kező polgárság tud működőképes demokráciát kialakítani. Úgy vélték, 
a polgári állam kiépülése megteremti az alsóbb rétegek felemelkedését, 
ezután kibővülhet a politizálók köre.

a radikális átalakulás

elvetése, szerves fejlődés
konzervativizmus

a rendi társadalom felszámolása,

a szabadságjogok bővítése,

új nemzetfogalom

polgárosodás

a felvilágosodás

eszméi

a francia forradalom

hatásai

az ipari forradalom

következményei

liberalizmus

nacionalizmus

szocializmus

egyenlősítő törekvések

kommunizmus

A 19. század új eszméi (A szocializmusról, illetve a kom-
munizmusról a következő tanévben tanulunk.)

A demokrácia, vagy helyesebben: a demokratikus 
elv a továbbiakban semmiképpen sem azonos je-
lentésű számunkra a népuralommal, még kevésbé 
a csőcselék uralmával, és egyáltalán nem ellentéte 
a monarchiának. […]

A demokratikus elvnek eleget tesznek, […] 
amennyiben a kiváltságokkal szemben az azonos 
jog alapelvét juttatjuk uralomra. Éppen ezért a 
legkevésbé sem összeegyeztethetetlen a monar-
chiával – természetesen az alkotmányos, vagyis a 
népjog által korlátozott monarchiával – […] 
amennyiben egy monarchikus uralkodó kivált-
képpen alkalmasnak tűnik, sőt önnön érdekei ösz-
tönzik arra, hogy a népközösség jogait tisztelet-
ben tartsa, és minden állampolgár egyenlő jogú-
ságát megóvja, és mivel éppen itt, ahol a trón 
elégséges hatalommal rendelkezik, feleslegesnek, 
ennek következtében elvetendőnek is tűnik az ál-
talános népjog további korlátozása, nevezetesen 
az arisztokratikus előjog révén.

(A demokrácia címszava a Staatslexikonból; 1834) Alapelvünk feltételezi az ízlés és a foglalatosság szabadságát; szabad-
ságot, hogy úgy alakítsuk életünket, ahogy hajlamainknak megfelel; 
hogy vállalva a következményeket, azt tesszük, amit tenni akarunk em-
bertársaink akadályoztatásától mentesen, mindaddig, míg az, amit te-
szünk, nincs az ő kárukra, s azt tesszük még akkor is, ha viselkedésün-
ket ostobának, ferdének vagy helytelennek vélik. […] Remélhetőleg 
elmúltak már azok az idők, amikor még védelmezni kellett a kormány 
önkénye és korruptsága elleni biztosítékok egyikét, a sajtószabadsá-
got. Feltehetjük, hogy ma már szükségtelen az ellen érvelni, hogy egy 
törvényhozó vagy végrehajtó hatalom – melynek érdekei nem azono-
sak a nép érdekeivel – előírhassa, hogy miképpen kell a népnek gon-
dolkodnia, s megszabhassa, milyen tanokat és érveket nem szabad 
hallania. […] Ha az emberiség egyetlen ember kivételével azonos véle-
ményen volna, még akkor sem lenne joga ezt az embert elhallgattatni, 
ahogy annak sem lenne joga – ha hatalma volna is rá – az emberiséget 
elhallgattatni. […] 

(Részletek John Stuart Mill A szabadságról című művéből, 1859) 

• Értelmezzük Mill szabadságfelfogását! Hogyan 
vélekedett az egyéni szabadságról? 

• Milyen álláspontot képviselt a szólás- és véle-
ménynyilvánítási szabadságról? 

• Mely történeti dokumentumokban olvashattunk 
hasonló gondolatokat?

A

A

Milyen politikai és eszmei háttere volt az új esz-
méknek? Milyen közös törekvések jellemezték a 
kialakuló eszmeáramlatokat? Miben tért el ettől a 
szocializmus? Hogyan képzelte el a társadalom át-
alakítását a konzervativizmus? 

• Milyen történelmi előzmények miatt utasították 
el a korszak liberálisai a népuralmat?

• Hogyan viszonyultak a királysághoz?
• Mit értettek demokratikus elv alatt?
• Milyen jellegű államberendezkedést támogattak?
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Összegzés

Okok és következmények
•  Milyen elvek vezérelték a győztes hatalmakat a bécsi 

kongresszuson?
•  Miként döntöttek a területi kérdésekben?
•  Hogyan képzelték el a „lázító eszmék” elleni fellépést?

Történelmi jelentőség
•  Miért jött létre a Szent Szövetség?
•  Miként hatott a felvilágosodás és a francia forradalom a 

kialakuló eszmeáramlatokra?
•  Hogyan vélekedtek az egyénről és a közösségről a kora-

beli politikai áramlatok?

Megtartani, s egyszerre javítani – ez más jellegű feladat. 
Ha a régi alkotmány használható részeit meg akarjuk tar-
tani, s ha az újat hozzá akarjuk illeszteni ahhoz, ami a régi-
ből megmaradt, […] nélkülözhetetlen az óvatosság és 
elővigyázatosság ott, ahol élettelen anyaggal van dol-
gunk, sokkal nélkülözhetetlenebbé, szent kötelességgé 
válik akkor, amikor rombolásunk és alkotásunk tárgya 
nem fa és kő, hanem érző lények, akiket ezrével dönthe-
tünk nyomorba gyors és meggondolatlan döntéseinkkel. 
De Párizsban – úgy tűnik – az a nézet vált most uralkodó-
vá, hogy az érzéketlen szív és a megrendíthetetlen biza-
lom az egyetlen követelmény a tökéletes törvényhozóval 
szemben. […] Amit a francia törvényhozók merész és ha-
tározott lelkük bizonyságának tartanak, azt én siralmas 
tehetetlenségük jeleként fogom fel. Végtelen sietségük-
ben – anélkül, hogy ezt maguk észrevették volna – a ter-
mészet kínálta egyszerű megoldásokkal szemben táplált 
bizalmatlanságuk kiszolgáltatta őket a kalandoroknak és 
cselszövőknek, az alkimistáknak és sarlatánoknak.

(Edmund Burke Töprengések a francia 
forradalomról című munkájából; 1790)

Az Ifj ú Itália azoknak az olaszoknak testvérisége, akik hisz-
nek a haladás és a kötelesség törvényében, akiknek meg-
győ ződésük, hogy Itália hivatása a nemzetté válás, amit 
önerejéből végbevihet – hogy a múltbeli kísérletek balsi-
kere nem a gyengeségnek, hanem a forradalmi elemek 
erőtlen vezetésének tudható be –, hogy a siker titka az 
erőfeszítések állhatatosságában és egységében rejlik; ola-
szok testvérisége, akik szövetkezésben egyesülten gon-
dolataikat és tevékenységüket a nagy célnak szentelik, 
hogy felélesszék Itáliát mint szabad és egyenlő emberek 
nemzetét, amely egységes, független és államilag önálló. 
A nemzet az egyetlen szövetségben testvérré vált és 
egyetlen közös törvény alatt élő olaszok egyetemessége. 
Az Ifj ú Itália köztársasági és egységes.

(Giuseppe Mazzini: Az Ifj ú Itália elvei; 1832)

• Miben hibáztak Burke szerint a franciák az új rendszer 
megteremtésekor? Mit nem vettek fi gyelembe az átala-
kítás során? 

• Hová vezethet a franciák politikai eljárása? Mire hívta fel 
ezzel a fi gyelmet? 

• Mennyire igazolták az események Burke állítását? Mit ja-
vasolt Burke a társadalom átszervezése kapcsán? 

• Mire vezette vissza Mazzini a nemzeti erők gyengeségét? 
• Hogyan képzelte el az ország jövőjét?

A konzervativizmus
Milyen jellegű változásokat sürgetett a konzervativizmus?

A francia forradalomról készült legelső brit értékelés kriti-
zálta a radikális átalakulás erőltetett lépéseit és a hagyományok-
tól való teljes elszakadást. Edmund Burke [ejtsd: edmund börk] 
mérsékelt politikai átalakítást javasolt, mivel szerinte a túl 
nagy változások erőszakhoz és szükségszerűen terrorhoz vezet-
nek. Úgy vélte, a múlt értékeinek beépítésével is lehet reformo-
kat végrehajtani, és a franciák hibát követnek el, amikor sem-
mibe veszik a több évszázados hagyományokat. 

A társadalom és az állam szerves fejlődésében való hit – a 
„megőrizve megújítani” gondolat – állt Burke elképzelésének 
középpontjában, és az általa kidolgozott elméletrendszer a kon-
zervativizmus ideológiai alapja lett. Maga az eszmeáramlat po-
litikai erőként a liberalizmussal párhuzamosan a 19. század első 
felében jelent meg. A „fontolva haladás” a hagyományokra hi-
vatkozott, és mérsékelt reformokat szorgalmazott, szemlélet-
módja sokban eltért a Metternich által képviselt, a változtatá-
sokat ellenző ókonzervatív irányzattól.

A nacionalizmus
Hogyan alakult át a nemzeteszme a korszakban?

Az újfajta nemzeti eszme, a nacionalizmus a napóleoni hábo-
rúk alatt bontakozott ki Európában. Mindenhol háttérbe szorult 
a rendi nemzetfelfogás, amely évszázadokon keresztül csak a 
kiváltságosokat tekintette a nemzet részének. A kibontakozó 
mozgalmak széles körű nemzeti megújulást hirdettek (például 
nyelvújítás, irodalom, képzőművészet). A nemzet felemelésébe 
beletartozott a közös azonosságtudat (identitás) kialakítása, a 
történelmi múlt feltárása és újraértelmezése. A soknemzetisé-
gű, idegen dinasztiák által irányított birodalmak népei sokszor 
a másikkal szemben is meghatározták magukat, és a történelmi 
gyökereket gyakran hamis színben tüntették fel. 

A nemzetállami keretek kialakítása az egyik legfőbb politi-
kai törekvés lett, amely egyes nemzeteknél a függetlenségi moz-
galmak létrejöttéhez vezetett. Itáliában az egységes olasz nem-
zetállam megteremtéséért Mazzini szervezetet hozott létre (Ifj ú 
Itália), és titkos fegyveres csoportok alakultak. A fegyveres szer-
vezkedés egyik vezetője a későbbi legendás forradalmár, Giuseppe 
Garibaldi lett. A német területen elsősorban értelmiségiek (egye-
temi tanárok és diákok) alapítottak mozgalmat (Ifj ú Németor-
szág), és az ország egyesítését alkotmányos eszközökkel akar-
ták elérni. A nacionalizmus kezdetben a liberális eszméket is 
beépítette az érvrendszerébe, Magyarországon a nemzeti libe-
ralizmus lesz a reformkor egyik fő eszméje.
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Az ipari forradalom előzményei Angliában

Hogyan segítette elő a mezőgazdaság átalakulása 
az ipari forradalmat? Milyen egyéb tényezők ha-
tottak még kedvezően? Mi volt a hatása minden-
nek a népességre? Vitassuk meg, miért Angliából 
indult el az ipari forradalom! 

16. Az ipari forradalom hullámai
Gondoljuk végig, hogyan alakítják át életünket a legújabb informatikai eszközök! Vitassuk meg, mit 
jelent a napjainkra vonatkoztatott digitális forradalom kifejezés! Idézzük fel az általános iskolában ta-
nultakat a 18–19. századi találmányokról! Hogyan változtatták meg az életkörülményeket? 

Az ipari forradalom kezdete
Milyen előzményei voltak a gazdasági fejlődésnek?

A 18. század utolsó harmadától előbb Nagy-Britanniában, majd a 19. 
század elején Nyugat-Európa egyes országaiban, illetve az Amerikai 
Egyesült Államokban is jelentős gazdasági fejlődés vette kezdetét. Az 
iparosodás a tudományos-technikai ismeretek folyamatos bővülésé-
vel, és az iparosodó területek átalakulásával, például a közlekedés fej-
lődésével, számos nagyváros kialakulásával és az életminőség javulá-
sával járt együtt. Mindez gyökeresen átalakította a mindennapi életet, 
a társadalmat és a környezetet. A radikális változásokat eredményező 
folyamatot ipari forradalomnak nevezik. Ez a kifejezés nemcsak a 
robbanásszerű gazdasági növekedésre, hanem az időszakban bekövet-
kezett egyéb változásokra is utal. A folyamat egyes gazdaságtörténészek 
szerint napjainkban is tart, ezért az ipari forradalom több szakaszáról 
beszélnek. 

Az első ipari forradalom az 1770-es évektől a 19. század közepéig 
tartott. Ebben az időszakban a manufaktúrákat felváltotta a gyárakba 
koncentrált, gépekkel folytatott termelés. Az átalakulás fő színtere a 
stabil belpolitikai viszonyokra és a kiépülő gyarmatbirodalomra tá-
maszkodó Nagy-Britannia volt. A korábbi évszázadok gazdasági ered-
ményeire (tőkés vállalkozások, manufaktúrák) támaszkodó országban 
először mezőgazdasági fejlesztések kezdődtek a 18. század elejétől. 
A földterületek többségén a birtokosok elkezdtek korszerű termelési 
módszereket alkalmazni. Ez a vetésforgó kialakítását jelentette, amely-
nek során az ugar területére takarmánynövényeket (zabot, lucernát) 
ültettek, így az állatoknak télre is tudtak élelmet biztosítani. Ezzel le-
hetővé vált az istállózó állattartás, amely egész évben ellátta a csalá-
dokat hús- és tejtermékekkel. A birtokosok talajjavító módszerekkel 
(trágyázás) bővítették a gabonatermelést, illetve az új kapásnövények 
(burgonya, kukorica) további élelemforrást biztosítottak. Ez a 18. szá-
zadi „mezőgazdasági forradalom” biztosította a folyamatosan növek-
vő népesség és az iparosodó városok élelmiszer-ellátását, így fenntar-
totta a gazdasági növekedést.

a gyáripar
kialakulása

a földek tagosítása

vetésforgó

a textilipar fejlődése

találmányok

új növények

a közlekedés
forradalma 

  tőkés viszonyok         vállalkozási szabadság       az életfeltételek javulása

népességnövekedés

élelmiszertöbblet

a mezőgazdaság
modernizálása

urbanizáció

Hogyan alakult át a mezőgazdasági termelés a 
kora újkorban? Miért hatékonyabb a vetésforgó a 
háromnyomásos gazdálkodásnál? Állapítsuk meg, 
hogyan hatottak a változások a népesedési viszo-
nyokra! Milyen folyamat gyorsult fel Angliában az 
első ipari forradalom alatt?

A háromnyomásos gazdálkodás és a vetésforgó

A demográfi ai növekedés és a városiasodás üteme Angliában
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Az angol fejlődés háttere
Miért a szigetországban kezdődött az ipari forradalom?

Az iparosodás kibontakozásában Nagy-Britanniát számos kedvező 
feltétel is segítette: az ország jelentős szén- és vasérckészlettel ren-
delkezett. A folyók szabályozása, illetve a csatornahálózat kiépítése 
a belső szállítás költségeit csökkentette, míg az egyre terebélyesedő 
gyarmatbirodalom a kivitelt lendítette fel. 

A 18. századtól kezdve a feltalálóknak köszönhetően sorra szület-
tek a tudományos-technikai találmányok. A feltalálók a szabadalmi 
törvény alapján védettséget kaptak, ezáltal 14 évig kizárólagos jogon 
értékesíthették találmányukat. A beruházásokhoz szükséges tőkét jól 
működő hitelszervezet biztosította – az Angol Bank (1694) fi ókszer-
vezetei az egész országot behálózták.

A fejlődést a korabeli gazdasági szemlélet is elősegítette, hiszen az 
időszakot jellemző szabad versenyes kapitalizmus elvetette az álla-
mi beavatkozást a gazdasági folyamatokba.

A népesség számának gyarapodásával a növekvő belső fogyasztás 
először a textilipart állította kihívás elé. A két alapművelet, a fonás 
és szövés gépesítése több feltaláló találmánya során, lépésről lépésre 
valósult meg (például Hargreaves fonógépe 1769-ben és Cartwright 
szövőszéke 1785-ben). 

A gazdasági növekedést felgyorsította az emberi munkavégzést 
megkönnyítő külső energiaforrás, a gőzenergia szolgálatba állítása. 
A természeti energiák hasznosítása után James Watt [ejtsd: dzsémsz 
vat] gőzgépe (1769) korszakváltást jelentett. A gőzenergiát kezdetben 
a bányászatban alkalmazták a bányavíz kiszivattyúzására (a Th omas 
Savery és Th omas Newcoman által kifejlesztett gőzszivattyú segítsé-
gével). Watt tökéletesítette a gőzgépet: az addigi dugattyúk egyenes 
vonalú, váltakozó irányú (fel-le) mozgását áttételek segítségével 
egyenletes körmozgássá alakította át. A munkagép sokkal kevesebb 
tüzelőanyagot igényelt, és műhelyi szerszámgépek hajtását is lehe-
tővé tette. A forgómozgás folyamatos biztosítása számos új találmány 
megszületéséhez vezetett. A gőzenergia hasznosítása gyorsan terjedt 
a textiliparban, rövidesen létrejött az első gőzgéppel működő fonoda 
(1785).

A hagyományos posztógyártás mellett a 19. század első felében 
a pamutipar is fellendült, amelynek a nyersanyagigényét az Indiából 
beszállított gyapot látta el.

Az ipari forradalom kiteljesedése
Melyek voltak a korszak legfontosabb találmányai?

A tömegtermelés a belső szállítás felgyorsítását igényelte, és a 19. 
század elején megindult a közlekedés forradalma. A Robert Fulton 
[ejtsd: robert falton] által megépített lapátkerekes gőzhajó először 
az Amerikai Egyesült Államokban mutatkozott be (1807), de rövi-
desen az európai országok is megvették a találmányt. 

Néhány évvel később az Atlanti-óceánt először átszelő gőzhajó 
(1819) nemcsak a világkereskedelemnek, hanem a fl ottafejlesztésnek 
is irányt szabott. Először a lapátkerekek sérülékenységét kellett ki-
küszöbölni, majd idővel a hajócsavar feltalálásával az egyre erősebb 
gőzgépekkel hajtott hajók háttérbe szorították a vitorlásokat. A szá-
razföldi áruszállítás a szilárd burkolatú úthálózat kiépítésével és a 
vasút megjelenésével gyorsult fel. 

Bár a gőzmozdony megépítésével többen is kísérleteztek, George 
Stephenson [ejtsd: dzsorzs sztívinzon] lokomotívjai megőrizték 

Nézzünk utána az interneten a „fonó Jenny” működé-
si elvének! Milyen technikai újítások könnyítették 
meg a termelést?

Nézzünk utána az interneten a gőzgép működési el-
vének! Miben hozott technikai újításokat James Watt 
találmánya?

James Hargreaves fonógépe, a „fonó Jenny”

James Watt kettős hatású gőzgépe
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Stephenson gőzmozdonya

technikai fölényüket. Stephenson első mozdonyának megépítését követően 
(1814) még tucatnyi modellt készített; a kétkedőket az első vasútvonal átadá-
sánál tartott bemutatója győzte meg (1825). 

A találmányok, a technikai változások óriási mennyiségű nyers- és ková-
csolt vasat igényeltek. Az ipari forradalom kibontakozását a kohászat mű-
szaki fejlődése is segítette. A vaskohászat technikája a kora újkorban sokat 
javult, az olvasztókohókban az előállított nyersvas mennyisége folyamatosan 
növekedett. A vastermeléshez azonban rengeteg faszén (a vasérc megolvasz-
tásához szükséges tüzelőanyag) kellett, és az erdőirtás riasztó méreteket öl-
tött. A 18. század elején a vashiánnyal küszködő Anglia oroszországi nyersvas 
behozatalára szorult. A problémát a kokszosítás technikájának kidolgozása 
és a koksz kohászati felhasználása oldotta meg (Darby, 1735). A további mű-
szaki fejlesztések nyomán Nagy-Britannia néhány évtized alatt a nyersvas-
termelésben az élre került. A vasfeldolgozás és a hengerelési technika fej-
lődése pedig jó minőségű szerkezeti anyagot biztosított a gőzgépek 
gyártásának, a közlekedés forradalmának (gőzhajók, gőzmozdonyok, vasúti 
sínhálózat). 

A gyors mozgás elkerülhetetlenül agybetegséget, a delírium furiosum egy kü-
lönleges fajtáját váltja ki a utasokban. Ha ennek ellenére akadnak utazók, akik 
dacolni kívánnak e szörnyű veszéllyel, úgy az államnak legalább a nézőket kell 
megvédenie, különben a sebesen elhaladó gőzkocsi látványától ők is áldoza-
tául esnek e betegségnek. Szükséges tehát, hogy a vasút vonalát mindkét olda-
lon magas deszkakerítéssel vegyék körül.

(A Bajor Felső Orvosi Kollégium 1838-as szakvéleményéből)

Biztos, hogy a vasútépítés teljesen tönkre fogja tenni a mezőgazdaságot. 
A gazdának magasabb adót kell majd fi zetnie; és ha a ló kimegy a divatból, 
mert gőzzel utazunk, a gazda sem termelhet többé.

(A Magdeburgische Zeitung 1833. július 3-i számából)

Ha ez a felfedezés nem született volna meg, a mi vasiparunk elsorvadt volna, 
mivel a faszénhez szükséges fa egyre kevesebb lett, a földbirtokosok az ölfa 
árát rendkívül magasra emelték, sőt nem is lehetett volna hozzájutni. De mivel 
helyette bevezették a kőszén használatát, a faszén iránti kereslet csökkent, s ha 
nem tévedek, néhány év múlva ki is szorul a használatból.

(Ifj abb Darby feleségének visszaemlékező levele férje, Abraham Darby feltaláló 
tevékenységéről; 1775)

• Mivel olvasztották meg évszázadokig a 
vasércet? 

• Miért vált egyre nehézkesebbé a vasko-
hászat?

• Miért volt nagy jelentőségű Darby felfe-
dezése? 

Miután megadták a jelet, a gép roppant kocsisorával együtt megindult. A se-
besség oly nagy volt, hogy helyenként 19 km-t is kitett óránként.  A teher, mi-
vel az utazó személyek száma elérte a 450-et, a kocsikat, szenet és más szállí-
tott árukat beleszámítva közel 90 tonnára rúgott. Ezzel a terheléssel a gép 65 
perc elteltével megérkezett Darlingtonba.

Miután újabb víztartalékot, utazók tömegét, valamint egy zenekart felvett, 
a gép ismét megindult, és a 12 mérföld távolságban levő Stocktont 3 óra és 7 
perc alatt érte el, beleszámítva azt az időt, amelyre az útközbeni megálláshoz 
szüksége volt. A vonat Stocktonba érkezésének pillanatában 600 személyt 
szállított. Ennyien ültek a kocsikban vagy akaszkodtak fel rájuk. Nagy volt tehát 
a feltűnés és az álmélkodás, melyet a vonat érkezése Stocktonban keltett.

(Korabeli tudósítás az első angliai – Stockton és Darlington közötti – 
személyforgalmi vasútvonal 1825-ös megnyitásáról)

• Összegezzük, milyen előnyeit használták 
ki a vasútnak a korban!

• Nézzünk utána az interneten, milyen 
technikai jellemzői voltak Ste phen son 
gőzmozdonyának!

A korszak feltalálóinak nemcsak technikai 
és pénzügyi nehézségekkel, de a kortársak 
értetlenségével és kellemetlenkedéseivel is 
meg kellett küzdeniük. Nagy-Britanniában 
Stephensonnak parlamenti vizsgálóbizott-
ság előtt kellett megvédenie a vasútfejlesz-
tést, az ellenérveket Waterloo hőse, Welling-
ton herceg sorolta fel. Hasonló „társadalmi 
viták” mindenhol lezajlottak, az újságok 
szenzációs hírekben tudósítottak az új esz-
közök „káros” hatásairól.

Történészszemmel

A feltalálók nehézségei
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Az iparosodás újabb hulláma
Hogyan hatottak a természettudományos eredmények az iparosodásra?

A 19. század második felétől a tudományos ismeretek bővülése, illet-
ve a technológiai fejlesztések az iparosodás egy újabb hullámát indí-
tották el. A különböző természettudományos eredményeket például 
az elektromosság, a hő- és energiatan, illetve a szerves és szervetlen 
kémia területén a gazdaság nagyon gyorsan hasznosította. Ezt az idő-
szakot a történészek egy része második ipari forradalomnak tekinti, 
amely az elsőt a magasabb minőségi szintjével és nagyobb mennyisé-
gű termelésével, azaz tömegtermeléssel, valamint az új gazdasági ága-
zatok megjelenésével haladta meg. Sokan azonban hangsúlyozzák, hogy 
a szakaszok nem váltak el élesen egymástól, és a folyamat a 18. század 
utolsó harmadában meginduló iparosodás szerves folytatása volt.

Az 1800-as évek második felében számos új alapanyag, illetve új 
energia- és erőforrás (elektromosság, kőolaj) jelent meg. A lendületre 
ösztönzőleg hatott a kiteljesedő „vasútépítési láz”, hiszen a folyamatosan 
bővülő vasúthálózatok a kohászat folyamatos fejlesztését igényelték. 
A nehéziparban a technológiai újítások (a nagyolvasztók szerkezeté-
nek változásai) lehetővé tették a tömeges acéltermelést. A kohászat 
megőrizte fontosságát, a hengerelési technika fejlődésével előállított 
jó minőségű acéltermékek a gépgyártás számos ágazatát fellendítették 
(például hajóépítés, hadiipar, erőgépek.) Az óriási mennyiségű acélt a 
gépgyártásban, a vasútépítésnél, illetve az építkezéseknél hasznosítot-
ták. (Az acél vázanyag tartósságát mutatta az első chicagói felhőkarco-
ló, valamint az 1889-ben átadott párizsi Eiff el-torony.) A tudományos 
eredmények gyakorlati alkalmazása a gazdaság vezető ágazatává emel-
te a gép-, az elektromos és a vegyipart. Előbb a nehézipar termelési 
mutatói, majd az új modern iparágak eredményei jelezték az egyes or-
szágok gazdasági pozícióit.

A Bessemer-konverter és a Siemens–Martin-kemence. Az 
acéltermelés fejlődését új kohászati eljárások segítették 
elő. Az acélgyártás során először a nyersvas nagy széntar-
talmát csökkentették. A Bessemer-féle eljárással a teljesen 
megolvasztott vason átfúvatott levegő kiégette a szenet, 
illetve a vas egyéb szennyeződéseit, ezáltal jó minőségű, 
de törékeny acél keletkezett. A Siemens–Martin-eljárás 
során a megolvasztott vashoz ócska vasat vagy oxidos vas-
ércet adagoltak, ezzel kitűnő minőségű és jól megmunkál-
ható acélt állítottak elő

Keressünk az interneten olyan videókat, amelyek 
ezen 19. századi kohók rekonstruált működését 
mutatják be!

Keressünk műszaki-technikai adatokat a korabeli 
automobilokról! Nézzük meg, melyek voltak a leg-
első közlekedési szabályok!

Új iparágak
Mely, napjaink életét is meghatározó találmányok születtek a korban?

Az elektromosság jelenségének fi zikai megismerése és a dinamó kifej-
lesztése (Siemens, 1867) az elektromos áram energiaforrásként való 
felhasználását eredményezte. Az elektromos energia előállítása vízi és 
szénerőművekben, a nagyfeszültségű áram átalakítása és továbbítása 
transzformátorok és távvezetékek segítségével valósult meg. Edison 
1879-ben feltalálta a szénszálas izzólámpát, majd rövidesen üzembe 
helyeztette a világ első villanytelepét New Yorkban. Az elektromos 
ipar a vasúti (villanymozdony, Kandó Kálmán) és a városi közlekedést 
(villamosok) is megváltoztatta.

A gépjárműgyártás kialakulásához szintén különböző találmányok 
láncolata vezetett. A gépkocsik kifejlesztését az új erőgép, a robbanó-
motor (négyütemű, belső égésű motor, az úgynevezett Otto-motor, 
1876) benzines üzemű változata alapozta meg. A század utolsó évti-
zedében már tucatnyi autógyár létesült, például Mercedes-Benz, Re-
nault, Ford.

Az új iparág húzóágazatként működött, az automobilokhoz a vegy-
ipar nemcsak az üzemanyagot állította elő (petrolkémia: kőolaj-fel-
dolgozás), hanem számos új alapanyagot is készített (például üveg, 
gumi, alumínium). Henry Ford üzemében a futószalag-termelés al-
kalmazása a sorozatgyártás irányába indította el az autóipart.

A közlekedés forradalma folytatódott, a feltalálók rövidesen az ég-
bolt meghódítását tűzték ki célul. A 20. század elején az első léghajó 
(Zeppelin, 1900), majd a Wright fi vérek első repülőgépe (1903) emel-

Mercedes–Benz automobil
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kedett a levegőbe. A távolság leküzdése a kommunikációs fejleszté-
sekben is érvényesült. A telefon feltalálása (Alexander Graham Bell, 
1876) és a telefonközpont kialakítása (Puskás Tivadar) lehetővé tette 
a vezetékes kommunikációt. (Puskás Tivadar rövidesen létrehozta Bu-
dapesten a telefonhírmondót, amely a rádió előzményeként híreket szol-
gáltatott az előfi zetőknek.) A vezeték nélküli kommunikáció alapjait a 
drót nélküli távíró kifejlesztésével érték el (szikratávíró, Marconi), 
amelynek rádióhullámai 1901-ben már az Atlanti-óceánt is átívelték.

A Zeppelin léghajó és a Wright fi vérek repülőgépe. A 20. 
század elején a repülés tekintetében két elképzelés állt egy-
mással szemben: a levegőnél könnyebb hidrogén hajtású 
léghajó és a repülőgép. Kezdetben a léghajó tűnt kézenfek-
vőbbnek, de gyorsan kiderült, hogy nehézkesebb, sérülé-
kenyebb, továbbá növelésének korlátot szabott a kezelhe-
tetlen méretűvé váló hajótest

Nézzünk utána az interneten az egyes találmányok működési elvének! Olvassuk 
el a fi zikatankönyvben az említett feltalálók tevékenységének elméleti hátterét! 
Hogyan befolyásolja a történelmi folyamatokat a különböző találmányok meg-
jelenése?

1907 telének egy kora reggelén Henry Ford bekukkantott a 
Piquette Avenue-i üzem tervezőirodájába, hogy meglátogas-
son. „Jöjj velem, Charlie – mondta –, mutatni akarok valamit!” 
Vele mentem. […] „Charlie, kellene nekem itt egy szoba, ponto-
san ezen a helyen. Húzass ide falat, de hagyjatok akkora ajtót, 
hogy egy autó átférjen rajta. Szerezz az ajtóra egy jó lakatot. Ha 
kész, felhozzuk ide Joe Galambot [Galamb Józsefet]. Valami 
egészen újat kezdünk most!” A szoba, amit kieszelt, a T-modell 
szülőszobája lett. […] Joe Galamb felköltözhetett egyszerű 
szerszámaival és két falitáblájával. A táblák nagyszerű gondo-
latnak bizonyultak. Hatalmas méretű rajzokat lehetett készíte-
ni, majd amikor elvégezték a javításokat is, meg a fi nomításo-
kat, jól lehetett az ábrákat fényképezni, […]. 1908 márciusára 
készen voltunk arra, hogy bejelenthessük a T-modellt, de nem 
voltunk fölkészülve a gyártására. Októberben bemutattuk a ko-
csit a közönségnek. Joe Galamb harmadik emeleti szobácskájá-
ból forradalmi jármű gördült ki. A következő 18 évben aztán 
Piquette Avenue, Highland Park, River Rouge üzemeiből és a 
többi szerelőüzemből szerte az Államokban még több mint 15 
millió követte azt.

(Charles Sorensen visszaemlékezése a Ford T-modell 
kidolgozásáról; 1906–1908)

Az iparosodás tudományos-technikai ismereteinek bőví-
tésében számos magyar tevékenykedett. Az elektromos 
iparban Jedlik Ányos kifejlesztette a dinamó működési el-
vét, amelyet a gyakorlatban először Siemens szabadalmaz-
tatott. Az energiaátvitel problémáját, a nagyfeszültségű 
áram elosztását Zipernowski Károly, Déri Miksa és Bláthy 
Ottó transzformátora oldotta meg. Puskás Tivadar a kézi 
kapcsolású telefonközpont megtervezésével az egyszerű 
polgárlakások számára is biztosította a vezetékes hírköz-
lést. A század végén Kandó Kálmán tervezésével elkészült 
Európa első villamosított vasútvonala Olaszországban, és 
az általa megtervezett villanymozdonyok is szolgálatba áll-
tak. A robbanómotorok hatékonyabb üzemeltetését Bánki 
Donát és Csonka János porlasztója (karburátor) biztosí-
totta. A századforduló után több magyar is tevékenykedett 
a Ford-birodalom megalapozásában.

Történészszemmel

Magyar feltalálók és szakemberek az ipari forradalom idején

Ford
T- modell

Miért volt sérülékenyebb a léghajó?
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Az életkörülmények átalakulása
Mi segítette elő a nagyvárosok fejlődését az időszakban?

Már az iparosodás első hulláma is jelentősen átalakította a 
társadalom hagyományos kereteit, mert a mezőgazdasági ter-
melők aránya folyamatosan csökkent. Angliában a 18. század 
közepén a lakosság 60 százaléka élt mezőgazdaságból, a 19. 
század közepére már csak 22 százalék. Az életkörülmények 
megváltozásával a születéskor várható átlagos élettartam nőtt 
(27 évről 42 évre), és csökkent a gyermekhalandóság. Mind-
ezek hátterében az egészségesebb táplálkozás, illetve a fertő-
ző betegségek elleni sikeres küzdelem állt. A himlő elleni 
védőoltás felfedezése (1798) a század egyik legsúlyosabb jár-
ványától szabadította meg az emberiséget.

Sokat javultak a tisztálkodási szokások, a mindennapos mo-
sakodás és szappanhasználat az egyéni higiénia megjelenését 
jelezte. A tömegtermelés lehetővé tette az olcsó pamutruhák 
megvásárlását és a kialakuló polgári viselet széles körű elter-
jedését. A nagyvárosokban a polgári középosztály új életmó-
dot alakított ki, öltözködésével és viselkedési szabályaival el-
különült az alsóbb társadalmi rétegektől.

A városiasodás, az urbanizáció folyamata ütemesen gyor-
sult, a belső migráció (országon belüli elvándorlás, átköltözés) 
a létrejövő ipari nagyvárosokba – például Manchester, Li-
verpool, Birmingham – irányult.

A 19. század második felében az emberi életminőség javu-
lását leginkább az orvostudomány felfedezései és a vegyipar 
fejlődése segítették elő. A magyar Semmelweis Ignác sokat 
tett a kórházi higiénia javításáért, miután felismerte, hogy a 
gyermekágyi láz a fertőtlenítés hiányából származik. (Nem 
volt könnyű dolga meggyőzni orvostársait arról, hogy kezük 
attól még piszkos lehet, ha nem is látható rajta kosz.) A köz-
egészségügy fejlődését a baktériumok azonosítása (Louis Pas-
teur, Robert Koch), illetve az ellenük való védekezés (védőol-
tások, fertőtlenítés) alapozta meg. A vegyipar a vezetékes 
ivóvízhálózat tisztításával, a fertőtlenítőszerek kifejlesztésé-
vel számos betegséget szorított vissza (például kolera). A kor-
szak embere egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a testi higiénia 
megőrzésére, a könnyen tisztítható pamutöltözetek mosására. 
Az általános közérzetet a „szagtalanítás” is javította, a váro-
sokban megoldották a szemétszállítást, kiépítették a szenny-
vízcsatornát, és folyamatosan takarították az utcákat.

A betegségek visszaszorítása, a javuló élelmiszer-ellátás 
fenntartotta a demográfi ai növekedést annak ellenére, hogy 
ekkor már csökkent a születések száma. A modern nagyváro-
sok civilizációs mutatói nagymértékben emelkedtek, és az 
említett tényezők mellett a közszolgáltatások köre is folya-
matosan bővült (például városi tömegközlekedés, közvilágítás, 
közoktatás, köz egész ség ügy). 

A 19. század végére a tőkés centrum térsége kiszélesedett, 
az Amerikai Egyesült Államok és Németország ipara gyor-
sabban növekedett a brit gazdaságnál. (Németország politikai 
egységesüléséről a jövő tanévben lesz szó.) Az Amerikai Egye-
sült Államok hatalmas ásványkincskészlettel és folyamatosan 
gyarapodó munkaerővel rendelkezett, a vasútépítés az egész 
országra kiterjedt. New York, amely fontos kereskedelmi, ipa-
ri és pénzügyi központtá vált, fokozatosan beérte Londont, és 
a 20. század első felére a világ legsűrűbben lakott városa lett.

A nagyvárosok átalakulása

Hasonlítsuk össze a két képet! Milyen különbségek vagy ha-
sonlóságok fi gyelhetők meg a közlekedésben, az öltözkö-
désben és a városképben?

Vitassuk meg, milyen okok miatt növekedett meg a városok 
népessége az időszakban! Hogyan hathatott mindez a váro-
sok szerkezetére, az infrastruktúra-fejlesztésekre? Mit jelen-
tett a belső migráció?

Néhány nagyobb európai város népessége (fő)

 1800 körül 1850 körül 1910 körül

Amszterdam    217 000    224 000    574 000

Bécs    247 000    444 000 2 034 000

Berlin    172 000    419 000 2 071 000

Budapest   54 000    178 000    880 000

Hamburg    130 000    132 000    931 000

Liverpool   80 000    376 000    753 000

London 1 117 000 2 685 000 7 256 000

Ogyessza         6 000       90 000    506 000

Párizs    581 000 1 053 000 2 888 000

Varsó    100 000    160 000    872 000
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Az ipari forradalmak társadalmi és környezeti 
hatásai
Milyen belső ellentmondások kísérték az ipari forradalmat?

Az első ipari forradalom idején a munkalehetőséget a gyáripar kibon-
takozása és a nagyüzemek létrejötte biztosította. A nagyipari üzem-
szervezés méltatlan körülményeket teremtett a munkásoknak, akik 
napi 14-16 órás munkaidőre, alacsony fi zetésre és szigorú büntetések-
re számíthattak. A kiszolgáltatottság érzését növelte, hogy baleset- és 
betegbiztosítás, illetve munkanélküli-segély, valamint fi zetett szabadság 
nem létezett. 

A női munka és a gyermekmunka rendszeressé vált a korszakban, 
a bányászatban alacsonyabb fi zetésért sokszor 13 év alatti gyerekeket 
is foglalkoztattak. A nagyvárosokban látványosan elkülönültek a tár-
sadalmi rétegek lakóövezetei. A szegregáció (latin: segrego: ’elkülönít’ , 
’elválaszt’) nyomán az előkelők negyedeiben megkezdődött a csatorna-
hálózat kiépítése, az utcák kikövezése és a szemétszállítás megoldása, 
de a városi munkásság életkörülményeinek javítását még elhanyagolták. 
A megoldatlan munkáskérdés, a zsúfolt külvárosi bérkaszárnyák és 
a közeli gyártelepek egészségkárosító füstkibocsátása az ipari forra-
dalom árnyoldalának tekinthető.

Nagy-Britanniában a változó gazdasági körülmények felgyorsítot-
ták az alsóbb társadalmi rétegek elszegényedését. A városokban élő 
nagyüzemi munkásság egy-két évtized alatt elszakadt a hagyományos 
gyökereitől, és bizonytalanságérzetét a kiszolgáltatottság is fokozta. 
A gyakori elbocsátások, a kialakuló munkanélküliség miatti felhábo-
rodások először spontán mozgalmakhoz vezettek, a munkások össze-
törték a gépeket, felgyújtották a gyárakat (1810-es évek). A géprom-
boló mozgalmat a kormányzat gyorsan felszámolta, és számos 
vezetőjét Ausztráliába deportálták. Az egységes fellépés, a szakszerve-
zeti mozgalom kibontakozása sokkal eredményesebbnek bizonyult. 
A szakszervezetek a munkások önsegélyező egyesületeiből (például 
baleset-biztosítás) szerveződött, hatékonyságát a közös munkabeszün-
tetés, a sztrájk megszervezése biztosította. A sztrájk olyan megmoz-
dulás lett, amely a munkaadót engedményekre késztette (béremelés, 
munkakörülmények javítása). A brit törvények engedélyezték a szak-
szervezetek működését (1824), habár a sztrájk ellen még sokáig erő-
szakosan léptek fel. 

„Fekete vidék” Angliában 
( James Howe Carse festménye 

1831-ből.)

Hol dolgoztok? – Walkden Moorban, egy New En-
gine elnevezésű helyen.

Mi a munkátok? – Szén elvitele egy embertől 
[azaz egy bányász által kivájt szénnek az akna lá-
dájához hordása].

Mondd el közelebbről! – Övek és láncok van-
nak testünk köré csavarva, és hozzájuk való csöb-
rök. […]

Mikor mentek le a bányába? – Többnyire fél 
hatkor megyünk le, vagy fél hat és hat között.

Mikor jöttök fel? – Ez nálunk nem egyforma; 
néha tizenkettőkor, néha előbb: van úgy, hogy hat 
után, és van úgy, hogy tizennégy órán át vagyunk 
lent.

Mikor esztek? – Többnyire tíz vagy tizenkettő 
körül eszünk, nincs időnk hozzá. […]

Általában meghajolva dolgoztok? – Igen, ren-
desen meghajolva dolgozunk, soha nem állunk fel.

Mennyi idős voltál, mikor a bányába mentél? 
– Ki lencéves.

Rendesen milyen korukban mennek a gyerme-
kek a bányába? – Némelyik még hatéves sincs.

Ezek a kisgyermekek ugyanezt a munkát vég-
zik, mint ti? – Amit a kicsik magukban nem tudnak 
csinálni, azt a többiek segítségével végzik; ketten 
vannak egy kosárra, ha egy kevés hozzá. A kicsik 
éppen úgy lehajolnak, mint mi; beakasztják a lán-
cokat a kosarak horgába, és elhúzzák, ha pedig 
taszítják azokat, akkor a mellükkel is tolják. […]

A lányok is ugyanígy tolják a kosarakat? – Igen, 
amíg kicsinyek, és amikor nagyobbak lesznek, ak-
kor maguk húzzák.

A fi úk és a lányok pontosan ugyanúgy dolgoz-
nak? – Igen, valamennyien pontosan ugyanúgy.

(A királyi bizottság jelentéséből; 1833)

t
• Milyen helyzetbe került sok gyermek a korban?
• Nézzünk utána, melyik író foglalkozott akkoriban 

a társadalmi igazságtalanságokkal, a nyomorral! 
Milyen híres regénytémái voltak?
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Állapítsuk meg a törvények alapján, mi jellemezte 
a munkakörülményeket a 19. század elején! Néz-
zünk utána, milyen irodalmi művek tudósítanak a 
korszak szegényeiről!

1833 A gyermekmunka korlátozása (9 év alatt tilos, 
13 év alattiaknál napi 9 óra a maximum)

1842 Tilos a nők és a gyermekek foglalkoztatása 
a bányákban

1844 Kötelező a gyárakban a munkafeltételek javítása

1847 A munkaidőt tíz órában korlátozzák

Az 1830-as években már a politikai törekvések is megfogalmazód-
tak a munkásságon belül. A chartista mozgalom (charta: alkotmány-
javaslat) kérvényekkel akarta elérni az általános választójog beveze-
tését. A londoni parlament, annak ellenére, hogy több millió aláírást 
is csatoltak a kérvények (petíciók) mellé, elutasította a kérelmüket. 
A kiélezett helyzetben a brit törvényhozás munkásvédő törvényekkel 
próbálta leszerelni a mozgalmat.

Az iparosodás második hulláma idején a gyáripar fejlődése során 
létrejövő nagyipari munkásság lélekszáma folyamatosan nőtt, de 
sehol nem került abszolút többségbe. A 19. század utolsó évtizedeiben 
a centrum országaiban (Nyugat-Európa, Amerikai Egyesült Államok) 
felduzzadt a középosztályhoz tartozók száma. A középréteg (például 
köztisztviselők, kisvállalkozók, szakképzett munkások, értelmiségiek) 
önálló értékrendje és életformája egyfajta mintát adott az alsóbb ré-
tegeknek. Nyugat-Európában az állami intézkedések (például munkás-
védő törvények, szociális rendelkezések, kötelező elemi oktatás) csök-
kentették a kirívó társadalmi különbségeket, a külvárosokban felszá-
molták a nyomornegyedeket.

Az emberiség évezredek óta átalakítja a természetet. Európa nagy 
részét a kora középkorban még kiterjedt erdőségek borították, de a 
szántóföldek növelése, illetve egyéb tevékenységek (például tűzifa be-
gyűjtése, vaskohászat) jelentősen csökkentették a területüket. Az ipari 
forradalom  felgyorsította ezt a folyamatot, így a bányászat egyes ré-
giók arculatát is megváltoztatta. Emellett az új iparágak előretörése a 
környezetszennyezés mértékét is növelte, amellyel ebben a korszakban 
nem foglalkoztak. Az üzleti haszonért folytatott versengés során nem 
törődtek a környezetet ért károkkal.

Összegzés

Okok és következmények
•  Milyen kedvező feltételek biztosították az iparosodást 

Angliában?
•  Mely iparágakban kezdődött meg az átalakulás?
•  Milyen új iparágak létesültek a 19. század utolsó harma-

dában?
•  Soroljunk fel néhány magyar feltalálót is, akik ebben az 

időszakban tevékenykedtek!

Történelmi jelentőség
• Hogyan értelmezhető az ipari forradalom kifejezés?
•  Milyen hatásai voltak a változásoknak a társadalomra, 

illetve az életkörülményekre?
•  Melyek voltak a korszak legfontosabb találmányai?
•  Miként alakult át a nagyvárosok arculata?

• Mely kérdéskörre összpontosított a kiáltvány?

• Milyen problémákra hívta fel a fi gyelmet a szerző?

Konkrét példák segítségével mutassuk be a hasonlóságokat és eltérése-
ket a két ipari forradalom között!

1. Általános választójogot minden férfi nak;
2. válasszák évenként újra a parlamentet;
3. adjanak fi zetést a parlament tagjainak, hogy 

vagyontalanok is elfogadhassák a képviselői 
megbízatást;

4. vezessék be a titkos szavazást;
5. alakítsanak egyenlő választókerületeket, hogy 

így biztosíthassák az egyenlő képviseletet;
6. legyen mindenki választható.

(A chartisták hat pontja)

Mi sem tűnik jellemzőbbnek e nagy gyárvárosra, 
jóllehet ez cseppet sem hízelgő, mint az Irwell fo-
lyó, amely átfolyik rajta. […] Ez a boldogtalan folyó 
– amely néhány mérfölddel feljebb még meglehe-
tősen csinos folyam, melynek víztükre fölé fák ha-
jolnak be, és partjának peremét sűrűn belepi a zöld 
sásszegély – elveszti báját, mihelyt a gyárak és tex-
tilnyomóüzemek között kell elhaladnia. Megszám-
lálhatatlan mocskos dolgot kell elmosnia, és cser-
zőüzemek meg fehérítőműhelyek is vagonszámra 
öntik bele a mérget, melyet el kell  hordania. Gőz-
kazánok ürítik bele bugyborékoló tartalmukat, 
alagcsövek és szennycsatornák rothadó mocsku-
kat, míg végezetül hol égbe nyúló sivár falak, hol 
meg vörös homokkőszakadékok között hullámzik 
tova, ám ekkor már nem annyira folyónak, hanem 
folyékony, hömpölygő trágyalének tűnik.

(Hugh Miller leírása Manchesterről, 1862)

 Első ipari forradalom Második ipari forradalom

Erőgép gőzgép gőzgép → robbanó motor, 
villanymotor

Energia szén szén → olaj, víz

Iparágak textilipar → bányászat, 
kohászat, gépgyártás

bányászat, kohászat, gépgyártás 
→ elektromos ipar, vegyipar

Elterjedés Nagy-Britannia → Amerikai 
Egye sült Államok, Nyugat- 
Európa

Amerikai Egyesült Államok, 
Németország → Európa → világ

Az ipari forradalom két hullámának összevetése
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Összefoglalás

1. Politikai eszmeáramlatok az időszakban
• A Szent Szövetség ideológiája
• A liberalizmus
• A konzervativizmus
• A nacionalizmus

2. Az ipari forradalom hullámai
• Előzményei, jelentősége
• Találmányok és feltalálók
• Demográfi ai és társadalmi következmények
• Az életmód, illetve az épített és természeti környezet változásai

Kerettantervi 
fogalmak, 
adatok

Fogalmak: Szent Szövetség, liberalizmus, nacionalizmus, nemzetállam, konzervativizmus, reform, ipari for-
radalom, munkanélküliség, tömegtermelés, szegregáció.
Személyek: James Watt, Thomas Edison, Henry Ford.
Topográfi a: Manchester, New York.

  • Gondoljuk végig a tanultakat az alábbi vázlatpontok segítségével!

  • Készítsünk folyamatábrát néhány témához!

  • Gyűjtsük össze a legfontosabb forrásokat az egyes anyagrészekhez!

  • Emeljük ki a nevezetes eseményeket, személyeket és a hozzájuk tartozó dátumokat!
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VI. A REFORMKOR

Ebben a fejezetben a magyar történelem 1815 és 1848 közötti korszakát tekintjük át.

Ebből a fejezetből megtudhatod:
• miért volt történelmi jelentőségű időszak a reformkor.
• mit jelentett a „haza” és „haladás” programja az időszakban.
• hogyan képzelték el a korszak politikusai a polgári 

átalakulást.
• milyen nehézségekkel néztek szembe a korabeli reform-

pártiak az országgyűléseken.

Ezek során tovább gyakorolhatjuk:
• a különböző források áttekintését és értékelését, illetve 

az információk rendszerezését és értelmezését.
• a történelmi kulcsfogalmak ismeretét és alkalmazását.
• következtetések és feltételezések megfogalmazását 

rekonstrukciós képek és magyarázó ábrák alapján.
• az emberi magatartások és döntések megfi gyelését.
• az információk gyűjtését a térképekről.

A Nemzeti Múzeum épülete Budapesten
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17. A reformkor fő kérdései
A reformkor a magyar történelem páratlan időszaka. A korszakban teremtődtek meg a modern magyar 
államiság, gazdaság, társadalom és kultúra alapjai. Jószerivel nem találunk olyan magyar települést, 
ahol ne lenne elnevezve egy-egy utca vagy tér a reformkor nagyjairól. A 21. századból visszatekintve a 
korabeli viták talán már kevéssé tűnhetnek aktuálisnak, ám a maguk korában ezek voltak a legkomo-
lyabb nemzeti sorskérdések. Idézzük fel az általános iskolai ismereteink alapján, mi volt a reformkor! 
Mire emlékszünk Széchenyi István és Kossuth Lajos tevékenységéből? 

A reformok időszerűsége
Milyen okok álltak a reformgondolatok megjelenése mögött?

II. József halálát követően trónra lépő II. Lipót (1790–1792) rendezte 
az udvar és a rendek viszonyát. Az összehívott országgyűlésen a dinasz-
tia lemondott a rendeleti kormányzásról, a rendek pedig függetlensé-
gi törekvéseikről. A hazaszállított Szent Koronával megkoronázták 
II. Lipótot, majd nádort választottak. (A dinasztia tagjai közül első-
ként az uralkodó kisebbik fi a, Sándor Lipót főherceg lett nádor, aki 
1795-ig töltötte be ezt a tisztséget). II. Lipót újra megerősítette az alap-
vető rendi jogokat. A megegyezés az ország közjogi helyzetét is tisz-
tázta; biztosította Magyarország alkotmányos önállóságát, hangsú-
lyozva, hogy saját törvényei szerint kormányzandó.

• Miért tekinthető kompromisszumnak a törvény?
• Melyik korábbi rendelkezést erősítették meg elő-

ször a törvénycikkben?
• Hogyan szabályozta az ország helyzetét a biro-

dalmon belül a törvény? 
• Miként módosultak ezáltal a felvilágosult abszo-

lutista korszak viszonyai?

• Értelmezzük I. Ferenc és Metternich sorait! Milyen 
történelmi tapasztalat mondatta ezt az uralkodó-
val és kancellárjával?

Vitassuk meg, mennyire te-
kinthető reálpolitikusnak I. Fe-
renc az elképzelései alapján!

1790/91. X. tc. Az ország karainak és rendeinek 
alázatos előterjesztésére, Ő szent felsége is kegye-
sen elismerni méltóztatott, hogy ámbár a felséges 
ausztriai ház nőágának az 1723. I. és II. cikkelyek 
által a Magyar Királyságban és a hozzá kapcsolt 
részekben megállapított örökösödése ugyanazt a 
fejedelmet illeti, akit a megállapított trónöröklési 
rend szerint a Németországban [Német-római 
Császárságban] és azon kívül fekvő, elválasztha-
tatlanul és feloszthatatlanul birtoklandó többi or-
szág és tartományokban illet: mindazonáltal Ma-
gyarország, a hozzá kapcsolt részekkel együtt, 
szabad és kormányzatának egész törvényes mód-
ját illetőleg (beleértve mindenféle kormányszéke-
it) független, azaz semmi más országnak vagy 
résznek alá nem vetett, hanem saját állami léttel 
és kormányzattal bíró s ennél fogva az 1715: III., 
valamint az 1741: VIII. és IX. cikkelyek rendelkezé-
sének megfelelően, törvényesen megkoronázott 
örökös királyától, és így Ő szent felségétől s örökö-
seitől, Magyarország királyaitól, tulajdon törvényei 
és szokásai szerint, nem pedig más tartományok 
módjára igazgatandó és kormányzandó ország.

(Az 1790–1791-es magyar országgyűlés 
törvényeiből)

Metternichet meg engem még kibír.  (I. Ferenc)

A monarchia egy öreg épület. Nem törhetjük át a 
falakat, nem nyithatunk új ajtókat és ablakokat, és 
nem hajthatunk végre nagy belső változtatásokat 
veszély nélkül.  (Metternich)

Friedrich von Amerling: I. Ferenc (1820 
körül). A nem kiemelkedően tehetséges, 
de annál szorgalmasabb király döntő 
tapasztalata volt a francia forradalom. 
Ennek során végigkövette, hogy miként 
jutott el odáig Európa egyik régi monar-
chiája, hogy kivégezzék a királyt. A ké-
sőbbiekben számos – az utolsó kivételé-
vel vesztes – háborút vívott Napóleon-
nal, és kénytelen volt egyik lányát is 
hozzáadni az alacsony sorból felkapasz-
kodott francia uralkodóhoz. Végül a 
győztes koalíció tagjaként mégis ő lehe-
tett a békekongresszus házigazdája. 
Ezen tapasztalatok után – hasonlóan 
az orosz cárhoz – irtózott a forradalom, 
a felvilágosodás és általában a reform 
gondolatától. Az isteni eredetű legitim, 
jogszerű rendet tartotta a legfőbb szer-
vező erőnek. Ezért döntött úgy, hogy 
bár uralkodásra egyértelműen alkal-
matlan, mégis elsőszülött fi a, V. Ferdi-
nánd kövesse a trónon

A francia forradalom és a napóleoni háborúk komoly fordulatot 
hoztak a Habsburg-uralkodók politikájában. Mária Terézia és II. József 
felvilágosult reformjai után a közel fél évszázadig uralkodó I. Ferenc 
(1792–1835) és az egyre nagyobb befolyást szerző államkancellárja, 
Metternich a forradalom elkerülésének, valamint a birodalom fenn-
tartásának zálogát a fennálló berendezkedés megőrzésében látták. 
Ilyen módon a 19. század első évtizedeiben az udvartól nem érkeztek 
hasonló kezdeményezések, mint a felvilágosult abszolutizmus idősza-
kában. I. Ferenc és Metternich elképzelései a nemzetközi viszonyokban 
is leképeződtek: a napóleoni háborúkat lezáró bécsi kongresszus, va-
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17. A reformkor fő kérdései 127

• Hogyan tette időszerűvé a győri csatavesztés a 
reformok gondolatát? Milyen ponton rendítette 
meg konkrétan a fennálló rendi berendezkedést?

Majd elfeledtem győri vitézségtek.
Mikor emeltek már emlékszobort
A sok hős lábnak, mely ott úgy futott?
Jogot a népnek, az emberiség
Nagy szent nevében, adjatok jogot,
S a hon nevében egyszersmind, amely
Eldől, ha nem nyer új védoszlopot.
Az alkotmány rózsája a tiétek,
Tövíseit a nép közé vetétek;
Ide a rózsa néhány levelét
S vegyétek vissza a tövis felét!

(Részlet Petőfi  Sándor: A nép nevében 
c. verséből, 1847)

A Napóleonnal vívott 1809-es győri csatában utol-
jára hívták össze a magyar nemesi felkelést az or-
szág megvédésére. A hadba vonult nemesek – Pe-
tőfi  véleményével szemben – bátran küzdöttek, de 
részben a Habsburg hadvezetés hibái miatt vere-
séget szenvedtek. Látványosan kiderült, hogy a jól 
vezetett, korszerűen felszerelt, jól képzett francia 
reguláris haderővel szemben a – mai kifejezéssel 
élve – „amatőr” nemesi felkelés felett eljárt az idő.

lamint az azzal együtt létrejövő Szent Szövetség a forradalmi válto-
zások meggátolását és a fennálló, legitim (jogszerű) rend megőrzé-
sét tűzte ki célul.

Mindezzel párhuzamosan ugyanakkor a kontinens nyugati részén 
viharos társadalmi-politikai-gazdasági változások zajlottak. A magyar 
nemesség legképzettebb vezető szereplői érzékelték a különbséget, és 
a nemesség körében megjelent a lemaradás érzete. A közvélemény 
felrázását először gróf Széchenyi István vállalta fel. A dunántúli mág-
nás (főnemes) néhány év alatt körbeutazta Európát Nagy-Britanniától 
az Oszmán Birodalomig. Angliába báró Wesselényi Miklós is vele tar-
tott. Gondolkodásmódjukra gyökeresen hatott a megújuló, moderni-
zálódó Nyugat és az elmaradott Kelet látványa. Mindketten felismerték: 
Magyarország válaszút elé érkezett, az elavult társadalmi-gazdasági 
szerkezet már nem szolgálja az ország érdekeit, sőt a leszakadás rövi-
desen még szembetűnőbb lesz. A változásoknak érinteniük kell a feu-
dális berendezkedés egészét.

A nemesek közül sokan saját gazdaságuk nehézségei (a napóleoni 
háborúk okozta konjunktúra elmúlása után) miatt jutottak el arra a 
következtetésre, hogy egyes feudális jogok (például a jobbágyok ro-
botmunkája, az ősiség törvénye) korlátozzák a gazdasági fejlődést. 
A magyar nemesség jól látta, hogy egy esetleges parasztfelkelés is fe-
nyegethet, de legalábbis gyengítheti bármilyen magyar nemesi moz-
galmat, ha a jobbágyságot nem sikerül megnyerni, vagy esetleg az ud-
var állítja őket a maga oldalára. 

Szintén tettekre sarkallta a magyar nemesség vezető köreit a korszak 
híres német fi lozófusának, Herdernek széles körben elterjedt gondo-
lata, amely szerint a magyarságnak el kell tűnnie a szláv és a germán 
népek, illetve különösen is Magyarország nemzetiségei között („her-
deri jóslat”). Hasonlóan erős félelem volt az orosz terjeszkedéssel 
szemben is, ugyanis Lengyelország felosztása intő példának tűnt a 
magyarok számára. Meghatározó hatást gyakorolt a nemesi gondol-
kodásra a nacionalizmus eszméje is. Ennek értelmében a magyar 
nemzeti felemelkedés, illetve függetlenség gondolata egyre erőseb-
bé vált.

Mindezekből a magyar nemesség körében egyre többen azt a követ-
keztést vonták le, hogy Magyarországon olyan reformokat kell végre-
hajtani, amelyek lehetővé teszik a magyarság gyors gazdasági-társa-
dalmi fejlődését. Mindemellett a társadalmat feszítő ellentéteket fel 
kell oldani, hogy a fenyegető nehézségekkel szemben egységesen le-
hessen fellépni. Minthogy azonban az udvar nem tűzött napirendre 
reformokat, így azokat a rendi politikának kell kezdeményeznie, akár 
úgy is, hogy a nemesség a saját, akár csak néhány évtizeddel korábban 
is féltve őrzött kiváltságait számolja fel a modernizáció érdekében. 
A célokat legtömörebben a Himnusz szerzője, Kölcsey Ferenc fogal-
mazta meg: „Jelszavaink valának: haza és haladás”.

Természetesen nem értett mindenki egyet még a nemességen belül 
sem a reformokkal. A legtöbb arisztokrata óriási vagyona miatt nem 
érzékelte a gazdasági problémákat, illetve elkülönült, fényűző élet-
módjuk miatt a (közép)birtokos nemességet foglalkoztató gondolatok 
sem hatottak rájuk. Jelentős részük elnémetesedett, így a magyar nem-
zeti gondolat sem érintette meg őket. Az udvari méltóságokat (kan-
celláriai, helytartótanácsi, kamarai stb.) betöltő nemesek közvetlenül 
függtek az uralkodótól, így ők is a fennálló berendezkedés megőrzé-
sét képviselték. 

Csakúgy, mint a szegényebb kisnemesek, akik számára a jobbágyi 
robotmunka kiesése pótolhatatlan veszteséget jelentett volna (a bé-
reseket nem tudták volna megfi zetni), nem beszélve adómentességük 
esetleges elvesztéséről. Emellett néhányukat ténylegesen csak a ne mesi 

Gróf Széchenyi István (1791–1860) Bécsben született Szé-
chényi Ferenc és Festetics Julianna hatodik gyermekeként. 
A magántanulói és gimnáziumi évek után, a napóleoni 
háborúk idején önkéntesként részt vett a győri ütközet-
ben, majd már hivatásos katonaként fontos futárszolgála-
tot látott el a lipcsei csatában. 1814-ben alakulatával Pá-
rizsig jutott. A fi atal huszárkapitány ezt követően a bécsi 
kongresszus táncmulatságain vett részt (Schöfft   József: 
Széchenyi István a Vaskapunál, 1836)
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címerük különböztette meg a jobbágyoktól – hiszen paraszti életvitelük 
hasonló volt. 

Mindezen hatások és körülmények összjátéka eredményeként be-
szélhetünk reformkorról (1830–1848). 1830-ban jelent meg Széchenyi 
István Hitel című műve, és az utókor a reformkor kezdetét innen szá-
mítja. Ebben az évben a Szent Szövetség rendszere is átmenetileg meg-
rendült. (Franciaországban egy újabb forradalom végleg megbuktatta 
a Bourbonokat, és rövidesen kirobbant a lengyel szabadságharc az 
Orosz Birodalommal szemben. Az orosz cári csapatok a következő év-
ben leverték a fegyveres felkelést.) A kibontakozó korszak jellemzője 
volt, hogy a vezető birtokos nemesi csoportok kidolgozták a színvo-
nalas reformterveket, és azok megvalósítását alkotmányos eszközök-
kel, országgyűlési törvényekkel akarták elérni. Az udvar és a többi 
ellenérdekelt csoport ellenállása miatt ebből a közel két évtizedes idő-
szakban viszonylag csak kevés valósult meg, ugyanakkor az 1848-as 
forradalmi átalakulás idejére már készen állt egy európai színvonalú 
reformprogram.

Atyám fogalmai a társadalmi viszonyokról még nagyon emlékeztettek a 
középkorra, sőt az óvilágra, de azon időben általánosan el voltak terjed-
ve a magyar nemesség közt. Tisztességes állásnak csak a földbirtokosét 
tartotta, ki hivatalt nem visel, senkitől nem függ, ez az igazi úr. Különb-
séget itt nem tett a nagyobb vagy kisebb birtok, hanem legfeljebb a 
család régisége; egyébiránt erre is inkább családi összeköttetéseknél 
adtak valamit, mint társaságban, mert az egyenlőség érzete áthatotta 
az összes birtokos nemességet, az úgynevezett táblabírákat, kik ugyan-
azért kerülték a mágnások társaságát, mint kik akár aranykulcs [a királyi 
kamarások díszjelvénye], akár hivatal s családi összeköttetés következ-
tében az udvartól függnek, különben is jobbaknak tartják magukat a 
többi nemességnél, s kasztot formálnak már azáltal is, hogy egymást 
tegezik, s együtt tartanak, holott a törvény azt mondja: „Sem a nagy-
uraknak nincs több, sem a kisebb nemeseknek kevesebb szabadságuk.” 
A kormányhivatalnok természetesen szintén úrnak számított, de a ka-
merális tisztviselő, még nagyobb fi zetés mellett is, kevesebb tisztelet-
ben részesült, mert ezek közt sok volt az idegen s a nem nemes. Egyéb-
iránt azt, aki kormányhivatalt vállalt, nem tekintették többé jó hazafi nak, 
csak megyei választott tisztség volt megegyeztethető a hazafi sággal. Az 
ügyvéd, az orvos szintén beleillett az úri társaságba, ha nem is volt ne-
mes, hiszen honorácior [nem nemes értelmiségi] volt mindenesetre, 
mindenkinek szüksége volt rá, ő ismerte a házi kör legbensőbb titkait, 
de azért mégsem tartották egyenlőnek, mert függésben élt, ha nem is 
az egyestől, mégis a közösségtől. Legtöbb becsülete volt köztük azok-
nak, kik a megye gyűlésére jártak, és gyakran táblabíráknak neveztettek 
ki. A kereskedő, még ha nemeslevele volt is, csak polgárnak tartatott; 
ezek s a tanárok, papok s városi házbirtokosok alkották a magasabb pol-
gári társaságot, külön a céhbeli kézművesektől, kik majszter uram cím-
mel szólíttattak meg, s ismét külön társaságban éltek egymással. A pol-
gárság s nemesség közt alig létezett tettleg ius connubi [házasság], 
megtörtént ugyan néha, hogy a nemes ember fi a elvette a gazdag pol-
gár leányát; de azt, hogy birtokos nemes család leánya nem nemeshez 
menjen férjhez, hallatlan botránynak, családi csapásnak tartották.

(Pulszky Ferenc Életem és korom című munkájából)

A korszakban az egyes emberek jogi-politikai hely-
zetét, megítélését továbbra is rendi hovatartozásuk 
határozta meg. A kiváltságos rendnek számító 
 nemességhez a társadalom közel 5%-a tartozott. 
A 19. század elejére a nemesi társadalom szerkeze-
tét jelentős vagyoni és életmódbeli különbségek jel-
lemezték, a nemesség diff erenciálódása felgyorsult. 
A főnemesek (mágnások) mintegy ötszáz családja 
a köznemességtől elkülönülve, zárt világban élt, 
életmódjuk a nyugat-európai arisztokráciáéhoz ha-
sonlított.

A köznemesség felső rétegét adó birtokos ne-
mességhez néhány ezer család tartozott. A várme-
gyei közéletben aktívan tevékenykedő réteg men-
talitását, gondolkodásmódját az itt olvasható 
forrásrészlet adja vissza.

A nemesség 90%-át kitevő kisnemesség (egytel-
kesek, bocskoros nemesek, „hétszilvafás” nemesek) 
vagyoni helyzete, életmódja nem sokban különbö-
zött a jobbágyságétól. A kiváltságaihoz, nemesi elő-
jogaihoz ragaszkodó réteg politikai szerepét növel-
te, hogy 1819-ben elrendelték a személyenkénti 
szavazást a vármegyei közgyűléseken. Ettől kezdve 
lehetőség volt a szavazatok áruba bocsátására, és a 
kisnemesség gyakran állt a reformtörekvések útjába.

Történészszemmel

A nemesség rétegződése és mentalitása a 19. század elején

• Összegezzük a forrás alapján, hogyan rétegző-
dött a nemesi társadalom!

• Csoportosítsuk az egyes csoportokról vallott fel-
fogásokat!

• Mi jellemezte a birtokos nemesség életfelfogá-
sát?

b
v

• Hogyan hathatott a Herder által megfogalmazott 
„jóslat” a magyar politikai gondolkodásra?

A magyarok mint az ország lakosainak legcseké-
lyebb része, most szlávok, németek, vlachok [ro-
mánok] és más népek közé vannak beékelve, és 
századok múltán talán már a nyelvüket is alig le-
het felfedezni.

(Johann Gottfried Herder, német fi lozófus, 1791)
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1792 A közép- és felsőfokú iskolákban rendes tantárgy lesz a magyar nyelv. 
Az alsófokú bíróságokon a pereket magyarul kell lefolytatni. A rendel-
kezéseket csak 1805-től kezdik végrehajtani.

1811–1819 Kazinczy Ferenc nyelvújító mozgalma (neológus-ortológus vita).

1825 Széchenyi felajánlása, a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása.

1830 A Helytartótanács a rendeleteket magyar nyelven továbbítja; a bírás-
kodás nyelve szintén a magyar lesz (perek anyaga); a közhivatalokat 
a magyar nyelv tudásához kötik.

1836 A törvények szövegét magyar nyelven kell kibocsátani.

1840 Az országgyűlési feliratok és a megyei ügyintézés magyar nyelvű lesz; 
a Helytartótanács magyar nyelvű körleveleket bocsát ki; a nemzetiségi 
egyházközségeket kötelezik a magyar nyelvű anyakönyvezésre 
( három éven belül). Mindennemű lelkészi állás feltétele a magyar 
nyelv ismerete.

1844 A magyar nyelv lesz az államnyelv.

Idézzük fel az iroda-
lomórán tanultakat 
a 19. század eleji ma-
gyar irodalomról! Mi 
jellemezte a korszak 
irodalmi életét? Ho-
gyan jelent meg a 
nemzeti érzés az al-
kotásokban?

Tanulmányozzuk a táblázatot! Milyen terü-
leteken/ügyekben születtek rendelkezések 
a magyar nyelv használatáról? Kövessük vé-
gig, hogy milyen módon terjedt ki egyre 
magasabb szintre a magyar nyelv használa-
ta! Vajon miért lehetett ebben a kérdésben 
engedékenyebb az udvar, mint más reform-
ügyekben?

A magyar nyelv ügye és a nemzetté válás
Hogyan és miért jelent meg a nemzeti megújulás gondolata?

A magyar nemzeti ébredés II. József uralkodásához, különösen is a 
„kalapos király” által bevezetni kísérelt német államnyelvhez kötődik. 
Az uralkodóval szembeni hazafi as ellenállásnak kezdetben főként ren-
di-nemesi jellege volt, de egy olyan folyamatot indított el, amely a nem-
zeti eszme újraértelmezéséhez vezetett. A felvilágosodás és a liberális 
eszmék hatására megindult a nemzetfogalom kibővítése: a polgári 
jogegyenlőség elve alapján annak a nem nemesekre való kiterjesztése.

A magyar irodalom kiemelkedő személyiségei költészetükben és 
prózai műveikben felvállalták az új nyelvi-kulturális közösség megte-
remtését. Kazinczy Ferenc elindította a nyelvújítási mozgalmat, heves 
viták kereszttüzében alakítva ki az egységes irodalmi nyelvet. Számos 
szerző (például Kisfaludy Károly, Katona József) a magyar történelmi 
eseményeket feldolgozó drámákkal, így a nemzeti nyelvű színjátszás 
megteremtésével és népszerűsítésével tűnt ki. A „szlávok tengerében 
elmerülő magyarság” jövője miatti aggódás (vö. herderi jóslat), a dicső 
történelmi múlt és a hanyatlás okainak bemutatása Kölcsey Ferenc 
költészetében, a Himnusz soraiban is megjelent (1823).

Kölcsey Ferenc portréja (Anton Einsle 
festménye, 1840 körül.)

A Himnusz eredeti 
kézirata

A magyar nyelv ügyét előmozdító törekvések 
és országgyűlési törvények
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Széchenyi István 1825 novemberében az alsótábla kerületi ülésén, Felsőbüki 
Nagy Pálnak mágnásokat bíráló szavaira reagálva szólalt fel: „Nekem itt sza-
vam nincs. Nem vagyok tagja a követek házának. De birtokos vagyok; és ha 
feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő hono-
sainknak magyar neveltetését, jószágomnak egyévi jövedelmét feláldozom reá.”

• Határozzuk meg az államnyelv fogalmát!
• Hogyan reagálhattak a nemzetiségek a törvény 

megszületésére?
• Milyen problémákat nem kezelt a törvény?

1. §. Az országgyűléshez bocsátandó minden ke-
gyelmes királyi leiratok, előadások, válaszok és in-
tézvények ezentúl egyedül magyar nyelven adas-
sanak ki.

2. §. A törvénycikkek, valamint már a jelen or-
szággyűlésen is egyedül magyar nyelven alkottat-
tak és erősítettek meg: úgy ezentúl is mind alkot-
tatni, mind királyi kegyelmes jóváhagyással meg-
erősíttetni egyedül magyar nyelven fognak.

3. §. Országgyűlési nyelv ezentúl kirekesztőleg 
a magyar lészen, egyedül a kapcsolt Részek köve-
teinek engedtetvén meg: hogy azon esetben, ha a 
magyar nyelvben jártasok nem lennének, a köze-
lebbi 6 évek alatt tartandó országgyűléseken sza-
vazataikat latin nyelven is kijelenthessék. […]

8. §. Ő felsége már kegyelmesen elrendelte, 
hogy a magyar nyelv a kapcsolt Részekbeli fő- és 
minden középiskolában […] mint rendszerinti tu-
domány taníttassék; – nem különben

9. §. Ő Felsége méltóztatott kegyelmesen ren-
deléseket tenni már aziránt is, hogy az ország ha-
tárain belőli iskolákban közoktatási nyelv a ma-
gyar legyen.

(1844. évi II. törvénycikk)

A nemzeti kultúra megerősödése
Milyen főbb vonásai voltak a korabeli szellemi életnek?

A nemzeti kultúra felvirágoztatása és a művelődési háttérintézmények 
létrehozása szintén a reformkori nemzedék közös erőfeszítésével va-
lósult meg. A nyelvi-irodalmi megújulás évtizedei során számos köl-
tő (például Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Arany János, Petőfi  
Sándor), és író (például Eötvös József, Jókai Mór) alkotott. A költészet 
és a próza mellett megjelent a magyar dráma is, elég csak Katona Jó-
zsef Bánk bánjára gondolni. A „népies-nemzeti irodalom” a magyar 
történelmi múltat és a jelen valóságát dolgozta fel, és felvállalta a refor-
meszme népszerűsítését. Jól illeszkedett ehhez a gondolathoz a zene is: 
a korszakban megszületett a magyar opera (Erkel Ferenc: Hunyadi 
László), illetve közkedvelt volt a népzenéből táplálkozó verbunkos, 
amely eredetileg katonák toborzására szolgált. 

Az építészetben kevésbé jelent meg a nemzeti karakter, a korszak 
jellegzetes építészeti stílusa az antik formákat használó klasszicizmus 
volt, amelyet kiváló építészek (Hild József, Pollack Mihály) munkái 
országszerte hirdetnek (például Nemzeti Múzeum, Esztergomi Székes-
egyház).

A korszerű európaiság és a hazafi ság gondolatát ötvöző költők és 
írók pezsgő szellemi életet biztosítottak a reformkornak. A kulturális 
intézmények (színház, könyvtárak) a polgárosodás színtereivé fej-
lődtek. A nemzeti kultúra kiteljesedése kezdetben egy szűk, művelt 
réteget érintett, hiszen becslések szerint az 1840-es években az ország 
felnőtt lakosságának mindössze 20-25%-a tudott írni-olvasni. A tudo-A nemzeti művelődési intézmények kialakulása

1770-es 
évektől

Nyilvánossá válik néhány püspöki és főúri 
könyvtár az érdeklődők számára.

1802 Széchényi Ferenc a könyvtárát a nemzet-
nek adományozza (Nemzeti Könyvtár ala-
pítása).

1808 Széchényi Ferenc saját gyűjteményének 
felajánlásával létrejön a Nemzeti Múzeum. 
A következő évtizedekben a további fel-
ajánlásoknak köszönhetően bővül a köz-
gyűjtemény.

1825 Széchenyi István és több főúr kezdemé-
nyezése nyomán megalakul a Magyar 
 Tudós Társaság.

1831 A Magyar Tudományos Akadémia meg-
kezdi tényleges működését. Létrehozzák 
az Akadémia különböző osztályait (pél-
dául nyelvtudományi, történeti, bölcse-
leti, természettudományi).

1836–1847 Az országgyűlés határozata nyomán Pol-
lack Mihály tervei alapján felépül a Nem-
zeti Múzeum.

1837 Az állandó jellegű Pesti Magyar Színház 
megkezdi működését, első igazgatója 
Bajza József. 1840-től Nemzeti Színház 
a neve.

A „legnagyobb magyar”, Széchenyi István szerteágazó tevékeny-
sége a nemzeti kultúra területén is megnyilvánult. Első jelentős nyil-
vános fellépése során, az 1825-ben összehívott országgyűlésen birto-
kainak egyévnyi jövedelmét ajánlotta fel a magyar nyelv és kultúra, 
illetve a tudományos élet fellendítését szolgáló intézmény, a Magyar 
Tudományos Akadémia megalapítására. Több évtizedes küzdelem 
végpontjaként, 1844-ben nyilvánította a rendi országgyűlés a magyart 
államnyelvvé a latin helyett. A törvény szerint a felső- és középszintű 
oktatás és az államigazgatás (országgyűlés, megyei közigazgatás), illet-
ve az igazságszolgáltatás nyelve a magyar lett.
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17. A reformkor fő kérdései 131

A verbunkos

Lapozzunk vissza a fejezetnyitó oldalra, és fi gyeljük meg a klasszicista 
építészet legfontosabb stílusjegyeit! Látogassuk meg lakóhelyünk kö-
zelében a legfontosabb klasszicista, reformkori épületeket!

Pollack Mihály tervei alapján felépített tolnai vármegyeháza Szekszárdon. Az 
ország számos vármegyéjében épült új, impozáns vármegyeháza a korszakban, 
természetesen klasszicista stílusban

mányos és irodalmi szaklapoknak csupán néhány száz előfi zetője volt, 
az alapműveltséggel rendelkező réteg szerény könyvtárral bírt (pél dául 
Biblia, imakönyvek, kalendáriumok, egy-két könyv). Az oktatás fej-
lesztése ezért a társadalmi felemelkedés alapjává vált.

A jobbágykérdés
Milyen megoldási javaslatok fogalmazódtak meg a korban?

A reformkor egyik központi kérdése a jobbágyság ügye, azaz az úgy-
nevezett úrbéri kérdés volt (úrbériségnek nevezzük a jobbágy–földes-
úr viszonyt). A kortársak közül sokan érezték a problémát, de igazán 
nagy hatású módon Széchenyi István fogalmazta meg elsőként Hitel 
című munkájában. Széchenyi kiindulópontja az volt, hogy az anyagi 
gondokkal küszködő birtokosok az ősiség törvénye (eredetileg a ne-
mességet védő jogszabály: a nemesi birtok nem volt elidegeníthető) és 
a háramlási jog (a kihaló nemesi családok birtokai az uralkodóra száll-
nak) miatt a bankok nem fogadták el fedezetként a nemesi birtoko-
kat, így a nemesek nem tudnak hitelt felvenni birtokaik fejlesztésére. 
Széchenyi azt is jól látta, hogy a majorságokon végeztetett robotmun-
ka nem hatékony, hiszen a jobbágy különösebb érdekeltség nélkül, 
csak kötelezettségből dolgozik. E problémák megoldása érdekében 
azt javasolta, hogy az ősiség törvényét el kell törölni, és a feudális föld-
birtokot a földesúr polgári tulajdonába kell adni. A robotot és a ki-
lencedet szintén el kell törölni, de gondoskodni kell arról is, hogy a 
földesurat ne érje kár. A jobbágyság így megszűnne, de Széchenyi azt 
nem fejtette ki, milyen státusza lenne a volt jobbágynak. Valószínűleg 
bérlővé vált volna. A kiváltságok felszámolásával a rendi nemzet he-

• Milyen belső ellentmondások jellemezték a kora-
beli nagybirtokokat? 

• Hogyan vélekedett Széchenyi a hazai gazdálko-
dási viszonyokról? 

• Miben látta a robot és bérmunka közötti alap-
vető különbséget? 

• Milyen problémára világított rá a hitel kapcsán?

Fogalmazzuk meg a kép alapján, hogy milyen jelle-
gű zene lehetett a verbunkos! Milyen célt szolgált?

Gazdáink egy része századát előzi meg, s úgy cse-
lekszik, mintha már 1901-ben élne; más része pe-
dig úgy gazdálkodik, mint II. András idejében volt 
szokás. Egynek mezei olyanok, mintha erővel hoz-
ták volna oda Belgiumból, másiknak síkjai pedig 
oly ábrázatlanok, hogy azokon tevével vagy dro-
medárral összetalálkozni nem volna meglepő. S 
ezen előmenetelek vagy hátramaradások nem 
mindig a körülállásoktul, de többnyire a birtoko-
sok gondolkodásmódjátul függenek.

[…] Pénzéhez képest miért szegény a magyar 
tőkepénzes és a földesúr? Az első nem teheti pén-
zét olyan helyre, honnan mindég tetszése szerint 
ki is vehetné, s attul rendes kamat folyna. A másik 
pedig kiterjedt zsíros dűlői mellett se kap […] ok-
vetlenül egy forintot is. S ki nem tapasztalta, ki ro-
botban is, s béresek által is dolgoztatott, hogy 
azon munkát, melyet egy jobbágy rossz ekéjével, 
fi ligrán szekerével, gyenge marhájával 52 nap 
alatt tud elvégezni, maga béresivel, jó szerszám-
mal és erős marhával a mondott idő egyharmad 
része alatt vihette volna végbe? […] Ha egynek 
pénzre van szüksége, minden jószági mellett is 
ugyan kaphat-e törvényes kamatra elegendőt 
könnyen és tüstént? […] Hitel híja miatt csak felet-
te nagy uzsorával kaphatott.

(Széchenyi István Hitel című írásából; 1830)
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lyett egy polgári nemzetet képzelt el. Széchenyi bízott a fokozatos 
jogkiterjesztésben, a lassú társadalmi változásokban.

Más meghatározó politikusok, például Wesselényi Miklós, vagy 
Kölcsey Ferenc inkább politikai oldalról közelítettek a jobbágykérdés-
hez. 1831-ben az ország északkeleti megyéiben tomboló kolerajárvány 
nyomán parasztfelkelés robbant ki. Az erőszakos cselekményekkel járó 
megmozdulást a hadsereg alakulatai és a helyi nemesi felkelők leverték. 
A kolerafelkelés tanulságaként a nemesi politikusok legjobbjai meg-
értették, hogy csak akkor tudják az országot megvédeni a bécsi abszo-
lutizmussal szemben, akkor van esély az átalakulásra, gyökeres gazda-
sági reformokra, ha szövetségesül megnyerik a jobbágytömegeket. 
Felismerték, hogy ennek egyetlen módja, ha a jobbágyokat birtokossá 
teszik, vagyis az úrbéres földeket polgári tulajdonukba adják (a ma-
jorság természetesen ugyanígy a földesúr polgári tulajdona lesz). Ez a 
nemzeti érdekegyesítés programja, azaz mind a nemességet, mind a 
jobbágyságot érdekeltté teszik a reformban: érdekeiket egyesítik. 

Az élelmiszer-termelés bővülése és a természetes szaporulat miatt 
az ország lakosságának száma mintegy 40%-kal nőtt II. József kor-
szakához képest. A demográfi ai növekedés elsősorban a paraszti né-

telkes jobbágy

1780 körül 1847 
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Az 1831-es kolerafelkelés kiterjedése. A kolerajárványt Közép-Euró-
pába a lengyel szabadságharc eltiprására rendelt közép-ázsiai orosz 
katonák hozták be. A járvánnyal szembeni védekezés (útzárak, ha-
tárátlépések megtiltása) hatástalannak bizonyult, és néhány héttel 
később a kolera az ország északkeleti megyéiben pusztított. A jár-
vány hatása, a félreértett hatósági intézkedések, illetve a megélheté-
si gondok tömegindulathoz vezetett, és fegyveres felkelésbe torkol-
lott. A felkelést csak a katonaság bevetésével tudták elfojtani, majd 
statáriális (rögtönítélő) eljárás keretében mintegy száz embert kivé-
geztek, illetve ezreket bebörtönöztek. A kolerajárvány közel négy-
százezer ember halálát okozta

Hogyan próbáltak védekezni a járvánnyal szemben? Miért 
érintette gazdaságilag hátrányosan ez az intézkedés az 
északkeleti vármegyék lakosságát? Mely nemzetiségek kö-
ré ben robbant ki a felkelés? Nézzünk utána az interneten, 
milyen fajta betegség a kolera! Hogyan terjed a fertőzés?

• Milyen veszélyre hívta fel Kölcsey a nemesség fi -
gyelmét?

• Mely történelmi eseményekkel támasztotta alá 
érveit?

• Miért nem voltak hatékonyak szerinte az eddigi 
„módszerek”? 

• Milyen megoldást ajánlott helyettük?

Valahányszor az örökös megváltásra nézve taga-
dólag felelő királyi válaszról gondolkozom, mind-
annyiszor kénytelennek érzem magamat emléke-
zetemmel a közelebb lefolyt három század törté-
netein végigfutni. […] Gondoljuk meg: nálunk az 
aristokratia [itt: nemesség] tagjai legnagyobb 
részben falukon, az adózók [jobbágyok] közt el-
szórva laknak. Már Tekintetes Rendek, egy pár 
száz ezernek milliók közt csendességben élni: ez 
bizonyosan a milliók jóakaratától van függésben. 
S hogy e jóakaratot csak a kölcsönös bizodalom 
teremtheti […]. Hazánk történeteiben a példák 
borzasztóbbak, mint akárhol. Említem a Dózsa vé-
rengző tetteit; tudják a Tek. Rendek a József csá-
szár alatti dolgokat Erdélyben; s ki az, ki még most 
is borzadva nem tekintene a kolera évére [1831], 
midőn némely megyékből a legrettenetesebb tet-
tek híre az egész országot keresztülrázá. Felszólí-
tom a kormányt; ily esetekben mi a mód, mely ál-
tal bennünket megoltalmazand? Talán hóhérpal-
los és kötél? mik a bűnösök ellen fordíttatnak. 
Nyomorult eszközök! Mert ezek semmivé tehet-
nek ugyan egyes életet; de itt nem egyesekről van 
szó; itt a szó azon halhatatlan, hódíthatatlan szel-
lemről van, mely századok óta most lánggal lo-
bogva, majd hamv alatt emésztődve ég. És ezt 
nem zabolázza meg félelem, nem győzi le hata-
lom; ezt csak megszelídíteni lehet. Nem egyébbel 
pedig, csak oly közös érdekkel, mely a társaság 
[társadalom] tagjait egyformán kösse a hazához; s 
ez érdek csupán két szó: szabadság és tulajdon!

(Kölcsey országgyűlési beszéde; 1832)

Az úrbéres népesség megoszlása 1780 körül és 1847-ben

Idézzük fel, milyen okokra vezethető vissza a népességnövekedés! Ho-
gyan alakult át az úrbéres társadalom szerkezete? Milyen okai lehetnek 
a folyamatnak? Vitassuk meg, milyen problémákat vethet fel a zsellére-
sedés!
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Az örökváltság kérdése
Hogyan épült fel a polgári átalakulás programja?

A korszakban mindenki tisztában volt azzal, hogy az érdekegyeztetés 
csak úgy valósulhat meg, ha a földesurakat kártalanítják, hiszen a 
nemesi birtokok a jobbágyi munkaerő kiesésével azonnal tönkremen-
tek volna. Ennek megoldására született meg az örökváltság gondolata: 
azaz a jobbágyokat nemcsak egyszerűen felszabadítják, hanem a job-
bágyi munkát pénzen kell kiváltani a földesúrtól. A megkapott ösz-
szegből a nemes modernizálhatja birtokát, fogadhat bérmunkásokat, 
így biztosított gazdaságának további működése.

Az örökváltság egyik lehetséges módja volt, ha a jobbágy maga fi -
zeti a földesúr kártalanítását úgy, hogy magánszerződésben megegye-
zik a földesurával, ha van elég pénze, vagy a földesúr elfogadja a tör-
lesztést. Ez az önkéntes örökváltság tervezete volt. Az örökváltság 
megfi zetésével a jobbágy a terhei megváltásáért cserébe egykori úr-
béres telkének teljes jogú birtokosa lesz. 

Az udvar kezdetben ellenállt az önkéntes örökváltság bevezetésének 
(forradalmi mozgalom előkészítését látták benne), és az ezt javasló fel-
iratot elvetette (I. Ferenc király: „az úrbéri javaslatot agyonütöm.”). 
Később – már V. Ferdinánd (1835–1848) idején – Metternich kancellár 
belátta, hogy az önkéntes örökváltság nem veszélyezteti a fennálló 
rendet, így 1840-ben törvényerőre emelték. Rövidesen kiderült, a 
kancellár számításai helyesnek bizonyultak: a jobbágykérdés ezzel nem 
oldódott meg, a parasztcsaládok készpénz hiányában nem tudtak élni 
a lehetőséggel, 1848-ig a jobbágyok töredéke (1 %-a) tudta csak meg-
váltani a szolgáltatásait.

Wesselényi Miklós már az 1830-as években lassúnak és nehézkes-
nek tartotta ezt az utat, hiszen a földesúr önkéntesség esetén elállhatott 
az örökváltságtól (például irreálisan magas összeget megszabva), ezért 
az állami szabályozás mellett érvelt. Ezzel a kötelező örökváltság 
programjának egyik első megfogalmazója lett. Wesselényi után az 1840-
es években Kossuth Lajos is ezt az álláspontot képviselte. A kötelező 
örökváltság esetében azonban továbbra is kérdéses volt, hogy hogyan 
lehet biztosítani a kártalanítás összegét, ha a jobbágy azt nem tudja 
megfi zetni. 1848-ra vált egyértelművé, hogy az államnak kell magára 
vállalnia a kártalanítást, így született meg a végső megoldás: azonnali, 
kötelező örökváltság, a nemesség teljes körű állami kártalanításával. 
E megoldást a reformtábor egésze elfogadta, így a forradalom nyomán 
Magyarországon ez a megoldás valósult meg.

Ahhoz, hogy a jobbágyfelszabadítás nyomán kialakuló polgári tár-
sadalom igazán működőképes legyen, szükség volt a polgári jogegyen-
lőség megvalósítására is. Hiszen igazán hatékonyan gazdálkodni csak 
akkor tudtak a felszabadított jobbágyok, ha jogilag is egyenlővé váltak 
a nemesekkel, így a reformprogram fontos eleme lett a törvény előtti 
egyenlőség (például úriszék eltörlése) is. Ehhez kapcsolódott a közte-
herviselés célja is, amelynek értelmében a nemesség lemondott az 
adómentességéről, cserébe az állam a nemességtől befolyó adókból 
tudta előteremteni az állami kártalanításhoz szükséges összeget. A vég-
ső cél mindezek nyomán egy olyan nemzeti közösség megteremtése 
volt, amelyben az érdekegyesítés eredményeként a lehető legtöbben 
élnek személyes szabadságban és anyagi biztonságban.

Barabás Miklós: Wesselényi Miklós (1836). Wesselényi a 
„két haza” (Erdély és Magyarország) politikusaként tevé-
kenykedett a hazai közéletben. (Az erdélyi főnemes ma-
gyarországi birtokot is szerzett, így megjelenhetett a felső-
táblán.) A hatékony reformpolitikát a középbirtokos ne-
messég részvételével képzelte el, és nem bízott a kormány-
zatban

Kossuth Lajos (1802–1894), a Zemplén megyei Monokon 
született kisnemesi családban. Édesapja nyomdokaiba 
lépve jogot tanult, majd Sátoraljaújhelyen ügyvédeske-
dett. A tanult fi atalember bekapcsolódott a megyei köz-
életbe, 1831-ben kolerabiztosként tevékenykedett (Bara-
bás Miklós festménye)

pességet érintette, és a falvakban egyre nagyobb megélhetési problé-
mát idézett elő. A paraszti nagycsaládoknál felgyorsult a birtokapró-
zódás, a zselléresedés folyamata, így a töredéktelekkel vagy még azzal 
sem rendelkezők aránya 1848-ban elérte a 60%-ot.
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Összegzés

Okok és következmények
•  Milyen folyamatok vezettek a re-

formgondolatok megjelenéséhez?
•  Milyen elképzelések születtek a job-

bágykérdés megoldására? 

Történelmi nézőpont
• Milyen okai voltak annak, hogy Szé-

chenyi politizálni kezdett?
•  Mi késztette a grófot arra, hogy „os-

torozza” a fennálló állapotokat?

Történelmi jelentőség
• Milyen konkrét reformgondolatokat 

fejezett ki a „haza és haladás” jelsza-
va?

•  Hogyan és milyen konkrét program-
mal kapcsolódott be Széchenyi Ist-
ván a közéletbe?

•  Milyen folyamat végén vált a magyar 
államnyelvvé?

Történészszemmel

Jobbágyfelszabadítás néhány országban a korszakban 

Poroszország – 1807: Csak a jómódú parasztokat érintette: 
a szolgáltatások kárpótlását a paraszti földterület egy részének 
átadásával oldották meg. 1850: A porosz törzsterület minden 
jobbágyára kiterjedt. A pénzre átszámított szolgáltatások egy-
harmadáért nem járt kárpótlás, azért mert ennyire becsülték 
a földesúr kötelező szolgáltatásait. A kiszámított összeget ka-
matozó államkötvényekben adták oda a volt földesuraknak. 
A kötvények beváltását folyamatosan kisorsolták, a parasztok 
pedig hosszú éveken keresztül fi zették meg az összeget az 
államnak.

Oroszország – 1861: A törvény területenként szabta meg 
pontosan, hogy egy családfőre esően mennyi a megkapott 
föld. A részleteket megvizsgálva látható, hogy a parasztok 
földjük legalább egyötödét kénytelenek voltak átadni a föl-
desúrnak. A kárpótlást itt is a parasztok által törlesztendő 
kötvényekkel oldották meg. A paraszti kárpótlási fi zetési kö-
telezettséget csak 1905-ben törölték el.

Hasonlítsuk össze a magyarországi terveket a más országokban megvalósult elvekkel! Miként oldották meg az örökváltságot 
máshol? Miért volt könnyebb a korábbi oszmán hatalom alatt álló területeken végrehajtani a felszabadítást? Miért nem látunk 
nyugat-európai példákat a felsorolásban?

Balti területek (Oroszország része) – 1816–19: A jobbágyok 
személyes felszabadítása ugyan megtörtént, de föld nélkül. 
A továbbiakban a parasztok bérlők voltak, vagyis szabadon 
elkergethetők.

A korábban az Oszmán Birodalomhoz tartozó balkáni ál-
lamok (Szerbia, Bulgária): Gyakorlatilag az egész megművelt 
föld a parasztok kezén volt, ezután érdemben pénzszolgálta-
tással tartoztak a szpáhiknak. 1838-tól egy reform értelmében 
az egykori szpáhibirtokokat az állam vette saját kezébe (a 
szpáhik cserébe kegydíjat kaptak). A parasztok tehát most 
már csupán az államnak tartoztak szolgáltatással, gyakorla-
tilag adóval. Az államok függetlenedése után a parasztok 
megkapták az összes földet, amelyet addig műveltek, meg-
váltást pedig nem kellett fi zetniük, hiszen csak az állammal 
(és nem földesurakkal – az oszmán hatalom miatt itt nem is 
létezett valódi földesúri réteg) álltak szemben.

Ím most van törvényünk, mely az örökváltságot, ha mindkét fél meg-
egyezik, engedélyezi. Ez magánjogi szempontból hozott törvény. […] 
De tovább megyek. Alkottassék törvény, mely a földesurat kötelezze, 
hogyha jobbágya magát örökösön megváltani akarja, azt ellenezni ne 
legyen hatalmában, kérdem, van-e ember széles e hazában, aki higgye, 
hogy ily törvény mellett is, az úrbéri viszonyokból hazánk egy század 
alatt tökéletesen kibontakozzék. Aki ezt hinné, arról bátran el merem 
mondani, hogy áldott térmezőn fekvő faluját talán, de az országot, az 
ország népét, a nép állapotát nem ismeri. […] Azt hisszük: megment-
jük a hazát toldozó, foldozó reformkáinkkal? Azt hisszük, biztosíthatjuk 
nemzetünk jövendőjét, ha a jövendő épületének alaprakását elmulasz-
tottuk? És mi lehet ezen alap más, mint a néppeli egy testté forrás, s 
ekként egy ép, egészséges nemzeti test előteremtése, erről pedig mi-
ként lehet csak álmodnunk is, míg az úrbéri viszonyoknak gyűlölség-
nemző válaszfala fennáll […]

(Kossuth Lajos: A teendők legfőbbike című írásából; 1846)

• Hogyan vélekedett Kossuth a jobbágykérdésről?
• Melyik intézkedést nevezte „reformkának”?
• Miért volt elégedetlen az átalakulás ütemével?
• Az örökváltság mely fajtáiról írt Kossuth? 
• Melyiket támogatta?
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18. A politikai élet színterei
Magyarország közel négy évszázadon keresztül a Habsburg Birodalom (majd Osztrák–Magyar Monar-
chia) keretei között létezett. Ennek köszönhetően, ha egyes magyar városaink utcáin végigsétálunk, 
ugyanaz a közép-európai utcakép tárul a szemünk elé, mint akár Bécsben vagy Prágában. A birodalom 
és benne Magyarország ugyanakkor a 19. század elején még meglehetősen nehézkes és archaikus szer-
vezetben működött, és mindez meghatározta történelmünk egyik fontos időszakának, a reformkornak 
a kereteit. Milyen körülmények között lett az ország a Habsburg Birodalom része? Hogyan alakult a 
politikai kapcsolatrendszer a 19. századig?

A Habsburg Monarchia 
1822–1848

Gyűjtsük össze, mely tartomá-
nyok alkották a Magyar Király-
ságot, és melyek az Osztrák 
Császárságot!

A Habsburg Birodalom és a Magyarország
Mennyire számított erős hatalomnak a Habsburg Birodalom?

Számos tekintetben a Habsburg Birodalom Európa legkülönlegesebb 
államalakulata volt. Szemben a nagy európai monarchiákkal (például 
francia, orosz, porosz), amelyek bár soknemzetiségűek voltak, de egy 
nemzet köré csoportosultak, addig a Habsburg Birodalom több, vi-
szonylag hasonló méretű nemzet államaiból, illetve tartományaiból 
tevődött össze. A dinasztikus államalakulat lényegi és alapvető ösz-
szetartó ereje az uralkodócsalád közössége volt, amely az osztrák 
örökös tartományok mellett a magyar és a cseh trónt is birtokolta. 
A 18. században Lengyelországból hasítottak ki jókora területet (Galí-
cia és Bukovina), a napóleoni háborúk után pedig Észak-Itália két fej-
lett tartományát (Lombardia és Velence) szerezték meg A Habsburg 
uralkodókat továbbá rendre megválasztották német-római császárnak, 
majd a bécsi kongresszuson létrehozott Német Szövetség elnökének. 
A Habsburgok 1804 óta a tartományaikból szervezett Osztrák Csá-
szárság koronáját is viselték. 

Az egyes államok és tartományok igen eltérő hagyományokkal, fej-
lettséggel bírtak, így szinte megvalósíthatatlan volt a dinasztia törek-
vése, hogy egy egységes, hatékonyan igazgatható birodalmat formáljon 
belőle. Az osztrák és cseh területen sikerült kiépíteni az abszolutista 
berendezkedést, ám Magyarországon a dinasztia meg-megújuló kí-
sérleteivel szemben a 19. századig megmaradt a rendi monarchia 
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A Habsburg Birodalom nemzetiségei a 19. század közepén
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Idézzük fel, milyen történelmi körülmények között hozták 
létre a Magyar Kamarát és az Udvari Haditanácsot!

Miért került közel a kihaláshoz a Habsburg-család a 18. 
század első felében? Miért nevezzük a dinasztiát Habs-
burg-Lotaringiai-háznak a 18. század végétől? Miért ne-
vezzük magyar ágnak József nádor leszármazottait? Miért 
nevezték császárnénak Mária Lujzát, mikor házasságakor 
már nem létezett a Német-római császárság?

– európai szinten is egyedülálló módon. Mind-
emellett a 19. században megerősödő naciona-
lizmus még erőteljesebbé tette a birodalom kü-
lönbségeit. Ugyanakkor kétségtelen, hogy 
gazdasági vagy kulturális téren a Habsburg 
Monarchia életképes egységnek bizonyult. Elég 
ma végigsétálni a számos utódállam városaiban 
(Prágától Csernovicig és Lembergtől Temes-
várig), és szembetűnik a hasonló városkép, az 
ellenreformációs barokk stílus vagy a későbbi, a 
19. század második felében jellemző historikus 
építészet („Monarchia-stílus”). Gazdaságilag pe-
dig egy kifejezetten életképes munkamegosztás 
alakult ki az egyes államok, tartományok között, 
nem beszélve az egységes és nagy méretű piac 
előnyeiről.

A Habsburg-család tagjai közötti rokoni kapcsolatok

Központi kormányszékek – a kormányzat
Hogyan működtette az uralkodó a birodalmat?

A birodalom egységes működtetését a királyi felségjogok gya-
korlása biztosította. A rendi dualizmus keretei között is a király 
jogköre volt a pénzügyek, a külügyek irányítása és a hadsereg 
vezénylete, illetve általában a rendeletalkotás, valamint az or-
szágos szintű végrehajtás. Ilyen módon tehette meg az uralko-
dó, hogy kialakította az úgynevezett központi/udvari kor-
mányszékeket, melyek felségjogainak gyakorlását segítették. 
Ezek tulajdonképpen az egész birodalmat irányították (a Habs-
burgok birodalmában tehát nem egyszemélyi, miniszteri jellegű 
hivatalnokok, hanem tanácsi jellegű, kollektív testületek irányí-
tottak egyes ügyköröket). A királyi hatalomgyakorlást Magyar-
országon közvetlenül a magyar kormányzati intézmények vé-
gezték. Ezeknek az uralkodó – központi kormányszékekkel 
kidolgozott – döntéseit kellett végrehajtaniuk, ugyanakkor 
fontos döntés-előkészítő, javaslattevő szerepük is volt. 

A birodalom egységes működése ténylegesen a hadügyek 
területén valósult meg. A Habsburg-uralkodók jól tudták, hogy 
végső soron – ha lázadás, vagy külső támadás történik – a had-
sereg a döntő tényező, amely garantálhatja a birodalom fenn-
maradását. Az 1712–15-ös országgyűlésen a magyar rendek 
elfogadták az állandó, birodalmi szinten szervezett hadsereg 
gondolatát. Ennek céljaira Magyarországról is soroztak ezre-
deket, a haderő pedig az Udvari Haditanács irányítása alatt állt. 

Mindezek ismeretében, ha a kortársak a korszakban kor-
mányról vagy kormányzatról beszéltek, akkor ez alatt a királyi 
intézmények összességét értették. A hivatalnokok kinevezése 
egyedül a király akaratától, kegyétől, bizalmától függött.

Rendi tisztségek és intézmények
Miért volt meghatározó szerepe a nádornak?

A magyar állam működésének fontos, bár egyre csökkenő be-
folyású intézményeit képezték a rendi méltóságok. Ezek közül 
első helyen említendő a nádor tisztsége. Minthogy a királyi 
döntéshozatal Bécsben, a kormányzati intézmények segítségével 
zajlott, így a nádor elvesztette ilyen téren a befolyását. Tisztsége 

A főbb magyar kormányzati szervek és hatásköreik

Magyar Kancellária általános politikai és hivatali ügyek

Magyar Kamara pénzügyek

Helytartótanács belügyek

Udvari Haditanács hadügy

Lotaringiai Ferenc – Mária Terézia (1740–1780)

II. József (1780–1790) II. Lipót (1790–1792) további testvérek

(I.) Ferenc (1792–1835)

V. Ferdinánd
(1835–1848)

Ferenc Károly Mária Lujza

József nádor

magyar ág

(I.) Ferenc József
(1848–1867–1916)

további testvérek

további testvérek

• Állapítsuk meg, hogyan épült fel a magyar haderő! 
• Határozzuk meg a haderő kérdésében a rendek ellenőr-

zési jogait!
• Mikor hívták össze utoljára a nemesi felkelést?

Minthogy a nemesek, és mindazok, kiket a törvény Magyar-
országon ez elnevezés alatt összefoglal (bármely tisztségű, 
méltóságú s állású személyek legyenek) az ország védelmé-
re katonáskodni, tehát személyesen felkelni s illetőleg saját 
bandériumaikat előállítani és kiindítani tartoznak:

1. §. Ezt Ő császári és királyi szent felsége, valahányszor 
szükségesnek ítéli, az ekkorig erre nézve alkotott törvények 
értelmében, mostantól jövőre is megkívánhatja s követelheti.

2. §. Minthogy azonban csupán ezzel emez országot ele-
gendőképpen megvédelmezni nem lehetne, sőt inkább 
minden eshetőségre erősebb és úgy bennszülöttekből, 
mint külföldiekből álló rendes katonaságot kell tartani, mely 
kétségtelen, hogy zsold nélkül fenn nem állhat, ezt pedig 
adózás nélkül beszerezni nem lehet: ezért az erre szükséges 
segélyek és adók dolgában a karokkal országgyűlésileg 
(hova tudomás szerint különben is tartozik) kell határozni.

(1715. évi VIII. törvénycikk)
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egyre inkább a magyar rendi érdekek megjelenítését, képviseletét 
szolgálta. A 19. században leginkább a belső végrehajtás és igazság-
szolgáltatás irányítása volt a feladata, a tisztséget pedig Habsburg-
főhercegek töltötték be. A nádor számos feladattal bírt: a Helytartó-
tanács elnökeként tevékenykedett, a legmagasabb bírói intézményt, a 
Hétszemélyes Táblát vezette, továbbá az országgyűléseken is elnökölt 
– amellett, hogy Pest vármegye örökös főispánja volt. Említésre méltó 
rendi tisztségek voltak még az országbíró (a nádor helyettese, külö-
nösen az igazságszolgáltatásban), a horvát bán (a horvát területeket 
vezető rendi méltóság), és a tárnokmester (a korszakban már bírói 
feladatai voltak).

A nádori tisztséget a korszakban József főherceg (I. Ferenc testvé-
re) töltötte be több mint fél évszázadon keresztül (1796–1847). Szem-
ben az uralkodócsalád többi tagjával, akik ritkán látogattak az ország-
ba, ő nádorként Magyarországon élt, és alaposan megismerte és 
megértette a hazai viszonyokat. Sokszor avatkozott be a királynál Bécs-
ben a magyar ügyek érdekében. Felismerte, hogy az ország és a biro-
dalom érdekei hosszabb távon egybeesnek, ezért igyekezett a rendek 
és az Udvar közötti konfl iktust mérsékelni. A dinasztia általa alapított 
ágát nevezzük magyar ágnak, ugyanis ő és fi a (István nádor) betöltöt-
ték a nádori tisztséget, de többi utódja is Magyarországon élt és azo-
nosult a magyarsággal.

A rendi országgyűlés és a megyerendszer
Hogyan működtek a rendiség politikai intézményei?

A rendi politizálás hagyományos színterei évszázadok óta a vármegyei 
közgyűlések és a rendi országgyűlések voltak. A közéletben leginkább 
a főnemesség és a középbirtokos nemesség tudott érvényesülni, az 
arisztokraták a kormányszervek munkájában, a köznemesek módosabb 
rétegei pedig a vármegyék irányításában vettek részt.

A vármegye élén az uralkodó által kinevezett főispán állt. A főispá-
nok gyakorta arisztokrata mágnások, esetleg főpapok voltak, akik 
– bár joguk lett volna hozzá – többnyire nem vettek részt a megye éle-
tében. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy egyéb hivatalaik, illetve 
birtokaik igazgatása lefoglalta őket. A megyei életet így ténylegesen a 
közgyűlés által választott, rendszerint köznemesi származású alispán 
és a tisztségviselők (szolgabírók) irányították. A közgyűlésen az adott 
megye minden nemese részt vehetett, a korszakban már személyenként 
szavazhattak, ami a nagy létszámú kisnemesség politikai felértékelő-
déséhez vezetett. 

A megyei közgyűlések mai szemlélő számára me-
rőben durvának tűnhettek: a viták esetenként tettle-
gességig fajultak. A szavazások előtt a különböző 
irányzatok igyekeztek saját híveikkel megtölteni az 
üléstermet, nemritkán előfordult „etetés, itatás”, hogy 
a kisnemesi szavazatokat kellő számban megnyerjék. 
A rendi vármegye állam volt az államban: számos 
területen saját önálló szabályokat alkotott, nemritkán 
szembe menve akár országos döntésekkel is. A várme-
gye – amennyiben törvényesnek találta a királyi igé-
nyeket – viszonylag hatékonyan járt el helyi ügyek 
irányításában (például adószedés, újoncozás), hiszen 
a Habsburg államszervezet nem tudott helyette más, 
helyi szintű igazgatást kialakítani. Ha úgy tetszett, akár 
meg is tagadhatta az általa törvénytelennek tartott ki-
rályi parancsok végrehajtását is (rendi jogvédelem). 

A nádori kripta a Budai Várban. A Habsburg-ház ma-
gyar ágának tagjai hagyományosan ide temetkeztek és 
temetkeznek ma is. A kripta a vár egyetlen, második vi-
lágháború előtti állapotában megmaradt része

József nádor szobra Budapest belvárosában

A mai makói Városháza egykor csanádi vármegyeháza volt. Ilyen klasszicista 
stílusú épületek adtak otthont vármegyei hivataloknak
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A közgyűlésen nemcsak a megyei köz ügyekről, hanem az ország-
gyűlési követekről is döntöttek, miután megkapták az országgyűlésre 
szóló királyi meghívólevelet. A megválasztott két követ a meghívóle-
vélben szereplő témákban megfogalmazott követutasítás alapján sza-
vazhatott az alsótáblán, önállóan nem kezdeményezhettek, és az újon-
nan felmerülő kérdésekről ki kellett kérniük a közgyűlés véleményét. 
Ha a királynak nagyon kellemetlen volt egy-egy követ tevékenysége, 
akkor a főispánokon keresztül akár el is érhette a követutasítás meg-
változtatását, így a „kellemetlenkedő” követ elhallgattatását vagy eset-
leg lemondását (a leghíresebb ilyen eset Kölcsey Ferencé volt). A po-
zsonyi országgyűlésre az úgynevezett „szűk” Magyarország megyéi 
küldtek követeket. Erdély különállása megmaradt, és törvényhozása 
önálló országgyűlés formájában működött.

A kétkamarás törvényhozó testületet a király hívta össze a várme-
gyéknek kiküldött meghívólevéllel, aminek nyomán elindultak a kö-
vetválasztások és a követutasítások vitái. Az országgyűlés ügymene-
te meglehetősen nehézkes és időigényes volt. Az ülés a király 
trónbeszédével indult, melyben bemutatta a királyi előterjesztéseket 
(az országgyűlés napirendje: általában adót és újoncot kért a rendektől, 
esetleg néhány reformot javasolt). Ezt követte az előterjesztésekre adott 
válasz, azaz a válaszfelirat, majd az országgyűlés a rendi sérelmeket 
tárgyalta meg, ezeknek az elhárítására az uralkodó általában ígéretet 
tett, ami később sok esetben nem valósult meg (például folyamatos 
rendi sérelem volt Erdély vagy a Határőrvidék elkülönült igazgatása). 
A továbbiakban zajlott az érdemi vita: a királyi kívánságokat vitatták 
meg, illetve az alsótábla is kezdeményezhetett javaslatokat, melyeket 
a felsőtábla visszaküldhetett vagy elfogadhatott (a két ház átiratotok-
ban kommunikált); ez utóbbi esetben a törvényjavaslat a király elé ke-
rült (felirat). Az uralkodó elutasíthatta vagy visszaküldhette az ország-
gyű lésnek a javaslatot (leirat). Ha elfogadta, akkor pedig törvényerőre 
emelkedett (szentesítés). Az akár több évig – esetenként több hónapos 
szünetekkel megszakítva – ülésező országgyűlést a király rekesztette 
be, ami után a rendek szétoszlottak és visszatértek vármegyéikbe. 

b
r
g

b

• Hogyan biztosították, hogy a vármegyei nemes-
ség akarata érvényesüljön az alsótábla ülésein? 

• Miért volt visszás a szabad királyi városok helyze-
te az országgyűlésben? Melyik az alsótáblán 
megjelenő csoportról nem esett szó?

Az alsótábla követei a társadalom különböző réte-
geiből kerülnek ki. Ott vannak először is a várme-
gyék, majd a városok és a felsőpapság, végezetül 
pedig a főrendek és a főrendi özvegyek képviselői. 
Az ötvenkét vármegye küldötteit a nép [tudniilik a 
nemesség], vagyis a választói testület jelöli ki, ket-
tőt-kettőt minden egyes vármegyéből. […] A két 
képviselő aztán közösen, egyetlen szavazattal ren-
delkezik. Pontosabban szólva nem is annyira kép-
viselők, mint inkább csak követek ők, akik válasz-
tóik akaratának adnak hangot bizonyos kérdések-
ben, s ezért szállásban és napi fi zetésben részesül-
nek. De ha már fi zetnek nekik, rá is szorítják őket, 
hogy kötelezettségeiknek eleget tegyenek: kette-
jük közül egynek minden határozathozatalnál je-
len kell lennie, s engedély nélkül egyik sem ma-
radhat távol. […] A diéta [országgyűlés] tagjai 
minden küszöbönálló döntésről értesítik a me-
gyegyűlést. A választók aztán, néha több napon 
át, megvitatják ezeket a kérdéseket, majd pedig a 
többség akaratának megfelelően megfogalmaz-
zák utasításaikat a követek számára, s közlik velük, 
hogyan kell szavazniuk. Ha valamelyik követ ne-
tán választóinak utasításaival ellentétesen szavaz-
na, visszahívják, s magyarázatot kérnek tőle visel-
kedéséről; ha azt nem találják kielégítőnek, le kell 
mondania, és mást választanak a helyébe. […] 
Meg kell említenem a királyi városok követeit is, 
igaz, az ő helyzetük rendkívül visszás. Jogukban 
áll részt venni és felszólalni az alsótábla ülésein, de 
csak egy szavazatuk van. Ezért aztán féltékenyek a 
nagyobb jogokkal és kiváltságokkal rendelkező 
nemesekre, s mivel közvetlen és természetes vé-
delmezőjüknek az uralkodót tekintik, többnyire az 
udvar engedelmes eszközének szerepét töltik be. 

(John Paget Magyarország és Erdély című 
munkájából; 1839)

Az alsótábla üléseinek helyszíne Pozsonyban (balra az épület mai homlokzata: 
jól kivehető a magyar címer; jobbra a korabeli belső tér – a karzatról az érdek-
lődő joghallgatók („országgyűlési ifj úság”) követhették az üléseket. Az alsótábla 
a Magyar Királyi Kamara épületében ülésezett, amely napjainkban a pozsonyi 
egyetem Egyetemi Könyvtára
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ALSÓTÁBLA
elnöke: a személynök

FELSŐTÁBLA
elnöke: a nádor

A nádor által vezetett felsőtábla mérséklő erővel bírt a sokszor sé-
relmi politikát folytató alsótáblával szemben. (A nádor egyben az egész 
országgyűlés elnöke is volt.) A királyi meghívóval megjelent egyházi 
és világi főrendek (főnemesek, főpapok) inkább udvarhű álláspontot 
képviseltek. Az alsótáblán a személynök elnökletével a megyei köve-
tek, a kiváltságos kerületek (jászkun és hajdú) és Horvátország követei 
vehettek részt. Mindannyian egy szavazattal rendelkeztek, ami kiegé-
szült az egyházi rend (középpapság: például káptalani testületek) és a 
szabad királyi városok küldötteinek egy-egy szavazatával. Az ország-
gyű léstől távol lévő főrendek követei az alsótábla ülésén vehettek részt, 
de csak tanácskozási joguk volt.

Az alsótábla ügymenetének meggyorsítására úgynevezett kerületi 
üléseket szerveztek, ahol a területileg négy kerületbe (Dunán inneni, 
dunántúli, Tiszán inneni, tiszántúli) rendeződő követek szűkebb kör-
ben tudták megvitatni a kérdéseket.

A magyar államszervezet a 19. század elején

• Milyen törekvései voltak az Udvarnak?
• Hogyan próbálta céljait elérni?
• Hogyan döntött Bars vármegye az uralkodói ké-

relemről?
• Mire hivatkozott a vármegyei közgyűlés?

Állapítsuk meg az ábra segítségével, hogyan működtek az egyes hatal-
mi ágak az időszakban! Foglaljuk össze a törvényalkotás menetét! Ho-
gyan kapcsolódtak össze az egyes kormányzati szervek? Mely ügyek 
felett érvényesült leginkább a rendi befolyás? Hogyan érvényesíthette 
az akaratát az uralkodó?

[…] megújulnak nemzetünk régi sebei, a törvé-
nyek tekintélye lerombolva, a nemesi udvarok s 
megyeházak fegyveresek által megsértve, a szó 
szabadsága elfojtva, a tisztviselők bebörtönözve, 
szóval, már maga alkotmányos létünk is végve-
szélyre juttatva léteznek.

Ami […] vármegyénket illeti, valamint Felséged-
nek már több ízben felterjesztettük, hogy mi az or-
szág törvényei ellenére semmit sem határozhatunk; 
[…] mi éppen azért, mivel Felséged hű alattvalói va-
gyunk, és alkotmányunk csorbítatlan fenntartásá-
ban a királyi trón biztosságát is szem előtt tartjuk, 
[…] magunkat sem a biztosok jogtalan hatalmasko-
dása, sem némely hatóságok törvénysértő példái 
által indíttatni nem engedjük, hogy az újoncállítás 
és adó tárgyait, melyek lényegesen országgyűlés 
elébe tartoznak, azon kívül foganatba vegyük.

(Bars vármegye feliratából; 1823)
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Miért készült kézírással? Milyen nehézséget okozott ez a terjeszté-
sében? Hányan olvashatták?

Az Országgyűlési Tudósítások egy lapjának részlete

• Hogyan próbálta védeni az Udvar tekintélyét a 
cenzúrahivatal?

• Vitassuk meg, mennyire befolyásolható a közvé-
lemény az irányított sajtó által!

A
• Miért kényszerült Kölcsey lemondani az ország-

gyű lési követségről?
• Mit értett a „kor szerinti haladás” kifejezés alatt?
• Miért volt fontos az, hogy Kossuth gyakorlatilag 

szó szerint rögzítette Kölcsey beszédét?

Ő Császári királyi Felsége azon elvek folytában, me-
lyek a könyvvizsgálat tárgyában 1836-ik évben ki-
bocsátott általános utasításban a hírlapok mikénti 
vizsgálatára nézve kegyelmesen meghatároztattak, 
következő szabályokat méltóztatott megállapítani 
[…].

VII. §. Országlati s közigazgatási kérdéseket vagy 
valamely országos közóhajtást s kívánatot fejtege-
tő értekezések tárgyául soha nem szolgálhatnak:

a) a királyi hatalom jogai s tartozékai;
b) szoros értelemben vett hittani s vallási dol-

gok;
c) az ausztriai birodalom politikai viszonyai a 

többi uralkodó házakkal;
d) a felséges uralkodóház tagjainak magándol-

gai (kivévén azokat, melyek a bécsi lapokban közöl-
tettek);

e) az ország politikai szintúgy mint  törvénykezési 
s kamarai főkormányszékeinek eljárása és végzései;

f ) a császári-királyi hadsereget érdeklő hirdet-
mények;

g) az országos küldöttségek végzeteinek élesebb 
feszegetése vagy gúnyolása se engedtessék meg.

(A könyvvizsgálat tárgyában kibocsátott 
1836-ik évi általános utasítás pótléka; 1846)

Február 9-én Széll és Roskoványi elnökségök alatt 
tartatott kerületi ülésben kellett fájdalmasan a fáj-
dalmas igazolást hallanunk; midőn a napirenden 
volt némi szerkeztetési rostálások bérekesztése 
után követtársának nevében is, imigy mondá el 
követi pályája hattyúénekét, a tölgy- s boros-
tyánkoszorús tiszteletre méltó Kölcsey: […] A ve-
lünk ellenkező véleményűektől soha sem kiván-
tuk, hogy elveinknek hódoljanak, tőlök azt kérjük: 
bennünk csak a meggyőződés tisztaságát tekint-
sék, s ha sziv és ajak egybehangzik, egyenessé-
günket bűnnek ne tartsák s engedjék nekünk a 
vigasztalást: lelkünk üdvösségét saját hitünk sze-
rint kereshetni. Jelszavaink valának: haza és hala-
dás. Azok, kik a haladás helyett maradást akarnak, 
gondolják meg, miképen a maradás szónak több 
jelentése van. Kor szerénti haladás épen maradást 
hoz magával, veszteg maradás következése pedig 
senyvedés. Isten őrizze meg e nemzetet minden 
gonosztól!

(Kossuth tudósítása Kölcsey 1835. február 9.-én 
elmondott beszédéről)

A nyilvánosság megteremtése
Hogyan és miért vált a politika közüggyé a korban?

A Szent Szövetség rendszerének egyik alappillére a cenzúra, azaz a 
sajtószabadság korlátozása volt. Magyarországon nem létezett politi-
kai nyilvánosság a reformkor kezdetén, a megjelenő néhány sajtótermék 
egy szűrőn át került a közvélemény elé. A 19. század első felének meg-
határozó szereplői számtalanszor kiemelték a nyilvánosság fontossá-
gát. Pontosan érzékelték, hogy a kormányzat irányába a magyar poli-
tikai törekvések egyik legfontosabb kényszerítő ereje lehet, ha létre 
tudják hozni az országos szintű nyilvánosságot és közvéleményt.

A magyar rendi berendezkedésben nem létezett országos szintű 
nyilvánosság. A megyei közgyűléseken akár heves vitákat is folytat-
hattak, de a teljesen önálló vármegyék kevéssé értesültek arról, hogy 
mi zajlik az ország túlsó végében. Bizonyos szintű országos nyilvá-
nosságot az országgyűlések jelentettek, éppen ezért igyekeztek az ural-
kodók – ha lehetőségük adódott rá (például nem volt szükségük az ott 
megajánlott adóra és újoncokra) – elkerülni összehívását (így 1812–
1825-ig nem volt országgyűlés). Az országgyűlések színhelyén, Po-
zsonyban közvetlenül sem volt olyan kritikus nyilvánosság, ami hatást 
gyakorolhatott volna a döntésekre. Ha pedig az országgyűlés feloszlott, 
a kormányzat ismét fellélegezhetett, hogy legalább három évig nem kell 
komolyabb magyar politikai ellenállástól tartania.

A nyilvánosság megteremtése felé tett első lépés gróf Széchenyi 
István javaslatára a Nemzeti Kaszinó megalapítása volt. A Pesten mű-
ködő Kaszinóban a magyar főnemesi társaság találkozhatott, így létre-
jött egy Bécsen és Pozsonyon kívüli fórum is, ahol lehetővé vált poli-
tikai gondolatok megvitatása. Az 1830-as években Kossuth Lajos tett 
sokat a nyilvánosság szélesítésére. Az 1832–36-os országgyűlésről tu-
dósításokat (Országgyűlési Tudósítások) küldött a vármegyéknek, vá-
rosoknak, így az egész ország gyorsan értesülhetett a pozsonyi törté-
nésekről. A kézzel írott tudósításokat magánlevél formájában küldte, 
hogy megkerülhesse a nyilvánosan megjelenő sajtót ellenőrző cenzú-
rát. Kossuth nem szó szerinti tudósításokat készített, hanem egyfajta 
véleményformáló publicisztikát; az ellenzéki beszédeket részletesen, 
a kormánypártiakat összegezve közölte. Munkáját számos fi atal joghall-
gató segítette, akik az ülések megfi gyelése mellett másolták a lapokat.
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• Hogyan tekintettek a politikai berendezkedésre 
az országgyűlési ifj ak?

• Hogyan képzelték el az átalakulást?
• Milyen eszméket vallottak?
• Miért tartotta a kormányzat veszélyesnek az irány-

zatukat?

Lovassy László írt egy levelet a magyar országgyű-
lési ifj úság nevében az erdélyi országgyűlési ifj ú-
sághoz, ez tűzzel köröztetett köztünk, mi tódul-
tunk aláírásához, öntudatlanul is arra vágytunk, 
hogy politikai szerepet játsszunk s tetterőnknek 
tért nyissunk. Mindnyájan egyetértettünk abban, 
hogy a fennálló viszonyok nem tarthatnak soká, 
hogy az uralkodó rendszer meg fog bukni, hogy 
az egész ország átalakulása kikerülhetetlen; arról 
nem volt kétségünk, hogy a magyar országgyűlés 
nem képes a reformot keresztülvinni, de arról, mi-
képpen kelljen eljárni, senki sem volt magával 
tisztában; mindenki a maga módjára akart volna 
segíteni, a forradalmi eszmét azonban mind eluta-
sítottuk magunktól, sőt lojalitásunkat is szerettük 
fi togtatni, de amellett sirattuk Rákóczit, szidtuk a 
németet, […] dühösen éljeneztük a követeket, kik 
bátrabban szóltak, megfáklyászenéztük Széche-
nyit, ki folyvást mérsékletet s ildomot prédikált, 
miért is jobban tiszteltük, mint szerettük, főképp 
pedig tanulmányoztuk a francia forradalom törté-
netét. Hogy miben álljon az ország reformja, arra 
nézve senki sem volt tisztában magával, külföldi 
szabadelvű nézetek azonban éppen nem voltak 
ismeretlenek előttünk, olvastuk Széchenyi Stá-
diumát, s keveselltük javaslatait […].

(Pulszky Ferenc Életem és korom című munkájából)

Miután az országgyűlés feloszlott, Kossuth megszervezte, hogy az 
érdekesebb vármegyei gyűlésekről is hírt adjon (Törvényhatósági Tu-
dósítások). Az országgyűléseken nemcsak Kossuth tudósításai bővítet-
ték a nyilvánosságot, hanem a karzaton, nézőként megjelenő jogász 
hallgatók, fi atal értelmiségiek, akiket országgyűlési ifj aknak neveztek. 
A haladó, reformer felszólalásokat megéljenezték, míg a maradiakat 
kifütyülték. El lehet képzelni, hogy ezek után sokkal kellemetlenebb 
helyzetbe kerülhetett egy-egy reformok ellen felszólaló követ. Metter-
nich ebből arra a következtetésre jutott, hogy nincs valódi reformigény, 
csak „a karzat terrorja” kényszeríti a követeket. Ennek megfelelően a 
kancellár jogszerűtlen eljárással bebörtönöztette az ország gyűlési 
ifj akat és Kossuthot is. Hasonlóan járt Wesselényi Miklós is, akinek 
egy, az udvar politikáját bíráló beszédében felségsértő megnyilvánu-
lásokat véltek felfedezni, és emiatt végül szintén bebörtönözték. 
(A szembetegséggel küzdő Wesselényi Miklós a börtönben megvakult, 
az ország gyűlési ifj ak vezetőjeként szigorított várfogságra ítélt Lovassy 
László pedig megőrült.) Bécs taktikája azonban nem vált be, mert a 
következő országgyűlésen (1839–40) a szólásszabadság mellett kiálló 
alsótábla Deák Ferenc vezetésével elérte az amnesztiát a politikai fog-
lyok számára.

Benesch Pál: Deák Ferenc (1803–1876). Akvarell (1840 körül). A középbirtokos 
nemesi családból származó Deák Ferencet bátyja, Antal ajánlotta maga helyett 
Zala megye követének. Deák jogi tudásával, becsületességével, a viták során mu-
tatott határozott és bátor, ugyanakkor megfontolt magatartásával gyorsan a 
reformtábor elismert politikusa lett

• Hogyan értelmezhető a Pesti Hirlap küldetése?
• Mi a nyilvánosság feladata Kossuth szerint?

[…] oly időszaki lap, mely a nemzet életének hű 
tükre legyen, közzé s nemzetivé tegye öröm s bá-
natnak, hűség s törvényességnek, bajnak és hiány-
nak minden érzetét, […] megvitassák és előkészít-
sék a napnak nagy kérdéseit, mikben e honnak 
jövője rejtőzik […].

Ismerni kell tehát a nemzetnek előbb önmagát 
és ismernie kell szükségeit; aztán megvitatni célt 
és eszközöket, dolgot és módokat minden oldal-
ról, s ha ekkor elkövetkezik a törvényhozás ideje, 
áldásdús leend mindenik törvény, mert egy-egy 
sociális meggyőződést mondott ki. […] annyit 
mindenesetre nemes önérzettel bátran elmon-
dunk, miképpen szennyes érdekek vezetni soha-
sem fognak, meggyőződésünk nem lesz eladó, s 
tanulni szeretve is, szükségét is érezve, észnek és 
oknak mindig hódolunk […].

(Kossuth beköszöntő cikke a Pesti Hirlapban; 1841)

A börtönből kiszabaduló Kossuth 1841–1844-ig a Pesti Hirlap (ko-
rabeli helyesírás szerint) szerkesztője lett, ezzel megteremtve Magyar-
országon a modern sajtót. Munkája eredményeként a lap többezres 
példányszámban jelent meg, és tízezrek olvasták. Metternich abban 
reménykedett, hogy a cenzúra megfékezi Kossuthot, de a szerkesztő 
úgy választotta a témákat, hogy azok az ellenőrzésnek megfeleljenek, 
mégis egyértelmű legyen az üzenetük. Bár Kossuthot 1844-ben elmoz-
dították a Pesti Hirlap éléről, a szellem mégis kiszabadult a palackból. 
Az 1840-es évek végére már létezett a nyilvánosság az országban. 
Míg korábban különösebb akadály nélkül visszautasíthatott az udvar 
akár fontos ügyeket is, ekkor már nyilvánosság miatt országos felhá-
borodás hatásaival is számolnia kellett.

tortenelem_10-31.indd   141tortenelem_10-31.indd   141 2021. 06. 07.   8:25:192021. 06. 07.   8:25:19



142 VI. A REFORMKOR

A hajóhíd Pesten – ez a híd biztosította az átkelést Pestről Budára. 

 Buda és Óbuda Pest Összesen

1720   9 600     2 600   12 200

1780 21 700     3 600   35 300

1820 33 300   45 300   78 600

1840 39 000   68 300 107 300

1850 50 100 128 000 178 100

Pest, Buda és Óbuda lakosságszámának alakulása 

Határozzuk meg Pest és Buda népességnövekedésének 
arányát! Hogyan változott a Duna két partján fekvő városok 
jelentősége a korszakban? Milyen politikai és gazdasági té-
nyezők befolyásolták a hangsúlyeltolódást?

Miért nem volt alkalmas hosszabb távon Széchenyi szerint 
a hajóhíd? Miért volt szükség állandó hídra? Vajon miért a 
lánccal való felfüggesztést választották, és nem a régebbi, 
pillérekkel való alátámasztás technikáját?

Gőzhajó a Dunán. Pest-Buda látképe 1850 körül

Perlasca Domokos: A budai vár a Lánchíddal (19. század közepe)

A reformkori Pest-Buda
Hogyan vált valódi fővárossá Pest-Buda?

Szintén a nyilvánosság egyik kulcskérdése volt, hogy van-e olyan 
fővárosa az országnak, ahol a társadalmi és kulturális intéz-
mények miatt nemcsak gazdasági, hanem szellemi központ is 
kialakulhat. A magyar történelmi fejlődésből következett, hogy 
a császári székváros az ország területén kívül fekvő Bécs volt, az 
országgyűlések színhelyeként számon tartott Pozsony amellett, 
hogy előnytelen – periférikus – elhelyezkedésű volt, kisvárosi 
méreteivel sem lehetett alkalmas megfelelő fővárosnak.

Pest-Buda mellett előnyös fekvése (az ország közepén, dunai 
átkelőhelynél), valamint történelmi múltja és komoly áruforgal-
ma is szólt. A fejlődés első lépéseit a 18. században a Helytartó-
tanács és a Királyi Tudományegyetem Budára költöztetése jelen-
tette. Fontos szempont volt, hogy a királyi palotában rendezte 
be rezidenciáját József főherceg-nádor is, ami ha nem is pótol-
ta a királyi udvartartást, de mégis rangot adott a településnek.

A 19. század első felében ugyanakkor már Pest dinamiku-
sabban fejlődött, lakosságának száma nagyobb ütemben nőtt. 
Az országgyűlési döntések és közadományok nyomán sorra 
épültek Pesten a nemzeti közintézmények. Az 1838-as árvíz 
súlyos károkat okozott (Pesten az épületek fele, Óbudán a két-
harmada dőlt össze), de a főváros néhány év alatt újjáépült. 
A két várost összekötő hajóhíd helyett Széchenyi István egy 
állandó hidat építtetett, a kivitelezést Adam Clark skót mér-
nök irányította. Széchenyi kezdeményezésére a Lánchíd épí-
tése 1842-ben kezdődött meg, de a hivatalos átadás csak a sza-
badságharc leverése után valósult meg.

A korszakban Pest-Buda gazdasága is felvirágzott. A ter-
ménykereskedelem a dunai gőzhajózás megalapításával kapott 
nagy segítséget (1830), Széchenyi István elsősorban Pest-Bu-
dára akarta összpontosítani az áruforgalmat. Az Óbudai Ha-
jógyár és téli kikötőhely megalapítása, valamint a pesti rakpart 
kiépítése mindehhez kedvező feltételeket szolgáltatott.

A vasútépítés megkezdése, a vasútvonalak irányának meg-
határozása – nem kevés vita után – szintén Széchenyi elkép-
zelései alapján valósult meg. A legelső vasútvonalak (Pest–Vác, 
1846 és Pest–Szolnok, 1847) átadása és a tervek további kidol-
gozása során a főváros központi szerepét akarták növelni.

Mindezek következtében Pest-Buda a gazdasági kibontako-
zás fő központjává vált a reformkorban. A tőkés vállalkozások 
(manufaktúrák) alapítását sokáig a hitelhiány és a városi ható-
ságok gátolták. Az 1840-es években kedvező légkör fogadta a 
vállalkozókat, megkezdődött a hazai hitelszervezet kiépítése 
(Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, 1841). Az üzemalapítások 
elsősorban az élelmiszeriparban (malomipar, répacukorgyá-
rak), a vas- és gépiparban (például Ganz Ábrahám vállalko-
zása) történtek.

Ganz Ábrahám még 1841-ben az első pesti gőzmalom ön-
tödéjében kapott állást szakmunkásként. Hamarosan az öntö-
de vezetője lett, majd öccsével közösen megalapította saját gyá-
rát Budán. Később a szabadságharc alatt ágyúcsöveket és 
ágyúgolyókat gyártott a honvédség számára.

Buda és Pest etnikai összetétele néhány évtized alatt jelen-
tősen megváltozott, és a magyarosodás színtere lett. A német 
ajkú polgárság soraiban elterjedt a névmagyarosítás, a városba 
költöző népesség egy-két nemzedék alatt asszimilálódott.
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Pest–Vác vasútvonal indóház. A pesti épületből 
lett a mai Nyugati pályaudvar

Összegzés

Okok és következmények
•  Miként tudta a köznemesség kifejezni a politikai akara-

tát?
• Milyen feladatokat látott el a vármegye?
• Hogyan épült fel a rendi országgyűlés?
• Hogyan vált Pest-Buda gazdasági és kulturális tekintetben 

is az ország fővárosává?

Történelmi jelentőség
• Miért volt fontos a nyilvánosság megteremtése az idő-

szakban?

Az országban még a feudális törvények több jogkorlátozó intézkedése is fenn-
állt, így a szabad királyi városok megtiltották a falaikon belüli megtelepedést. 
Ezért a betelepülő zsidó családok főleg a mezővárosokban alakították ki hit-
községeiket. Bár II. József feloldotta a betelepedési tilalmat (1783), ez az in-
tézkedés a visszavont rendeletek közé került.

A gazdasági szabályozások továbbra sem engedélyezték a földbirtoklást, 
illetve a céhes kézműves-tevékenységet, ezért a zsidók inkább a kereskedelmi 
életbe kapcsolódtak be. Számos földesúr kiadta a birtokán élő zsidóknak a 
kocsmáltatás bérleti jogát, így mind többen telepedtek le a falvakban is. Az 
országgyűlés a liberális elvek alapján 1840-ben megszüntette a korlátozásokat 
(bányavárosokon kívül szabad letelepedés, szabad gyáralapítás és iparűzés). 
A törvény nyomán a zsidó kereskedőréteg bekapcsolódott a gazdaságba, így 
a felhalmozott tőke a hazai hiteléletet szolgálta (például Ullmann Mór által 
vezetett Pesti Magyar Kereskedelmi Bank). Ugyanakkor a hazai zsidóság fon-
tos szerepet játszott a gazdasági infrastruktúra létrehozásában.

A zsidóság soraiban megindult az asszimiláció, azaz a beolvadás, a magya-
rosodás folyamata. Ennek egyik legfőbb támogatója Löw Lipót nagykanizsai 
rabbi volt, aki kiállt a nyelvváltás mellett. A zsinagógában magyarul prédikált, 
illetve a hitközség iskolájában bevezette a magyar nyelv oktatását. Az eman-
cipációt, azaz a polgári egyenjogúsítást elsősorban Eötvös József sürgette, de 
erről országgyűlési határozat csak a szabadságharc utolsó heteiben született.

Történészszemmel

A hazai zsidóság emancipációjának kérdése

Nézzünk utána az interneten, mennyi idő 
alatt haladt végig a korabeli vasút a Pest–
Vác vonalon! Mennyi a menetidő manap-
ság ugyanezen a szakaszon?

Vizsgáljuk meg a táblázat adatait! Melyik 
időszakban nőtt meg a legnagyobb mér-
tékben a hazai zsidóság számaránya, és 
miért? Hogyan értelmezhető az asszimilá-
ció és az emancipáció fogalma?

Bátran, barátaim! Honosítsa a zsinagóga a 
magyart, s reméljük, hogy a magyar hono-
sítandja a zsinagógát.

(Löw Lipót zsinagógai beszédéből, 1845)

Mi alulírt magyar rabbik, szent vallásunk-
kal összehangzólag, ezennel kijelentjük:

1. Minden felebaráti kötelességek, me-
lyek szent irományainkban taníttatnak, 
nemcsak izraeliták, hanem egyenlőkép-
pen nem izraelita iránt is szentül teljesí-
tendők; […].

2. Magyarországot valóságos és egye-
düli hazánknak elismervén, azon leszünk, 
hogy irántai szeretetet s nemzetisége érti 
buzgalmat becsepegtessünk híveink szí-
vébe.

(Löw Lipót által megfogalmazott 
nyilatkozat, 1847)

A magyarországi zsidók száma (az adatok kerekítésével)

1740 körül 1787 1805 1840 1850

kb. 18 000 fő 83 000 fő 127 000 fő 244 000 fő 369 000 fő
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Olvassuk végig fi gyelmesen, és gyűjtsük ki belőle a me-
gyegyűlés jellegzetes körülményeit, a fekete tollas párt 
„harci technikáit”! Melyik oldal (fehér és fekete toll) volt a 
reformpárti, és melyik a konzervatív?

Forráselemzés

Az alábbiakban Jókai Mór: A kőszívű ember fi ai című regényéből olvasható két részlet, amely egy 1840-es években 
zajló fi ktív vármegyegyűlést mutat be.

Az ülés napján már kora hajnalban, dacára a zord időnek, 
megjelent a megyeház kapuja előtt a fehér és fekete tollas 
sereg egyszerre. Amaz volt a haladó, emez a maradi párt jel-
vénye, s kérte a gyűlésterembe bebocsáttatást. Már pitymal-
latkor el volt foglalva jobb és baloldalról a melléklócák min-
den helyisége, egyedül a zöld asztal hagyatván fel a vezérka-
pacitásoknak [vezető hivatalnokok].

De nem csak fehér és fekete toll díszlett a kalapok mellett; 
a szűr alatt ott füleltek az ólmos botok és kurta nyelű csáká-
nyok is – pro és kontra. A fehér toll pártja annyit megtanult az 
elébbeni gyűlések előzményeiből, hogy mikor kifogytak az 
argumentumok [érvek], […] elő szokott kerülni az ultima ra-
tio [utolsó érv], a bunkósbot, olyankor „aki bírja, az marja”. 
Tehát ezúttal ők is elhozták az ellenargumentumokat [ellen-
érveket], s el voltak rá készülve, hogy ha verekedésre kerül a 
dolog, verekedni fognak.

Azt is el lehet fogadni, hogy a böjtöt egyik fél sem valami 
nagy […] szigorral tartotta meg. Hideg is volt, esős idő; nem 
is lehet neheztelni azért a kis papramorgóért [pálinkáért].

Pontban kilenckor megkezdődött a vitatkozás Rideghváry 
elnöklete alatt.

A fehér tollas párt egy erélyes tiltakozást akart keresztül-
erőszakolni az alkotmányellenes adminisztrátori [király által 
kinevezett vezető megyei hivatalnok] rendszer ellen. A legra-
gyogóbb szónoklatok álltak készen a karok és rendek felhan-
golására.

Ennek ellenében a fekete tollas pártnak az a hadi taktikája 
volt, hogy tizenöt vármegyéből összehordatta a legunalma-
sabb, a legnevetségesebb szónokokat, akiknek fárasztó, la-
pos és barokk beszédei által [jelentéktelenítette] a fehér toll 
lelkesítő, gyújtó szónoklatait, elhúzta a határozathozatalt a 
délután étvágyingerlő, késő óráira, félreterelte a tanácskoz-
mányt a napirenden forgó kérdés-
ről, szökésre csiklandá a türelmet-
len közönséget – és lopta az időt.

Mind nem használt; a fehér toll 
helytállt, nem tágított. El volt min-
denki szánva másnap délig is ott 
várni étlen-szomjan a gyűlés ki-
menetelét. Mert az elnöknek az 
volt a fő tudománya, hogy amint 
egy percben észrevette, hogy a 
fekete toll többségben van, a szó 
közepén kettévágta a [vitát], s sza-
vazásra bocsátotta a kérdést. Pro-
testálhatott aztán, akinek tetszett.

Most meg sem mozdultak. El-
végre Tormándy, a fehér toll vezér-
szónoka is hozzájutott, hogy be-
szédét elmondhassa. Mikor Tor-

mándy elkezdett beszélni, olyankor a fekete tollnak az volt a 
dolga, hogy rákezdte a zúgást; minden szó ellentmondásra 
talált, beszédébe kiabáltak; a szónokot az mind nem zavarta 
meg; ha ellenfelei kiabáltak, ő túlkiabálta őket, ha száz ember 
ordított ellene, ő olyan hangot eresztett, ami kétszázat is túl-
dörgött, de elnémíttatni nem engedte magát.

Hanem az megtörtént rajta, hogy mikor így küzdött egy 
fellázadt zajtenger hullámai ellen, elragadtatása hevében 
olyan kifejezéseket talált elejteni, amiket mai világban „im-
par lamentaris”-oknak fognánk nevezni. […] – Amint Tor-
mándy egy tősgyökeres gorombaságot elszalasztott az elnö-
ki szék ellen, mint vadat a vizsla, úgy állta őt Tallérossy [és 
társai], s ordították ellene […]: „actio! actio!” S a megyegyűlés 
rögtön […] elhatározta a kihágó ellen a [pénzügyi} actio 
megindítását.

Tormándyt ez intermezzo [közjáték] azonban még csak a 
[gondolatmenetéből] sem verte ki; hidegvérrel kivette a tár-
cáját, kivágta belőle a kétszáz forintot a megyei [kincstár] elé 
(ennyi szokott a díja lenni az […] elmarasztalásnak), s folytat-
ta a fi lippikát. Megint új, erőteljes kifejezés jött; megint hang-
zott Zebulon szava: „actio, actio!”

Tormándy meg sem állt a beszéde közepén; készen tartot-
ta a másik kétszáz forintot is, dobta a [kincstárnak], és beszélt 
tovább. És beszélt és mennydörgős-mennykőzött addig, míg 
a tárcája kiürült, s a legutolsó gorombáskodásnál már a pe-
csétnyomó nemesi címeres gyűrűjét húzta le az ujjáról, s azt 
veté zálogba a megyei [kincstárnak], melyet – mint tudjuk – 
törvényes szokás szerint tartozott az elfogadni; de mégis el-
mondta végig rettentő beszédjét.

[…] Tormándy végszavait a zivatar nyelte el. Jobbról-balról 
szakadatlanul dörgő „éljen!” és „le vele!” ordítás tölté meg a ter-
met. De mind a kétnemű kiáltás egyensúlyt tarta egymásnak.

Az elnök adminisztrátor izgatatlan kedéllyel ült cifra kar-
székében, mint egy múmia. Úgy vette ezt az [zenekart], mint-
ha az előadott operában karmesteri minőségben működnék 
[…]. A publikum füle dobja ugyan meg van már elégedve a 
lárma nagyszerűségével; de a maestrót valami nem elégíti ki. 
Szemei a rendezőt látszanak keresni. Előkerül.
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– Nos, Szalmás? – szól a kérdés a karszék háta mögé set-
tenkedő alakhoz.

– Méltóságos uram, baj van. – Mi baj?
– A fehér tollasok új manővert csináltak. Eddig mindig azt 

követték, hogy a legbékeszeretőbb embereiket tolták a kö-
zépre, akik, ha a mieink valamit akartak kezdeni, az övéiket a 
verekedéstől visszatartsák. Most pedig megfordították a ren-
det. A leghíresebb verekedő népet, a béledi korteseket állí-
tották a mi népeinkhez legközelebb.

– No? És?
– No, és a mieink azt mondják, hogy a közügyért szívesen 

beverik a más fejét; de a maguk fejét nincsen kedvük beve-
retni a közügyért. Nem lehet őket semmi tettlegességekre 
biztatni.

– Gyáva fi ckók – mormogá Rideghváry, s a csengettyűhöz 
nyúlt.

Az eddig alkalmazott hadicselek mind nem sikerültek.
Először is: a teremben több volt a fehér toll, mint a fekete 

toll.
Másodszor: a fehér toll nem unta meg délután négy óráig 

sem a strucctojás-kiköltő forróságot, sem a koplalást, sem a 
fekete tollas szónoklatokat; […]. Harmadszor: a fehér tollas 
szónokok nem ijedtek meg a [pénzügyi] actióktól; fi zettek és 
szónokoltak. Negyedszer: a tekintetes rendek meg most hoz-
zá nem akarnak egy kis verekedést [rögtönözni], ami szokás 
szerint a fehér toll ajtón-ablakon kimenekülésével végződjék.

Következett az ötödik eszköz: az ülés feloszlatása. Ridegh-
váry megrázta a csengettyűt, s elkezdte a hozzá legközelebb 
állóknak egész csendes hangon előadni, hogy ilyen zaj és in-
gerültség mellett a higgadt tanácskozás folyama fenn nem 
tartható; s a többi…; de alig ért mondata közepére, midőn 
bámulva vette észre, hogy egyszerre elcsendesült minden 
lárma; olyan hallgatás állt be rögtön, hogy a légydongást 
meg lehetett volna hallani.

S ebben a sírbolti csendben kellett neki elmondani azt az 
elnöki nézetét, hogy ily irtóztató zajban a tanácskozás nem 
folytatható. Ez igazán tréfás hatású észrevétel volt.

– Hát van itt zaj? – kérdé Tormándy mosolyogva. Ridegh-
váry látta, hogy itt rajta kívül még más karmester is van.

Persze hogy van. A fehér tollnak előre ki van adva a rende-
let, hogy amint az elnök csengettyűjét hallja, mintha elvág-
ták volna a nyakát, úgy elhallgasson minden ember. A fekete 
toll azután magától elhallgat, mikor látja, hogy a másik elné-
mult, s tulajdon pártfőnöke nyitja a száját beszédre.

Ilyenformán a legfurfangosabb elhallgatás hosszú szüne-
te áll be.

Könnyen lehet a tekintetes úrnak liberálisnak lenni, kinek van 
háromezer holdja idelenn Alföldben; de nekem van három 
falum odafenn (közbeszólás: a „holdban”) nem holdban, ha-
nem Sáros meg Zemplén vármegyében, akibül áll gazdagsá-
gom. Aztán ha jobbágyot felszabadítunk, akkor én menjek 
kapálni mind az öt kisasszonyommal magam? – Ha én pa-
rasztnak születtem volna, sohase nem kívánkoznám más len-
ni, mint paraszt. Az annak valóságos gyönyörűség. Minek 
akarunk őtet gyönyörüsigitől megfosztani? Aki úr, úr; aki nem 
úr, az nem úr. 

Hát tehet arról valaki, hogy nem született minden ember 
nemesembernek? Hát én mért nem születtem grófnak? De 
azért nem nyughatatlankodok, hogy legyen minden ember 
gróf. Pedig ez nekem éppen olyan nagy sérelem, mint pa-
rasztnak az, hogy nem nemes. – Gondoljunk csak a dolog 
praktikus oldalára. Most is, ha megesik […] követválasztás, 
micsoda istentelen nagy pénzbe kerül nemes votizáló [szava-
zó] publikumot megtraktálni [megetetni]? Hát még ha vala-
mennyi parasztnak mind votuma [szavazata] lesz; nincs annyi 
bor a világon! (Derültség jobb és baloldalon.) 

No, micsoda dolog lesz az, ha még paraszt születésű em-
berek is foglalhatnak el hivatalt? Most is éppen tízszer any-
nyian vagyunk, mint amennyi hivatal jut. Pedig fi atalember 
addig nem házasodhatik, míg valami hivatala nincs. A tekin-
tetes előttem szónokló úrnak se fi a, se leánya, sem nem fele-
sége nincsen. Nekem van öt: nem feleség, de kisasszony. (Ál-
talános derültség.) Ezt tekintetes úr nem ért, ugye? Aj! Akkor 
én is tudnám lenni liberális. 

Azután még népnevelés! De minek az a csuda? Nép fölnő 
magától, ha nem nevelünk is. Akkor volt jó világ, mikor nem 
tudta más írni, olvasni, csak káptalanba barát; országbíró neve 
helyett odanyomta kardja markolatát dekrétumba spanyolvi-
aszkba. Most még paraszt is tudjon olvasni? Hisz akkor soha el 
nem hiszi, amit paptól hall. Csak azt is elrontottuk, hogy eddig 
írtunk törvényeket deákul [latinul]; minden simplex [együgyű] 
ember nem belekotorászhatta; most asszony, zsellér, zsidó 
minden nekiálljon olvasni, okoskodni. No, majd meglátnak 
tekintetes karok és rendek, mi kilóg ebből majd utoljára? Ha 
azt akarunk, hogy legyen népnek szabadság, ne adjunk neki 
aztat; mert amíg nem adunk neki, addig megvan; de amint 
odaadunk neki, bizony elveszti aztat. Ragaszkodjunk őseink 
kilencszáz esztendős alkotmányhoz, mert ha csak még ezer 
esztendeig élvezhetünk is aztat, már azzal is nagyon sokat 
nyertünk. (Éljenzés jobboldalon, derültség baloldalon.)

Milyen „párthoz” és társadalmi réteghez, tartozik a beszé-
det mondó szónok? Vajon mely nemzetiség akcentusa 
érezhető beszédén? Mely reformügyek kerülnek elő a be-
szédben? Miért utasítja el a reformokat a szónok? Miért 
következik ebből, hogy a reformok fő szószólói a közép-
birtokos nemesek voltak?

E ravasz békekötés egészen kihozta türelméből az admi-
nisztrátort. Neki az kellett volna, hogy ordítson mindenki tor-
kaszakadtából. Ahelyett mindenki az ő szájába nézett, hogy 
mit fog hát mondani.

Erőszakolni kellett a tervet. – Most nincs zaj – monda epé-
sen –, de mihelyt folytatni fogjuk a tanácskozmányt, ismét 
lesz. A gyűlés szenvedélyessé vált. Én élek elnöki jogommal, s 
az ülést feloszlatom.
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19. A reformkor politikai vitái
Napjainkban a médiára mint negyedik hatalmi ágra tekintünk, amely sajtótudósításaival és vélemény-
formáló publicisztikáival befolyásolni tudja a politikai közbeszédet. A reformkori nyilvánosság megte-
remtődése élénk politikai pezsgéshez vezetett. Mi volt Kossuth álláspontja? Milyen veszélyeket látott 
ebben az udvar?

Rendi Népképviseleti (1848)

Kik? csak a rendi társa-
dalom képviselői

a teljes nemzet

Milyen 
alapon?

származás, 
kiváltság 
és tisztség

származási különbség 
nélkül mindenki 
(de erős cenzus) és férfi  
választójog

Hogyan? választás választás

A rendi és népképviseleti alapon szerveződő országgyűlés 
(alsó tábla) összehasonlítása. Az első népképviseleti or-
szággyűlés követeire a társadalom kb. 7%-a szavazhatott. 
Ez nem sokkal több, mint ahányan a rendi országgyűlé-
sen képviselettel bírtak. 

Hol valósult meg Európában először a felelős kor-
mányzás elve? Mennyiben nevezhető felelőtlen-
nek (a szó köznapi értelmében) az 1848 előtti ma-
gyarországi kormányzat?

Mi magyarázhatja az ellentmondást? Miért lénye-
ges mégis, hogy népképviseleti alapra helyezték a 
törvényhozást?

Milyen szempontból volt előnyös a reformtábor 
számára a rendi vármegyék léte? Miért volt ellent-
mondásos a reformprogram ismeretében a rendi 
vármegyék működése?

A rendi vármegye

Kormányzati formák összehasonlítása

Előnyök Hátrányok

– A helyi szintű közigazga-
tás a rendek kezében van.

– A kormány sérelmesnek 
tekintett intézkedéseinek 
való ellenállás lehetséges 
fóruma (sérelmi politika).

– Helyi autonómia: önálló-
ság, önigazgatás (alispán 
választása, döntés-
hozatal).

– Az ország egységes, 
hatékony irányításá-
nak hiánya.

– A kormány előremuta-
tó intézkedéseinek 
való esetleges ellen-
állás.

– Nem kellően képzett, 
felkészült vármegyei 
tisztviselői kar.

Nem felelős Felelős

Hatalom forrása Az uralkodó bizalma 
(végső soron Isten).

Az országgyűlés többsége 
(végső soron a nép).

Ki nevezi ki? király király

Államszervezet Rendi/abszolutista Alkotmányos

Intézmény(ek) Kormányszékek: kancellária, 
kamara, helytartótanács

Felelős kormány: miniszte-
rek, miniszterelnök

A polgári alkotmányosság kérdése
Hogyan akarták a politikai életet modernizálni a reformerők?

A korszak egyik fontos vitakérdése volt Magyarország államberendez-
kedésének problémája, ugyanis a  jobbágykérdésből fakadóan megfo-
galmazott igények (állampolgári jogegyenlőség, közteherviselés) szük-
ségszerűen vezettek el a rendi államszervezet kritikájához is. Bár a 
reformkori politika során igen hasznosnak bizonyultak a vármegyék, 
egyáltalában pedig a rendi jogok védelme, mégis a rendi gondolat szem-
ben állt a jogegyenlőség elvével. Ennek megfelelően az 1840-es években 
a reformellenzék Kossuth vezetésével megfogalmazta a népképviseleti 
országgyűlés programját. Ennek értelmében immár nemcsak a kivált-
ságos rendek bírnának politikai jogokkal, hanem a teljes nemzet, szár-
mazási különbségek nélkül, erős vagyoni cenzus mellett és csak a fér-
fiakra kiterjedően. A korszakban az általános választójog még 
elképzelhetetlen volt nemcsak nálunk, de a többi európai országban is.

A reformerek egy szűkebb csoportja, az 1840-es években fellépő, 
főleg értelmiségiekből álló centralisták – például Eötvös József, Tre-
fort Ágoston, Szalay László – fogalmaztak meg a kritikákat a vármegye 
elavult működésével kapcsolatban. Helyesen mérték fel, hogy eseten-
ként a rendi jogok védelmében jeleskedő közgyűlések az éppenséggel 
hasznos és modernizáló központi döntéseket sem hajtják végre. Mind-
ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a modern állam nem szer-
vezhető meg a rendi vármegye működése mellett, így kívánatos az 
erősebb központi kormányzati hatalom (centralizáció) és a megyei 
önállóság csökkentése. Mivel a kormányzattal szembeni fellépés legjobb 
terepe a vármegye volt, ezért a reformerek többsége úgy ítélte meg, 
hogy a centralisták által felvetett változtatás csak a többi reform eléré-
se után lehet időszerű. 

Szintén nagy jelentőségű eleme volt a reformprogramnak a felelős 
kormány követelése. A rendi jogok a származáson, végső soron az is-
teni kiválasztottságon alapultak – csakúgy, mint a királyi hatalom. Ha 
ehelyett a népszuverenitás válik a hatalom forrásává, melynek ered-
ményeként kialakul a népképviselet (ahogy a reformerek elképzelték), 
az természetszerűleg vonja magával a kormány legitimációjának kér-
dését is. Magyarországon a választott rendi tisztségek mellett (például 
nádor) a végrehajtó hatalmat az uralkodó által kinevezett hivatalnokok 
irányították, azaz a kormányzat kizárólag a királynak volt felelős. 
Ezen kívántak változtatni a reformerek, célként tűzve ki, hogy alakul-
jon új, az országgyűlésnek felelős, alkotmányos kormány. Ha a ka-
binet elveszíti az országgyűlés bizalmát, leváltható.
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• Milyen államszervezeti változás mellett érvelt 
Eötvös? Milyen kormányzati forma következik 
ebből? Miért tartotta előnyösebbnek az általa le-
írt modellt, mint a hagyományos államberendez-
kedést?

• Milyen államberendezkedést kritizált a szerző az első szövegrészben? 
Vajon mire értette, hogy valaki „az éhség és szomjúság kényszeréből 
eladja magát”? 

• Milyen kritika olvasható ki a második szövegből a vármegyei igazga-
tásról? 

• Milyen képet rajzolt Eötvös József a vármegyei igazságszolgáltatás 
működéséről? Miért valószínű, hogy ilyen körülmények között nem 
működhetett hatékonyan a vármegye?

Akik valamely közállomány dolgaiba befolynak, 
nem tehetnek célszerűbbet, mintha ugyanazon 
elvek szerint járnak el, melyeket minden józan 
egyes ember saját dolgaiban követni szokott. […] 
hol a nép alkotmánnyal bír, ott […] minden terv 
csak annyiban kivihető, amennyiben annak cél-
szerűsége a többség által elismertetik, s minden 
politika csak annyiban jó, amennyiben mindenki 
által megérthető. 

(Eötvös József: Teendőink)

Magyarországon vagyunk, ahol kivéve a telkes gazdákat, zselléreket, 
munkásokat, mesterembereket, gyárosokat, művészeket, nem nemes 
tudósokat, ügyvédeket és orvosokat, nagykereskedőket és kiskereske-
dőket stb., majdnem minden egyéb ember szabad, nem számítva ter-
mészetesen azokat, akik az éhség vagy – ami nálunk sokkal gyako-
ribb – szomjúság kényszeréből eladták magukat. […]

[A szolgabíróság] kétségkívül a legnehezebb, legtöbb bajjal és fá-
radsággal járó hivatal, melyet ember csak viselhet széles e világon. 
A szolgabíró a közrend fenntartója, gazdagok és szegények védelme-
zője, járásának apja és bírája: közbenjárása nélkül igazságot senki sem 
találhat. Ő a vizek szabályozója, utak és hidak építtetője, szegények 
pártfogója, iskolák felügyelője, fővadászmester, ha farkas bukkan fel 
valahol, körorvos, ha dögmirigy fenyeget, váltótörvényszékek végre-
hajtója, büntetőtörvényi vizsgálódó, rendőrségi bíró, elszállásolandó 
katonák hadi biztosa, mezei csendőr, kórházak ellenőre, szóval minden, 
amitől csak élünk, mozgunk és vagyunk.

 (Részletek Eötvös József: A falu jegyzője című regényéből, melyben 
a nemesi vármegyét és a magyar államszervezetet illeti maró kritikával)

• Hogyan vélekedett Széchenyi a Pesti Hírlap törek-
véseiről?

• Mit tartott a legfőbb problémának Kossuth írása-
iban?

• Értelmezzük a forrás utolsó mondatát!
• Miért érezte veszélyesnek a „szívhez szóló” politi-

zálást?

Én a Pesti Hírlap szerkesztőjének szándéka tiszta-
ságárul de legkisebbé sem kételkedem, mit újra 
és újra kijelentek; elveit is jobbadán és legfőbb vo-
násaikban osztom; sőt egy cseppet sem vonako-
dom ezennel kinyilatkoztatni, hogy azokat legna-
gyobb részben magaméivá teszem, sőt, legyen 
szabad mondani, leg-édesb atyai érzések közt 
jobbadán magaméinak ismerem; és ekkép egye-
dül azon modor ellen lehet és van kifogásom, 
melly szerint, mint ő hiszi, felemeli a hazát, mint 
hiszem viszont én, sírba dönti a magyart. […] És 
most, […] elvégre egyenesen megmondom, mi-
ben hibáz a Pesti Hírlap szerkesztője: egyedül ab-
ban, hogy a képzelet és gerjedelmek fegyverével 
dolgozik és nem hideg számokkal, vagyis, mint a 
közéletben a bevett szójárás szerint mondani 
szokták: a szívhez szól, ahelyett hogy az észhez 
szólna.

(Széchenyi István A Kelet népe című írásából; 1841)

Széchenyi és Kossuth vitája és programja
Miben tértek el nézeteik?

A reformkor mintegy két évtizede alatt a nemzeti megújulás és a pol-
gári átalakulás („haza és haladás”) mellett egyaránt elkötelezett, az 
országért tenni akaró reformer politikusok között gyakorta erőteljes 
viták alakultak ki kevésbé a célok, mint inkább a politikai stratégia és 
módszerek tekintetében. Ezek közül a legnevezetesebb volt gróf Szé-
chenyi István és Kossuth Lajos vitája. 

Az 1840-es évek elejére a Pesti Hírlap szerkesztőjeként Kossuth 
egyre inkább a reformtábor vezető személyiségévé vált, sokakat meg-
nyerve a reformok ügyének. Széchenyi ugyanakkor elszigetelődött, 
ugyanis arisztokrataként nem találta a helyét a köznemesi politikusok 
által dominált reformtáborban. A gróf ellenérzéseinek 1841-ben egy 
éles hangú vitairatban (Kelet népe) adott hangot.

Kettejük közötti ellentét alapvető eleme volt, hogy míg Széchenyi 
nyugat-dunántúli, udvarhű, katolikus, arisztokrata környezetből szár-
mazott, addig Kossuth kelet-magyarországi, rendies, protestáns vár-
megyei környezetben nevelkedett – ez a különbség eleve adottá tette a 
szembenállást. Széchenyi hangsúlyozta: egyetért Kossuth elveivel és 
szándékaival, de elutasítja annak érzelmekre ható politizálását. Szé-
chenyi szerint Kossuth „francia modora” az alsóbb néprétegek körében 
veszélyes gondolatokat szülhet, radikális programja eltaszíthatja a re-
formok gondolatával „barátkozó” főnemességet, és kiválthatja Bécs 
határozott ellenlépését. A mérsékelt reformok mellett kiálló Széche-
nyi úgy vélte, társadalmi reformokat csak a gazdasági megerősödés 
után lehetne életbe léptetni, és a Kossuth által sürgetett együttes átala-
kulás forradalmat hoz el. 
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Értelmezzük a karikatúrát! Hova húzza Széchenyi az öszvért? Mit jelké-
pez az öszvér? Miért ezzel az állattal jelképezi azt a dolgot? Mit lobogtat 
Kossuth a kezében?

• Miért méltatta Kossuth a vitában Széchenyit? Ho-
gyan láttatja Kossuth Széchenyi politikai helyze-
tét? Vajon miért kerülhetett ilyen helyzetbe Szé-
chenyi? Mely elképzelésével függ ez össze?

• Milyen téren kritizálja Széchenyi Kos-
suthot? Milyen eszközt használ vele 
szemben?

Nyomorult semmirekellőnek vallanám magamat, 
ha örömömre válhatnék port, szemetet szórni a 
megbotlott óriásra; én tiszteletteljesen tárom ki 
karjaimat, s kérem: szenvedjen meg [fogadjon el] 
a nemzeti nagyság építésénél homokhordó nap-
számosi közt, méltassa tanácsra, javító vezetésre 
azt, kinek most útját állani törekedik; mert jobb a 
közre, ha egymás mellett, mint egymás ellen. […]
Ujjait a’ kornak üterére tevé, és megértette lükte-
téseit. És ezért, egyenesen ezért tartom én őt leg-
nagyobb magyarnak; […] Ő korának nyelvévé 
lőn;

A nemes gróf – ki az úgynevezett taktikát az or-
száglási tudományban minden másnak elébe te-
szi – több mint egy helyütt nyíltan megvallja, mi-
képpen taktikája mellett két pad közti helyzetbe 
jutott, s majd nyugati, majd keleti szelektől csap-
kodva, mint labda levegőben lebeg. E vallomás, a 
gróf száraz számtani modorában az én szenvedel-
mes, érzelgős modoromba öntve, annyit tesz: 
hogy a nemes gróf politikai helyzetében sem fenn, 
sem alant nem bír annyi bizodalommal, amennyi 
kell, hogy azon messze ható terv kivitelének kéj 
szerint mestere maradhasson. 

(Kossuth Lajos Felelet c. írásából; 1841)

Mindenesetre szükséges a nemes gróf 
szótárával kissé megbarátkoznunk, ne-
hogy félreértsük őméltóságát, kinek 
úgyis annyiszor van szerencsétlensége 
félreértetni. Midőn a nemes gróf e kife-
jezésekkel él: tunya, tudatlan, hóbortos, 
hígvelejű, nemzetgyilkoló, jacobinus ‚s a’ 
többi ‚s a’ többi, ezzel csak azt akarja 
mondani, hogy nincs velünk egy véle-
ményen. 

(Kossuth Lajos Felelet c. írásából; 1841)

Kossuth éles vitába került az általa „legnagyobb magyarnak” neve-
zett Széchenyivel. Megadva a grófnak a kellő tiszteletet, mégis több 
kérdésben ellenkező véleményének adott hangot. Kossuth – Wesselé-
nyi elképzelései nyomán – úgy látta, hogy az udvarral nem lehetséges 
a megegyezés, mert csak az erőteljes fellépés hatására hajlandók en-
gedni. A reformtábor követeléseinek pedig a köznemesség tud kellő 
nyomatékot adni, nem pedig a jelentős részben elnémetesedett, ud-
varhű főnemesség, még akkor is, ha a köznemesi rendi ellenállás alkal-
manként maradi célokat is kitűzött, és kevésbé volt kifi nomult, mint 
az arisztokraták világa. A reformok ütemét és sorrendjét tekintve Kos-
suth úgy ítélte meg, hogy nincs idő a lassú, fokozatos átalakulásra, így 
a politikai és gazdasági reformokat egyszerre kell végrehajtani („men-
jünk, különben menettetünk”). A nézetkülönbség a reformellenzék 
gondolkodásmódját is befolyásolta, és Széchenyi politikai elszigete-
lődéséhez vezetett, aki a gyakorlati kérdések felé fordult (kormány-
zati szerepet vállalva a közlekedés fejlesztése terén), Kossuth pedig a 
reformtábor egyértelmű vezetőjévé vált. A reformer gróf nem poli-
tikai értékvilágát adta fel, hanem az általa elindított folyamatot féltette 
a szerinte túlzó követelésekkel előálló liberális köznemességtől.

Széchenyi és Kossuth vitájának ábrázolása egy korabeli karikatúrán

köznemesség – széles

társadalmi bázis,

érdekegyesítés

társadalmi, gazdasági és politikai

reformok együttes megvalósítása

arisztokrácia – szűk

társadalmi bázis

együttműködés

előbb gazdasági,

majd társadalmi reformok

nagyobb mozgástér kialakítása

HAZA ÉS HALADÁS, NEMZETI FELEMELKEDÉS ÉS POLGÁROSODÁS

Kossuth LajosSzéchenyi István

Bécshez való viszony

vezető szerep

az átalakulás menete

Széchenyi és Kossuth politikai elképzelései

Foglaljuk össze az ábra és a kép alapján 
a Széchenyi–Kossuth-vita lényegét! Ho-
gyan képzelték el az ország modernizá-
lását? Melyek voltak az alapvető különb-
ségek, illetve hasonlóságok az elképzelé-
seikben?
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19. A reformkor politikai vitái 149

A nemzetiségi kérdés
Hogyan hatott a nemzeti ébredés programja az etnikai kapcsolatokra?

A modern nacionalizmus alaposan átalakította Magyarország népei-
nek egymáshoz való viszonyát. A nemzeti ébredés programja (nyelv-
újítás, kulturális hagyományok ápolása, politikai célok kinyilvánítása) 
a hazai nem magyar ajkú kisebbségek körében is megfogalmazódott. 
A csonka társadalmakban, azaz a döntő részben jobbágyi sorban élő 
nemzetiségek (szerbek, románok, ruszinok, szlovákok) körében a fo-
lyamatot elsősorban az egyházi értelmiségiek indították el. A kibon-
takozó polgári nemzeteszme a nyelvi-kulturális kötelékekre helyez-
te a hangsúlyt. A nemzetiségi mozgalmakban rejlő veszélyeket a 
reformkori politikusok is érzékelték, de úgy vélték, hogy jogkiterjesz-
téssel (jobbágykérdés rendezése, egyenjogúsítás) rendeződhetnek a 
viszonyok.

A nemzetiségek körében megjelenő nacionalizmus hosszabb távon 
a nyelvi-kulturális azonosság alapján a nemzeti önrendelkezést, azaz 
a területi autonómia kialakítását hirdette. A magyar politikai elit úgy 
vélte, a területi autonómia biztosítása végső soron az ország szétesé-
séhez vezethet, ezért visszautasította a törekvéseket. A reformkor 
liberális gondolkodói a jogkiterjesztés mellett bíztak a nemzetiségek 
lassú vagy gyorsabb asszimilációjában is.

A magyar korona országai lakosságának megoszlása nem-
zetiség szerint, az 1850–51. évi népszámlálás alapján 
(Horvátország adatai a Határőrvidékkel együtt értendők.)

 Magyar-
ország Erdély Horvát-

ország Együtt

magyar 45,5% 28,2%   0,6% 36,5%

német 11,8% 10,6%   2,5% 10,3%

szlovák 18,6%    0,5% 13,2%

román 10,0% 58,0%   6,2% 17,0%

ruszin   4,8%     3,4%

szerb   4,8%  29,2%   7,4%

horvát   0,8%  60,5%   9,0%

szlovén   0,5%     0,3%

zsidó   2,6%   0,3%   0,2%   1,9%

cigány   0,3%   2,5%   0,6%

egyéb   0,4%   0,4%   0,3%   0,4%

• Milyen problémára hívta fel Széchenyi a fi gyelmet? Milyen megoldást 
vetett el? 

• Mit érthetett az „olvasztói felsőbbség” gondolat alatt? Milyen megol-
dások következhettek ebből a gondolatból? 

• Mely területeken tartotta Kossuth kívánatosnak a magyar nyelv szere-
pének erősítését? Mely területekre nem kívánt törvényi úton beavat-
kozni?

Ugyan azt hisszük: nemzetiséget csak úgy rákenhetni bárkire is, ki ép-
pen kezeink közé jut, mint például meszet falra, vagy mázat fazékra? És 
azt hisszük: parancs már elégséges, hogy valaki nemzeti sajátságából 
kivetkezzék? […] Nyelvet, nemzeti sajátságot ily felette könnyűszerrel 
azonban, én legalább úgy hiszem, még csak biztosítani sem lehet, s 
annál kevesebbé szilárdabb s tágabb alapokra állítni; minthogy a szó-
lás még korántsem érzés, a nyelvnek pergése korántsem dobogása 
még a szívnek, és ekképp a magyarul beszélő, sőt legékesebben szóló 
is korántsem magyar még […]. Olvasztói felsőbbséggel kell bírni […]. 
Igen. Ámde bír-e ilyessel az, ki szeretetreméltóság és rokonszenvger-
jesztés helyett kuruzslóként csak külsőleg hat, s mert grammatikát 
[nyelvtant] tanít, mindenüvé zsinórt varr, s mindent veres, zöld és fe-
hérrel eltarkít, már azt hiszi, szíveket bájolt s velőket hódított?

(Széchenyi István A Magyar Akadémia körül című akadémiai 
beszédéből; 1842)

[Az országgyűlés] az ország idegen ajkú lakosait nyelvüktől megfoszta-
ni nemcsak hogy soha nem szándékozott, de sőt elismeri, miképpen a 
magánélet nyelvviszonyaiba törvény által kényszerítőleg beavatkozni 
jogtalanság volna, másrészről azonban joga van megkívánni, hogy Ma-
gyarországon a közigazgatás, akár polgári, akár egyházi legyen az, úgy 
a törvényhozás, mint a törvényvégrehajtás, kormányzás, igazságszol-
gáltatás, közbátorság [közbiztonság], rendőrség, egyenes és mellékes 
adók s közgazdaság körében magyar legyen. Ennél kevesebbet tenni 
gyávaság, többet parancsolni zsarnokság, miránk nézve mindkettő ön-
gyilkolás volna.

(Kossuth Pesti Hírlapban megjelent cikke, 1842) 

• Milyen problémára hívta fel a dokumentum az 
uralkodó fi gyelmét?

• Miért Bécshez fordultak a beadványukkal?
• Vitassuk meg, miért éleződött ki a „nyelvharc” az 

időszakban!

[…] kérjük továbbá Felségedet, kegyeskedjék is-
koláinkat és templomainkat néhány túlfeszült ha-
zafi  hevességétől és erőszakoskodásától, akik 
mindent és minden lehetséges módon magyaro-
sítani akarnak, megvédeni és legkegyelmesebben 
elrendelni, hogy gyermekeink emberré és polgár-
rá nevelése […] az anyanyelven történjék, […] 
maradjon meg népünknek; […] és általában a né-
pet semmilyen formában ne kényszerítsék arra, 
hogy magyar tanítót vagy papot fogadjon fel […].

(Szlovák evangélikus lelkészek és polgári 
értelmiségiek beadványa az uralkodóhoz, 1842. 

A beadványt kivizsgáló bizottság nem találta 
megalapozottnak a panaszokat.)

A magyar korona országai lakosságának megoszlása nem-
zetiség szerint 1840-ben. Az adatsort a korban Fényes Elek 
állította össze egyházmegyei évkönyvek adatai alapján

magyar 37,4%

német 9,9%

szlovák 13,1%

román 17,1%

ruszin 3,4%

szerb 6,4%

horvát 6,9%

szlavón 3,3%

szlovén 0,3%

zsidó 1,9%

egyéb 0,3%
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• Milyen módon gondolta Kossuth megnyerni a 
nemzetiségeket a magyar állam számára?

Mi pedig ezt mondjuk: Ímé, mi megkínálunk ti-
teket az értelem, az igazságszolgáltatás, a tör-
vényalkotás, a földbirtok szabadságával, megkí-
nálunk titeket alkotmányos polgársággal, politi-
kai nemzetiséggel, s mindazon javakkal, melyek-
kel ez a haza polgárait elárasztja, s mindezekért 
nem kívánunk egyebet, mint hogy a hazát, mely 
titeket ezennel ünnepélyesen édes gyermekéül 
fogad, s a nemzetiséget, mely titeket politikai 
nagykorúsággal megajándékoz, szeressétek, és 
velünk egyetemben oltalmazzátok.

(Kossuth a politikai nemzetről, 1847)

A 18. század végéig a népességet egységes hungarustudat jellemezte. (Az 
elnevezés onnan származott, hogy a külföldön tanuló magyarországi 
születésű, de nem magyar nyelvű diákok az egyetemi anyakönyvek nem-
zet – „natio” – rovatába Hungarusnak, azaz magyarnak írták be magukat.) 
Mindez a nemzeti ébredések korában megszűnt.

A herderi jóslat beteljesülésétől tartó magyar vezető réteg létfontos-
ságúnak gondolta a politikai cselekvőképesség megőrzését. A reformerők 
által hirdetett egy politikai nemzet eszméje azon alapult, hogy a Kárpát-
medencében a magyarság csaknem ezer éve államalkotó nemzet, és ezért 
jogosult a politikai irányító szerepre. Az államnemzet eszméje nem a 
nemzetiségek elnyomását jelentette, mivel a gazdasági-társadalmi refor-
mok mindenkire kiterjedtek volna. (A magyar felfogás a francia Encik-
lopédia nemzetdefi nícióján alapult: eszerint a nemzetet végső soron az 
államhoz és az állampolgárok összességéhez kötötték, nem pedig a nyelv-
hez és a kultúrához.) A modern nacionalizmus ezzel szemben az etnikai 
különbözőségre helyezte a hangsúlyt.

Történészszemmel

A hungarustudattól az egy politikai nemzetig 

„Többséget a hatalomnak!”
Miért furcsa mai szemmel és miért érthető a korabeli viszonyok között a 
„többséget a hatalomnak!” gondolat?

Az 1844-es országgyűlés berekesztésekor Metternich úgy vélte, hogy 
az ország a „forradalom előcsarnokban áll”, ezért el akarta kerülni, hogy 
a következő országgyűlésen is reformpárti többség legyen. A követke-
ző években heves támadások indultak a reformpárti megyék ellen, 
mindegyik élére adminisztrátorokat (főispáni helytartókat) neveztek 
ki, akiknek a feladata konzervatív követutasítások kicsikarása volt. 
A kormányzat politikáját a főrendek körében létrejött csoport is tá-
mogatta (például Apponyi György). Ők a „fontolva haladás” szelle-
mében hajlandónak mutatkoztak bizonyos gazdasági kérdésekben 
támogatni a reformjavaslatokat (például önkéntes örökváltság, közle-
kedés fejlesztése), de a liberális ellenzék háttérbe szorítását tervezték. 
A fontolva haladók mozgalma együttműködött Bécs politikájával, 
majd vezetői létrehozták a Konzervatív Pártot (1846). A fennálló rend-
szert elfogadó és a gazdasági változásokat támogató erők egységes fel-
lépése nagy kihívást jelentett a több csoportba tömörülő ellenzéknek. 
Széchenyi István nem értett egyet a rendiség fenntartásával, és távol 
tartotta magát a konzervatív csoportosulástól. 

1844-ben a magyarországi ipar védelmére megalakult a Védegy-
let, amelynek tagjai becsületszóra megesküdtek, hogy hat évig csak 
bel földi árucikket vásárolnak, ha az beszerezhető a hazai iparosoktól. 
A Védegylet igazgatója Kossuth Lajos lett, a szervezethez bárki csat-
lakozhatott, aki még azt is vállalta, hogy ha a magyar áru drágább vagy 
gyengébb minőségű, akkor is magyart vásárol. A lelkesedés hazafi as 
jelleget öltött, bár egy-két éven belül kiderült, hogy a kezdeményezés 
csak kismértékben tudja fellendíteni a hazai ipart. Ugyanakkor politi-
kai értelemben a Védegylet sikeres volt, hiszen az országos szervezet 
összefogta a reformok iránt elkötelezetteket.

A reformerők politikai megosztottságát az újabb országgyűlésre 
készülő ellenzék felszámolta. 1847-ben előbb egy közös szervezetet 
hoztak létre gróf Teleki László vezetésével (Nemzeti Kör), majd Deák 

• Miként tekintett a Konzervatív Párt a kormány-
zatra?

• Hogyan viszonyult a fennálló gazdasági-társadal-
mi rendszerhez?

• Mit javasolt a jobbágykérdés kapcsán?
• Hasonlítsuk össze a programot Széchenyi elkép-

zeléseivel, illetve az Ellenzéki nyilatkozattal!

Miután a konzervatív párt saját kívánataiban s el-
veiben magát a mostani alkotmányos és törvé-
nyes úton haladó kormánnyal már az életben 
tényleg s valósággal azonosította, annálfogva 
ugyanezt itt a jelenlévők egyenesen kinyilatkoz-
tatván, azon elvet állítják fel, hogy míg a kormány 
azon ösvényén maradand, melyen az most van, s 
oly kezekben lesz, melyek arról, hogy a jelen ösvé-
nyen megmaradni fog, kezeskednek, mindaddig 
minden alkotmányos és törvényes úton készek 
azt, valamint az ő törvényes orgánumait és törvé-
nyes tekintélyét is az ő többségükkel gyámolítani. 
[…] az itt jelen lévő konzervatívok […] a vélemény 
szabadságának a köztanácskozások külön nemei-
ben minden irányban biztosítása, az úrbéri viszo-
nyok kiegyenlítésének könnyítése, a katonai élel-
mezés ügye, büntető törvénykönyv és börtönjaví-
tás, a polgári törvénykezési rend megigazítása, az 
ország anyagi közszükségeinek fedezése, a me-
gyei igazgatás javítása, a királyi városok ország-
gyű lési szavazata s belszerkezeti hiányaiknak javí-
tása, a nemesi birtokviszonyok célszerűbb rende-
zése, a földbirtoknak nyújtandó olcsó és könnyű 
hitel, a hon vám- és kereskedési ügye […] alkot-
mányos úton […] akarná keresztülvinni.

(A Konzervatív Párt programjából; 1846)

tortenelem_10-31.indd   150tortenelem_10-31.indd   150 2021. 06. 07.   8:25:272021. 06. 07.   8:25:27



19. A reformkor politikai vitái 151

Összegzés

Okok és következmények
• Milyen ellentét alakult ki Kossuth és Széchenyi között, miben 

tért el az álláspontjuk?
• Milyen folyamat indult meg a nemzetiségek körében? 
• Hogyan viszonyultak a magyar államhoz?
• Milyen erőviszonyok jellemezték az utolsó rendi ország gyű lést?

Történelmi jelentőség
• Hogyan képzelte el a polgári átalakulást az egysé-

ges liberális ellenzék?

[…] kötelességünknek tartjuk nyilván és világosan kijelölni azon tárgyak főbbjeit, miknek 
minél előbbi létrehozását, az idő és helyzetünk körülményei szerint, a hon javára múlhatat-
lanul szükségesnek hisszük.

Ezek a következők:
a) A közterhekbeni osztakozás. Mire nézve az eddig egyedül adózott nép terheinek 

megkönnyítését főbb kötelességünknek ismerjük; az alkotmányos biztosítékokat, ezekre 
nézve is, mindnyájunk számára gyarapítani törekedünk; – de az ország közszükségeinek 
eddig el nem látott fedezésénél a célok országgyűlési meghatározását, számadást és fele-
lősséget föltételül kötjük.

b) A honpolgárok nem nemes osztályainak, mindenekelőtt pedig a királyi városoknak és 
szabad kerületeknek, képviselet alapján, úgy törvényhozási, mint helyhatósági jogokban 
valóságos részesítése.

c) A törvény előtti egyenlőség.
d) Az úrbéri viszonyoknak kármentesítés mellett, kötelező törvény általi megszüntetése; 

mire nézve legkívánatosabbnak véljük, hogy előlépések történjenek, miszerint az örökvált-
ság, a státus [az állam] közbejöttével, országos eszközlésbe vétethessék.

e) Az ősiség eltörlésével a hitel és birtokszerzés biztosítása. […]
Nem fogunk mi ezen működésünkben soha megfeledkezni azon viszonyokról, melyek 

közöttünk s az ausztriai örökös tartományok között a Pragmatica Sanctio értelmében fenn-
állanak; de szorosan ragaszkodunk az 1790:10. törvénycikkelyhez is […]. Nem akarjuk mi 
hazánk érdekeit az összes monarchia egységének s biztos fennállhatásának érdekeivel el-
lentétbe hozni; de, másrészről törvénnyel, igazsággal s méltányossággal ellenkezőnek tart-
juk, midőn Magyarország érdekei bármely egyes tartományok érdekeinek jogtalanul alá-
rendeltetnek – mint ez az ipar és kereskedési viszonyaikra nézve már hosszú időtől fogva 
folyamatosan történik.

(Ellenzéki nyilatkozat; 1847)

Mikor valaki a Védegylet tagja 
lesz, aláírásával és becsület-
szavával megerősített foga-
dalmat tesz, hogy 1850. októ-
ber 1-jéig nem vesz, rendel, 
hord vagy használ külföldi 
árucikkeket – és nem hagyja, 
hogy gyermekei, szolgái és a 
tőle függő személyek ilyene-
ket használjanak –, ha a kör-
nyéken, ahol lakik, hasonló 
honi árucikk beszerezhető.

(Korabeli levélrészlet)

Kossuth követté választása 
1847-ben

• Milyen szándékkal alakult 
meg a Védegylet?

• Vitassuk meg, mennyire lehe-
tett hatékony egy ilyen szer-
vezet a korban!

• Hogyan képzelte el az ellen-
zék a társadalom átalakítását?

• Milyen követelés fogalmazó-
dott meg a jobbágykérdés 
ügyében?

• Hogyan akarták átalakítani a 
rendi országgyűlést?

• Miről biztosították a Habs-
burg-dinasztiát?

• Miként vélekedett az ellen-
zék a dinasztiához fűződő vi-
szonyról?

Melyik épület látható a háttér-
ben? Ki tervezte, és milyen stí-
lusban épült? Nézzünk utána, 
milyen fontosabb épületek 
voltak a közelében!

Ferenc és Kossuth Lajos egységes politikai útmutatót fogalmazott meg a létrejövő Ellen-
zéki Párt számára (Ellenzéki nyilatkozat). A polgári átalakulás programja a korábban 
kidolgozott elvek (például a kötelező örökváltság, a polgári jogegyenlőség) mellett átvet-
te a centralisták egyes törekvéseit is (népképviselet, felelős kormány). Az Ellenzéki Párt 
első elnökévé gróf Batthyány Lajost választották, aki az 1839–40-es országgyűlés óta az 
ellenzék vezetője volt a felsőtáblán.
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Összefoglalás

1. Reformeszmék és politikai programok
• Széchenyi István elképzelései
• A reformkori politikai erők törekvései
• A jobbágykérdés
• Kossuth Lajos programja és a Kelet népe-vita
• Az Ellenzéki nyilatkozat

2. A virágzó reformkor
• A magyar nyelv ügye és a nemzeti kultúra kibontakozása
• Az irodalom és a közélet kapcsolata
• A reformkori művelődés főbb vonásai

Kerettantervi 
fogalmak, 
adatok

Fogalmak: alsó- és felsőtábla, érdekegyesítés, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás, örökváltság.
Személyek: József nádor, Klemens Metternich, Wesselényi Miklós, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, 
Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Ganz Ábrahám. 
Topográfi a: Pest-Buda.
Kronológia: 1830–1848 a reformkor, 1830 a Hitel megjelenése, 1844 törvény a magyar államnyelvről.

  • Gondoljuk végig a tanultakat az alábbi vázlatpontok segítségével!

  • Készítsünk folyamatábrát néhány témához!

  • Gyűjtsük össze a legfontosabb forrásokat az egyes anyagrészekhez!

  • Emeljük ki a nevezetes eseményeket, személyeket és a hozzájuk tartozó dátumokat!
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VII. A FORRADALOM 
ÉS A SZABADSÁGHARC

Ebben a fejezetben a magyar történelem 1848–49-es eseményeit tekintjük át.

Ebből a fejezetből megtudhatod:
• hogyan illeszkedett a pesti forradalom a „népek tavaszába”.
• milyen jelentős társadalmi és gazdasági változások 

történtek 1848 áprilisában.
• milyen szakaszai voltak a szabadságharcnak.

Ezek során tovább gyakorolhatjuk:
• a különböző források áttekintését és értékelését, illetve 

az információk rendszerezését és értelmezését.
• a történelmi kulcsfogalmak ismeretét és alkalmazását.
• következtetések és feltételezések megfogalmazását 

rekonstrukciós képek és magyarázó ábrák alapján.
• emberi magatartások és döntések megfi gyelését.
• az információk gyűjtését a térképekről.

Kossuth-szobor Sátoraljaújhelyen
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20. A forradalom céljai és eredményei
Milyen okai lehetnek egy forradalomnak? Mi válthat ki egy általános európai megmozdulást? Mit ün-
neplünk március 15-én? Mire emlékszünk a legutóbbi iskolai ünnepségről? Milyen mozzanatait emel-
nénk ki a pesti forradalomnak?
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A Német Szövetség határa

nápolyi

Katonai beavatkozások 
1848 őszén és 1849-ben:

orosz
osztrák

francia

Jelentősebb forradalmak az
adott városokban

Gyűjtsük ki a térkép 
alapján, mely orszá-
gokat érintette a for-
radalmi hullám 1848-
ban! Európa melyik 
térségében nem rob-
bant ki forradalom? 
Tárjuk fel a német és 
olasz egységtörekvé-
sek nehézségeit! Ho-
gyan lépett működés-
be a Szent Szövetség 
rendszere?

A forradalmi hullám 
1848 tavaszán

A forradalmi hullám 1848-ban
Milyen céljai voltak a „népek tavaszának”?

Európa egyes államaiban a 19. század közepére számos megoldatlan 
probléma keletkezett. Több országban a szűkített választójog vagy az 
alkotmányosság hiánya miatt a polgárság liberális politikai követelé-
seket fogalmazott meg. Mindemellett az itáliai és a német területeken 
a nemzeti egységtörekvéseket sürgető mozgalmak is megerősödtek. 
A társadalmi feszültséget fokozták az 1840-es évek közepén kialakuló 
gazdasági nehézségek; az ipari termelés lassult, illetve három, rosszul 
termő év miatt az élelmiszerárak is jelentősen megnőttek.

1848 első hónapjaiban a már meglévő és az újonnan kialakuló prob-
lémák társadalmi robbanáshoz vezettek. Február végén a párizsi for-
radalom napok alatt elsöpörte a királyságot, és köztársaságot hirdettek 
ki. Mindez forradalmi hullámot indított el Európában, néhány nap 
múlva a nagyobb német városokban, majd a Habsburg Birodalom te-
rületén is forradalmak törtek ki. Nagy-Britanniában a chartista moz-
galom újabb tömegtüntetése eredménytelenül végződött, de az elége-
detlenség nem csapott át fegyveres felkelésbe. A kontinens nyugati 
felén az alkotmányos reformok mellett a munkásság szociális köve-
telései, míg a Habsburg Birodalomban a rendi társadalom felszá-
molása került előtérbe. Az itáliai forradalmak (milánói, velencei) a 
Habsburgok ellen irányultak, de rövidesen már az olasz egység meg-
teremtéséért kezdődtek harcok. A „népek tavasza” számos államban 
átmeneti meghátrálásra kényszerítette a kormányzatokat.

r
g
d
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m
H

Idézzük fel, kik voltak a chartisták! Milyen politikai 
követeléseik voltak? Milyen új technikai találmány-
nak köszönhető a fenti kép létrejötte? Melyik híres 
korabeli magyar költőről készült dagerrotípiás fel-
vétel?

A chartisták egyik legnagyobb tüntetése 1848-ban (kora-
beli dagerrotípia)

tortenelem_10-31.indd   154tortenelem_10-31.indd   154 2021. 06. 07.   8:25:282021. 06. 07.   8:25:28



20. A forradalom céljai és eredményei 155

Franciaország

Habsburg Birodalom

német és olasz területek

liberális polgárság:
alkotmányos

törekvések

alkotmányosság,
egységtörekvések

munkásság:
szociális követelések

a feudalizmus felszámolása,
alkotmányosság,

nemzeti törekvések

fennálló
államhatalom

Állapítsuk meg, alapvetően mely eszmék hatottak az 1848-as forradal-
makra! Vitassuk meg, milyen társadalmi kérdések kerültek felszínre 
Nyugat- és Közép-Európában!

1848 céljai, belső ellentmondásai

A győztes forradalmak belső ellentétei azonban rövidesen meg-
mutatkoztak. Franciaországban a konszolidáció (békés állapotok) ki-
alakítására törekvő liberális polgárság elvetette a radikális kispolgá-
ri és munkásköveteléseket, így a párizsi munkásfelkelést fegyveres 
erővel tiporta el az új kormányzat. Az év végén megtartott köztársa-
sági elnökválasztáson a legtöbb szavazatot Louis Bonaparte (az egy-
kori császár unokaöccse) kapta. A győztes kihasználta a Bonaparte 
névhez kapcsolódó nosztalgiát, rendet és köznyugalmat ígért, emellett 
elutasította a külföldi forradalmi mozgalmak támogatását.

A német területek forradalmai
Miért nem sikerült az eredeti célokat megvalósítani?

A párizsi forradalom híre a Német Szövetség tagállamaiban is politikai 
változásokat eredményezett. 1848 márciusában forradalmak törtek ki 
a nagyobb német városokban, mire az uralkodók alkotmányos refor-
mokat vezettek be. A liberális politikai erők a polgári szabadságjogok 
bevezetése mellett a német egység megteremtésére törekedtek. Az 
egység kérdése a két erős állam, Poroszország és a Habsburg Biroda-
lom hatalmi érdekeitől is függött. Bár a két uralkodó kezdetben enge-
dett a forradalmi követeléseknek, politikai térvesztésük átmenetinek 
bizonyult. A német liberális erők összehívtak Frankfurtba egy összbi-
rodalmi parlamentet, és az egységesülést törvényes keretek között 
tervezték kimondani (1848. május). 

A frankfurti parlament alkotmányozó munkája azonban néhány 
hónap után megbénult. A megválasztott képviselőket a kisnémet (Habs-
burgok nélküli), illetve a nagynémet (a Habsburg császár bevonásával) 
egység körüli viták osztották meg. A német tagállamokban 1848 őszén 
megindult a politikai visszarendeződés. Berlinben a porosz király a 
hadsereg bevetésével felszámolta az alkotmányosságot, és tettét a töb-
bi állam uralkodója is követte. A frankfurti parlament elvesztette po-
litikai hátországát, a liberális és törvényes keretek közötti egységesülés 
kísérlete kudarcba fulladt. 1849 elején egy kétségbeesett lépéssel fel-
ajánlották a német koronát a porosz királynak, aki a súlytalanná vált 
testület döntését elutasította. A legtöbb német állam visszahívta kép-
viselőit a parlamentből, majd fegyveres erővel felszámolták a liberális 
mozgalmak ellenállását (1849. június).

Milyen jellegű harcok jellemezték a forradalmi ese-
ményeket?  

• Milyen alapeszmékre hivatkozott az Ideiglenes 
Kormány?

• Mely társadalmi réteg érdekeit vették fi gyelem-
be? Mi lehetett ennek az oka? 

Az 1848-as forradalom Berlinben

A Francia Köztársaság kormánya megfogadja, 
hogy garantálja a munkásoknak a munkából való 
megélhetést.

Megfogadja, hogy munkát biztosít minden 
polgár számára.

Elismeri, hogy a munkásoknak szervezeteket 
kell létrehozniuk abból a célból, hogy munkájuk 
törvényes hasznát élvezhessék .

(Dekrétum a munkához való jogról; 1848. február 25.)

Az Ideiglenes Kormány elrendeli a nemzeti mű-
helyek azonnali felállítását.

A Közmunkák Minisztere megbízatik ezen ren-
delet végrehajtásával. 

(Rendelet a nemzeti műhelyek felállításáról; 
1848. február 25.)

A köztársaság ideiglenes kormánya kinyilvánítja, 
hogy a nemzeti lobogó a háromszínű lobogó, 
melynek színei abban a sorrendben lesznek hely-
reállítva, ahogyan azt a francia köztársaság elfo-
gadta: erre a lobogóra rá kell írni az alábbi szava-
kat: FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, Szabadság, Egyen-
lőség, Testvériség, ezt a három szót, amely a de-
mokratikus tanok legszélesebb körű értelmét 
magyarázza, ennek a jelképe ez a zászló, ugyanak-
kor, amikor színei folytatják a hagyományokat.

(Rendelet a nemzeti lobogóról; 1848. február 25.)
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Uraim! Ha mindezt nem tesszük meg, ha nem me-
gyünk elébe a paraszti elvárásoknak, ha nem sze-
rezzük vissza bizalmukat, akkor a jövőben a biro-
dalmi gyűlésen 70 paraszt helyett 383 foglal majd 
helyet – éspedig joggal.

Ki kell mondanunk, amilyen gyorsan csak le-
het: a paraszt nem tartozik többé alávetni magát a 
jobbágytörvények semmiféle önkényes rendelke-
zésének – ki kell mondanunk, annál inkább, mert 
mindaddig kénytelenek vagyunk érvényesnek el-
ismerni ezt a törvényt, amíg a magas gyűlés nem 
változtat rajta; annál inkább, mert bárkinek eszé-
be juthat, hogy a régi, elavult középkori rendele-
tek alapján a jobbágyokra vonatkozó szabályokat 
teljes jogkörük szerint alkalmazza. Olyan tűzvész 
keletkezhet Uraim ezáltal, melyet nem tudnánk 
többé megfékezni, s ez a tűz bármelyik tarto-
mányban lángra lobbanhat. 

(Johann Kudlich osztrák képviselő beszédéből,
1848 szeptember)

• Mit tanácsolt a képviselő? 
• Mivel indokolta véleményét?

Forradalom Ausztriában
Miért kényszerült átmeneti engedményekre az Udvar?

A forradalmi hullám alapjaiban rengette meg a Habsburg Birodalmat. 
A párizsi forradalom és a délnémet városok felkeléseinek hatására 1848. 
március 13-án Bécsben tömegmozgalom söpörte el Metternich ural-
mát. Az évtizedekig meghatározó szerepet betöltő kancellár lemondott, 
és Angliába emigrált. A császárvárosban megerősödtek az alkotmá-
nyosságot és polgári szabadságjogokat követelő liberális erők.

A birodalom több pontján is győzött a forradalom (Pest-Buda, Prá-
ga), míg az itáliai tartományok nagyvárosainak felkelése (Milánó, 
Velence) háborút robbantott ki a segítségükre siető Szárd Királysággal. 

A német liberálisok által összehívott frankfurti parlament a császárt 
állásfoglalásra késztette. A kormányzatnak néhány hét alatt számos 
bel- és külpolitikai problémával kellett szembenéznie. Az uralkodó 
taktikai okokból korlátozott alkotmányt bocsátott ki az örökös tarto-
mányokban, és ígéretet tett a jobbágyfelszabadításra (április). Hama-
rosan az uralkodó a radikális erők megerősödését érzékelve elhagyta a 
forrongó fővárost. 

1848 nyarán az Udvar visszanyerte az önbizalmát. A Habsburg-csa-
patok Joseph Radetzky [ejtsd: jozef radecki] irányításával vereséget 
mértek a szárd–piemonti seregre, és előkészítették a magyar forrada-
lom eredményeinek a felszámolását. Az örökös tartományokban a kor-
látozott alkotmányosság jegyében összehívták a birodalmi parlamen-
tet, amely kimondta a jobbágyfelszabadítást (1848. szeptember). 
A további viták azonban megbénították a testület munkáját; hiszen a 
nemzetiségi küldöttek egy föderációs alkotmánytervezeten dolgoztak, 
míg az osztrák-német képviselők kitartottak a birodalmi központosítás 
mellett. 

A reformok megnyugtatták a vidéki lakosságot, a parasztság kitar-
tott a dinasztia mellett, így a forradalmi eszméket valló bécsi erők el-
szigetelődtek. A császárvárosba visszaköltöző kormányzat fellépett a 
szociális követeléseket megfogalmazó munkássággal szemben. A bécsi 
radikálisok (például az egyetemistákból álló Akadémiai Légió) utolsó 
sikeres forradalmi megmozdulása 1848 októberében történt. A magyar 
szabadságharc eseményeit kihasználva közel egy hónapig uralták a 
várost, ám Alfred Windisch-Grätz [ejtsd: alfréd vindis-gréc] csapatai 
utcai harcok során felszámolták a bécsi forradalmat.

II. 12. §. A császár mint ausztriai császár megkoro-
náztatik. […]

II. 14. §. A császár szent, sérthetetlen és nem 
felelős.

II. 15. §. A császár gyakorolja a főparancsnoksá-
got az összes fegyveres erő fölött vagy személye-
sen, vagy hadvezérei által.

II. 16. §. A császár határoz béke és had fölött.
[…]
II. 19. §. A császár nevezi ki és bocsátja el a mi-

nisztereket. Ő tölti be a hivatalokat a statusszolgá-
lat minden ágaiban, ő osztja a nemességet, rend-
jeleket és kitüntetéseket. […]

VII. 37. §. A törvényhozó hatalom a birodalmi 
ügyekre nézve a császár által a birodalmi ország-
gyűléssel együtt […] gyakoroltatik.

VIII. 38. §. A közönséges birodalmi gyűlés két 
házból álland, úgymint felső- és alsóházból, s a 
császár által évenkint tavasszal hivatik egybe.

VIII. 39. §. A birodalmi gyűlés Bécsben gyűl ösz-
sze, de a császár által más helyre is hivathatik. […]

X. 84. § A végrehajtó hatalom az egész biroda-
lomban és minden koronatartományokban egy és 
oszthatatlan. Az kizárólag a császárt illeti, ki azt 
felelős miniszterek és ezeknek alárendelt hivatal-
nokok által gyakorolja. 

(Ferenc József oktrojált alkotmánya;
 Olmütz, 1849. március 4.)
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• Milyen típusú államberendezkedést őrzött meg 
alapjaiban az alkotmány?

• Melyek a legfontosabb különbségek egy alkot-
mányos monarchiához képest?

• Hasonlítsuk össze a császár jogkörét az angol ki-
rályéval!

magyar
cseh
rutén
szlovák
szlovén
horvát
olasz
német
szerb
lengyel
román

MAGYAR KIRÁLYSÁG

ER D ÉLY

GALÍCIA

CSE H O R S ZÁG

AU S Z T R I A

HORVÁTO.

SZLAVÓNIA

OROSZ BIRODALOM

OSZMÁN BIRO DALOM

LOMBARDIA
VELENCE

BOSZNIA
HAVASALFÖLD

M
OLDVA

A térkép nem ábrázolja a lakatlan területeket.

SZERB 
FJD.

A Habsburg Birodalom etnikai térképe
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20. A forradalom céljai és eredményei 157

Ferenc József (1830–1916) az uralkodó unokaöccseként, alkuk révén nyerte el a hatal-
mat. A tekintély nélküli V. Ferdinánd menesztése után testvére (Ferenc Károly) a fi a 
javára mondott le a koronáról. Az udvari pletykák szerint a trónváltásban nagy sze-
repet játszott Ferenc József erélyes édesanyja. Zsófi a főhercegnő saját fi át a hatalomba 
emelve még évekig beleszólt az új császár politikai döntéseibe és a magánéletébe. 
V. Ferdinánd egy csehországi kastélyba húzódott vissza, ahol haláláig (1875) elvonul-
tan élt (Ismeretlen festő korabeli ábrázolása.)

Eddig az egyes tartományok érdekében szóltunk; most az 
egész érdekében kívánok beszélni. A szétválasztást történeti 
okokból követelték; engedjék meg, hogy mint történész, az 
egység érdekében emeljek szót. […] Ausztriát olyanná kell 
formálnunk, hogy a népek szívesen éljenek itt – ez legyen fő 
gondjuk. A sokféle vágy, elképzelés, érdek akkor lesz kielégí-
tő, ha a történelem és az etnográfi a egyidejű fi gyelembevé-
telével a nemzeti-történelmi népcsoportokat a birodalom 
körén belül eső kisebb nemzeti alakulatok gyanánt fogadjuk 
el. Kis országot most nem lehet naggyá tenni. Akik maguk 
akarnak maradni, azokat hagyjuk magukra, akik a többiekkel 
tartanak, tegyék.

A következő tartománycsoportokat javaslom: 1. német-
osztrák, 2. cseh, 3. lengyel, 4. illír és 5. olasz tartományok. Az 
itt nem képviselt tartományokat a következő csoportokra 
osztanám: 6. délszláv, 7. magyar és 8. oláh tartományok. Az 
elsőhöz Ausztriát számítom, […] a másodikhoz Csehorszá-
got, Cseh-Morvaországot, Cseh-Sziléziát és Magyarországból 
Szlovákiát, a harmadikhoz Galíciát, Krakkót, Bukovinát és Ma-
gyar-Ukrajnát a Kárpátokban. […] a hatodikhoz Dalmáciát, 
Horvátországot, Szlavóniát és a Vajdaságot, a hetedikhez 
Magyarországot és Erdélyt, a nyolcadikhoz Erdély, Magyaror-
szág és Bukovina román részeit.

(František Palacký [ejtsd: frantyisek palacki] 
cseh történetíró és politikus beszéde az 

osztrák birodalmi tanácsban; 1849. január)

• Hogyan viszonyult Palacký a Habsburg Birodalomhoz?
• Milyen államszerkezetet javasolt beszédében? Miként ala-

kulnának át a birodalom belső tartományi határai?
• Rekonstruáljuk az elképzeléseit az előző oldalon található 

etnikai térképen!
• Mi történt volna Magyarországgal a javaslat alapján?

Elképzelések a Habsburg Birodalom jövőjéről

1848 decemberében V. Ferdinánd lemondatása után Ferenc József 
lépett a császári trónra. A fi atal uralkodó letörte az ausztriai forradalmi 
erőket, miközben Magyarországon elhúzódó harcok kezdődtek. Ferenc 
József oktrojált (azaz felülről kibocsátott, ráerőltetett) olmützi alkotmá-
nya a birodalmi központosításról és a császári tekintély visszaállításáról 
szólt. Az alkotmány biztosította az egyéni szabadságjogokat (törvényi 
előtti egyenlőség), de az alkotmányosság korlátozottan érvényesült.

Magyarország és a hozzá tartozó területek az egységes birodalom ko-
ronatartományává váltak. Az osztrák-német polgárság és számos liberális 
politikus inkább a győzteshez való átállást választotta. (Így tett az egyko-
ri forradalmár Alexander Bach is, akit Ferenc József igazságügy-minisz-
ternek nevezett ki.) 

Itáliában 1849 nyarán újra vereséget szenvedtek a szárd–piemonti csa-
patok, és felszámolták az elszigetelt forradalmi központokat (Milánó, 
Velence), míg a római forradalmat a pápa francia alakulatokkal verte le. 
A magyar szabadságharc kérdését a Habsburg Birodalom csak az orosz 
cári csapatok bevonásával tudta eltiporni. 1849 augusztusában Ferenc 
József erőszakkal állította vissza birodalom egységét, és számolta fel a 
magyar államiságot.

A birodalom jövője szempontjából nem tűnt mellékesnek a 
különböző szláv népek (például csehek, lengyelek, szlovénok) 
állásfoglalása. A prágai szláv kongresszuson a képviselők több-
sége kiállt Ausztria fennmaradása mellett, de a birodalom fö-
deralizálását sürgették. Azt szerették volna elérni, hogy a fö-
deráció a birodalmi tartományok egyenrangú együttműködé-
sén alapuljon, és a tartományok széles körű belpolitikai önál-
lóságot kapjanak. Sokan úgy vélték, hogy Ausztria alkotmányos 
átszervezése és a liberális szabadságjogok megléte jobban sza-
vatolja a közép-európai szláv népek jövőbeli boldogulását, mint 
az orosz cári despotizmus által kínált pánszláv egység. 

A prágai kongresszus állásfoglalását természetesen a vele 
párhuzamosan zajló frankfurti gyűlés bizonytalan kimene-
tele is befolyásolta. A Habsburg-kormányzat azonban elve-
tette a birodalmi kötelékek fellazítását. A szláv kongresszust 
feloszlatta, majd a kibontakozó prágai felkelést a városi ka-
tonai parancsnok, Windisch-Grätz fegyveres erővel leverte 
(1848. június).

Történészszemmel
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2  Pilvax kávéház
3  Orvosi kar
4  Egyetem
5  Tökölyanum
6  Landerer és Heckenast
    Nyomda
7  Vármegyeháza
8  Károly-laktanya

  9  Nemzeti Múzeum
10  Pesti városháza
11  Helytartótanács
12  Budai városháza
13  Főhadparancsnokság
14  Fegyvertár
15  József-laktanya (Táncsics) 
16  Ferdinánd-laktanya
17  Nemzeti Színház

1  Laffert-ház (Ellenzéki kör) Az 1848. március 15-i forrada-
lom eseményei Pest-Budán

Idézzük fel korábbi tanul-
mányainkból, milyen ese-
mények köthetők az egyes 
helyszínekhez!

A márciusi forradalom háttere
Hogyan kapcsolódtak össze a pozsonyi országgyűlés törekvései a pesti for-
radalom céljaival?

Az 1847–48-as rendi országgyűlés a politikai erők egyensúlyát hoz-
ta el. A konzervatívok számos megyében meg tudták akadályozni a 
liberális követek megválasztását, Pest vármegye ellenben Kossuth La-
jost küldte Pozsonyba, aki a reformellenzék fő irányítójaként lépett 
fel. Jóllehet az országgyűlésen kezdetben nem történt előrelépés, az 
európai események gyökeresen más irányt szabtak a reformtörekvé-
seknek. A párizsi forradalom hírének hatására Kossuth felirati javas-
latával azonnali áttörést sürgetett. Beterjesztette az Ellenzéki Nyilat-
kozat főbb pontjait, illetve alkotmányt követelt a birodalom osztrák 
területén is. Az alsótábla elfogadta a felirati javaslatot, míg a felsőtáb-
lán elnöklő István nádort (az előző évben elhunyt József nádor fi át) 
Bécsbe rendelték, így ott elhalasztották a szavazást.

Eközben a Pest-Budán élő írók, költők szervezete (Fiatal Magyar-
ország) előremutató politikai lépéseket tervezett. A nemesi és hono-
rácior (nem nemesi származású) értelmiségiek (például Jókai Mór, 
Vasvári Pál, Petőfi  Sándor) gyökeres polgári átalakulást sürgettek. 
A pesti radikális ifj ak, a későbbi márciusi ifj ak és az Ellenzéki Kör 
tagjai elhatározták, hogy aláírásgyűjtésbe kezdenek a Kossuth által be-
terjesztett javaslatok támogatására.  A felirati beszéd tömörítésével 
megfogalmazták a Tizenkét pontot, és Petőfi  ekkor írta meg a  Nemzeti 
dalt. Az eseményeket a bécsi forradalom és Metternich menesztése 
vitte tovább (március 13.). Pozsonyban a főrendek másnap elfogadták 
az ellenzék vezetőjének felirati javaslatát, és az országgyűlés közös 
beadványát március 15-én Kossuth népes küldöttséggel vitte Bécsbe. 

A bécsi forradalom híre azonban a pesti radikálisokat is mozgósí-
totta. Március 14-én az esti órákban a Pilvax kávéházban véglegesítet-
ték a Tizenkét pontot, és másnapra egy tömegtüntetés összehívásáról 
döntöttek. 1848. március 15-én Pest-Budán is kitört a forradalom. 
A márciusi ifj ak lelkes mozgalma néhány óra alatt harc nélkül győzött, 
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• Gyűjtsük össze a legfontosabb törekvéseket! 
• Melyik korábbi dokumentum elképzelései jelen-

tek meg a javaslatában? 
• Milyen új politikai szövetséget ajánlott fel az 

ausztriai tartományoknak?

Felséged minket reformokra hívott össze, mi régi 
óhajtásunkat láttuk ez által teljesedve, s buzgó 
készséggel fogtunk munkához. Elhatároztuk, 
hogy a közös teherviselés alapján a nép közterhe-
ibe, mikkel a megyei közigazgatást eddig egyedül 
fedezi, osztozni fogunk, s az ország új szükségei-
nek pótlásáról is hasonló alapon gondoskodan-
dunk.

Elhatároztuk, hogy az úrbéri viszonyokbóli ki-
bontakozást kármentesítéssel összekötve eszkö-
zöljük, s ez által a nép és nemesség közti érdeke-
ket kiegyenlítve hazánk boldogságának gyarapí-
tásával Felséged trónját megszilárdítjuk. […]

Sokban e kérdések közül az ausztriai tartomá-
nyokkali érdektalálkozás kiegyenlítésének szüksé-
ge forog fenn, mire nemzeti önálló jogaink s érde-
keink megóvása mellett örömest nyújtunk segéd-
kezet. [...]

(Kossuth felirati javaslata a pozsonyi 
országgyűlésen, 1848. március 3.)
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20. A forradalom céljai és eredményei 159

Barabás Miklós: Batthyány Lajos gróf, 1840 körül

A Pilvax kávéház belső tere a reformkorban

A Batthyány-kormány tagjai

A tizenkét pont

kivívta a sajtószabadságot, és a kormányzat meghátrált. A bécsi Udvar 
a Pest-Budáról érkező hírekre reagálva elfogadta az országgyűlés fel-
irati javaslatát, és kinevezte Batthyány Lajost az ország első felelős 
miniszterelnökének (március 17.). A békés kibontakozást István ná-
dor határozott kiállása is elősegítette, aki kijelentette, hogy lemond, ha 
az Udvar nem enged.

Batthyány Lajos gróf miniszterelnök

Szemere Bertalan belügy

Deák Ferenc igazságügy

Mészáros Lázár hadügy

Kossuth Lajos pénzügy

Széchenyi István gróf közlekedésügy

Eötvös József báró vallás- és közoktatásügy

Klauzál Gábor földművelés-, ipar- és kereskedelemügy

Esterházy Pál herceg külügyminiszter (a király személye körüli miniszter)

Idézzük fel, milyen jelentősége volt a kávéháznak a 
márciusi napokban!

Hogyan vett részt korábban a reformellenzék meg-
szervezésében?

Gondoljuk végig, milyen politikai nézeteket vallottak a kormány egyes 
tagjai! 
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Az első magyar polgári „alkotmány”
Mely reformkori törekvések valósultak meg az áprilisi törvényekben?

A liberális köznemesség határozottan támogatta az alkotmányos át-
alakulást. Bár a bécsi kormánykörök az önálló magyar had- és pénz-
ügyminisztérium megteremtésében a birodalmi vezető szerepük meg-
gyengülését látták, az újabb események miatt (forradalmak és háború 
Itáliában) engedélyezték működésüket. A létrejövő első felelős kor-
mányban a reformkor szinte minden politikai irányzata helyet kapott. 
Az események alkotmányos keretek közötti lezárását az uralkodó, 
V. Ferdinánd által 1848. április 11-én szentesített, úgynevezett ápri-
lisi törvények jelentették. A közvélemény fellélegezhetett, a reformko-
ri törekvések maradéktalanul  teljesültek, az ország közjogi egyesítése 
rövidesen megtörtént, és kimondták Magyarország és Erdély egye-
sülését (unió), az állam beren dez kedés pedig az alkotmányos monar-
chia lett. 

Az áprilisi törvényekben a társadalom átalakítását célzó rendelke-
zések – a jobbágyfelszabadítás, az úrbéres terhek eltörlése, a törvény 
előtti egyenlőség bevezetése, a közteherviselés elvének elfogadása 
– megszüntették a több évszázados feudális és rendi jellegű kiváltságo-
kat. A jobbágyfelszabadítást azonnal végrehajtották, de számos meg-
oldatlan probléma keletkezett. A zsellérek vagy szerény nagyságú 
földbirtokkal, vagy föld nélkül szabadultak fel, míg a telkes jobbágyok 
igényt tartottak a majorsági földeken maradt szőlőikre. A nemesek 
kárpótlását a következő országgyűlés hatáskörébe rendelték. A válto-
zások utat nyitottak Magyarországon a gazdaság, a társadalom és a 
politikai intézményrendszer polgári elveken történő átalakítása előtt.

Az államszervezet is gyökeresen megváltozott; a kormány egy Pest-
Budán ülésező, népképviseleti elven alapuló országgyűlésnek tarto-
zott felelősséggel. Választójoggal a vagyoni cenzus korlátozása miatt 
a társadalom közel 8%-a rendelkezett. A rendelkezések értelmében 
azonban már a módosabb paraszti rétegek is beleszólhattak a köz-
életbe. A jogegyenlőség mellett biztosították az alapvető polgári sza-
badságjogok, így a szólás- és sajtószabadság érvényesülését. 

III. tc. Független magyar felelős minisztérium ala-
kításáról

1. §. Ő Felségének, a királynak személye szent 
és sérthetetlen. […]

3. §. Ő Felsége, s az Ő távollétében a nádor és 
királyi helytartó, a végrehajtó hatalmat a törvé-
nyek értelmében független magyar minisztérium 
által gyakorolják, s bármely rendeleteik, parancso-
lataik, határozataik, kinevezéseik csak úgy érvé-
nyesek, ha a Buda-Pesten székelő miniszterek 
egyike által is aláíratnak. […]

4. §. A minisztériumnak mindegyik tagja min-
dennemű hivatalos eljárásáért felelős.

5. §. A minisztérium székhelye Buda-Pest.
6. §. Mindazon tárgyakban, melyek eddig a 

m.[agyar] k.[irályi] udvari kancelláriának, a k. hely-
tartótanácsnak, s a k. kincstárnak, ide értvén a bá-
nyászatot is, köréhez tartoztak, vagy azokhoz tar-
tozniuk kellett volna, s általában minden polgári, 
egyházi, kincstári, katonai, és általában minden 
honvédelmi tárgyakban Ő Felsége a végrehajtó 
hatalmat ezentúl kizárólag csak a magyar minisz-
térium által fogja gyakorolni. […]

13. §. A miniszterek egyike folyvást Ő Felségé-
nek személye körül lesz, s mindazon viszonyokba, 
melyek a hazát az örökös tartományokkal közösen 
érdeklik, befolyván, azokban az országot felelős-
ség mellett képviseli […].

IV. tc. Az országgyűlés évenkénti üléseiről
1. §. Az országgyűlés jövendőben évenként, 

éspedig Pesten tartandván üléseit, az évenkénti 
ülésre az ország Rendeit Ő Felsége minden évben, 
s amennyire a körülmények engedik, a téli hóna-
pokra hívandja össze. […]

5. §. Ő Felségének joga van az összejött évi 
ülést prorogálni [meghosszabbítani] s berekeszte-
ni, sőt az országgyűlést a három év eltelése előtt is 
feloszlatni, és ekkor új képviselőválasztást rendel-
ni; de ez utolsó esetben az újabb országgyűlés 
összehívásáról akképpen rendelkezendik: hogy ez 
az elébbinek feloszlatásától számítandó három 
hónap alatt összeüljön.

6. §. Az évi ülés az utolsó évrőli számadásnak, 
és következő évi költségvetésnek a minisztérium 
által leendő előterjesztése, s az irántoki határozat-
nak meghozatala előbb be nem rekesztethetik, 
sem az országgyűlés fel nem oszlathatik.

(Az 1848-as áprilisi törvényekből)

VIII. tc. A közös teherviselésről 
Magyarország s a kapcsolt részek minden lakosai minden közterheket 
különbség nélkül egyenlően és aránylagosan viselik.

IX. tc. Az úrbér és az azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban 
volt szolgálatok (robot), dézsma és pénzbeli fi zetések megszünteté-
séről.

Az úrbér és azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt 
szolgálatok (robot), dézsma és pénzbeli fi zetések, e törvény kihirdeté-
sétől fogva örökösen megszüntetnek.

1. §. A törvényhozás a magánföldesurak kármentesítését a nemzeti 
közbecsület védpajzsa alá helyezi.

2. §. Ő felsége a magán földesuraknak akkénti kármentesítése iránt, 
hogy az eddigi úrbéri tartozásokkal felérő tőkeérték részükre a közállo-
mány által hiány nélkül kifi zettessék, a legközelebbi országgyűlésnek 
részletesen kidolgozandó törvényjavaslatot fog magyar minisztériuma 
által előterjeszteni. […] 

(Az 1848-as áprilisi törvényekből)

• Hogyan módosult a végrehajtói hatalom gyakor-
lása, és milyen korlátokat állítottak fel?

• Miként szabályozták az uralkodói jogkört?
• Hogyan rendelkeztek a törvényhozó testület mű-

ködéséről?
• Milyen eltéréseket lehet megfi gyelni a korábbi 

gyakorlathoz képest?
• Melyik államforma kialakulására utalnak a tör-

vénycikkek? • Milyen reformkori követelések valósultak meg?
• Hogyan szabályozták a jobbágyfelszabadítást?
• Miképpen történt a kárpótlás biztosítása? 
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20. A forradalom céljai és eredményei 161

„Kossuth-bankó”. A szabadságharc alatt kibocsátott pénzeken a felirat 
magyar nyelvű volt, a címlet és a büntetőzáradék még további négy 
nyelven (német, román, 
szerb és szlovák) szere-
pelt. A kis címletű (1, 2 
és 5 forintos) pénzek mö-
gött még volt banki fede-
zet, a harcok alatt kibo-
csátott papírpénzek (100 
forint) azonban fedezet-
lenek maradtak (azaz 
semmi sem szavatolta 
be válthatóságukat)

Összegzés

Okok és következmények
• Milyen főbb törekvései voltak az 1848-as mozgalmaknak?
• Milyen problémák kerültek felszínre a Habsburg Biroda-

lomban 1848-ban?
• Hogyan szilárdította meg pozícióját az Udvar? 

Történelmi jelentőség
• Hogyan értelmezhető a „népek tavasza” kifejezés?
• Hogyan illeszkedett a pesti forradalom az európai forra-

dalmi hullámba?
• Miként valósult meg törvényes úton az átrendeződés?
• Hogyan alakították át az áprilisi törvények a társadalmat 

és az ország politikai berendezkedését?

Miben változott meg a birodalom államformája? Hogyan 
alakult át az államszerkezet? Mely vitás kérdések maradtak 
megoldatlanul?

A Batthyány-kormány tevékenysége
Mely kérdéskörök nem tisztázódtak az április törvényekben?

A Batthyány-kormány kiállt az ország alkotmányos önálló-
sága mellett, ugyanakkor a Pragmatica Sanctio elve alapján 
továbbra is az Ausztriával való együttműködést szorgalmaz-
ta. Esterházy Pál király személye körüli miniszter feladata a 
magyar kormány és az udvar, az uralkodó közötti kapcsolat-
tartás volt. (Esterházy tapasztalt diplomataként korábban Met-
ternich megbízásából évtizedekig londoni követként szolgált.) 
Batthyány Lajos remélte, hogy megmarad a kedvező európai 
helyzet, és a német egységtörekvés Bécs elképzelése szerint 
valósul meg. Az önálló mozgástér kialakításakor egy saját 
fegyveres erő kiépítését, illetve saját pénzjegyek kibocsátását 
tervezte.

A nemzetőrség (polgári fegyveres erő) felállításáról és szol-
gálatáról már az áprilisi törvényekben intézkedtek. Ezek az ala-
kulatok azonban a rövid szolgálati idejük és képzetlenségük 
miatt nem voltak alkalmasak arra, hogy biztos alapot nyújtsa-
nak egy önálló fegyveres erőnek. Az örökös tartományokban 
szolgáló magyar alakulatok hazahozatala késett, és az ország-
ban állomásozó idegen ajkú sorezredek nagy részében pedig 
nem lehetett megbízni. Végül a Batthyány-kormány május 
közepén elrendelte egy tízezer főből álló reguláris erő felállítá-
sát. Kezdetben mobilis nemzetőröknek nevezték őket, de pár 
nappal később már elterjedt a honvéd elnevezés. Ezt a tíz hon-
védzászlóaljat tekinthetjük az önálló magyar haderő első ala-
kulatainak.

Kossuth pénzügyminisztersége idején megkezdődött a ma-
gyar feliratú, kisebb címletű, ezüstfedezetű bankjegyek nyom-
tatása. A későbbiekben az önálló magyar pénzforgalom fenn-
tartásához nagyobb címletű papírpénzt is kibocsátottak. 
(A hivatalosan forintnak nevezett pénzjegyeket Kossuth-ban-
kónak is nevezik.)

közös uralkodó

osztrák császár és magyar király

osztrák felelős
minisztérium

birodalmi gyűlés

felelős magyar
kormány

országgyűlés

hadügy

pénzügy

külügy

?

?

? ?

?

?

A Habsburg Birodalom berendezkedése 1848-ban

1848. július elején összeült a népképviseleti országgyűlés Pesten. 
A vagyoni és értelmiségi cenzusos választójog szerint megtartott 
voksoláson a kormányt támogató liberális erők elsöprő győzelmet 
arattak. A márciusi ifj ak radikalizmusát valló mozgalom alig két 
tucat képviselőt delegálhatott a törvényhozásba. A képviselőház 
összetétele még a reformkori erőviszonyokat idézte (a képviselők 
72 százaléka a birtokos nemesség, 25 százalékuk a városi polgárság 
soraiból került ki)
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162 VII. A FORRADALOM  ÉS A SZABADSÁGHARC

21. A szabadságharc küzdelmei
„Kossuth Lajos azt üzente; Elfogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni: Mindnyájunknak el kell 
menni! Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!” Ki ne ismerné ezt a Kossut-nótát, amely ’48 őszének 
hangulatát adja vissza? Milyen fi lmeket, regényeket ismerünk, amelyek a szabadságharcról szólnak? 
Keressünk néhány fi lmrészletet az interneten! 

Polgárháború a dinasztiával szövetkező 
nemzetiségekkel 
Miért kezdődtek meg a fegyveres harcok?

A Batthyány-kormánynak minden jóindulatú szándéka ellenére 
egyre súlyosabb bel- és külpolitikai kihívásokkal kellett szem-
benéznie. Először a feléledő nemzetiségi mozgalmak jelentettek 
kihívást. A polgári jogegyenlőség biztosítása nem oldotta meg a 
nemzetiségi kérdést, mivel az 1848 májusában tartott önálló nem-
zeti gyűléseken a szerbek, a románok és a szlovákok további jog-
kiterjesztést fogalmaztak meg. Követeléseikben a nyelvhasznála-
ti jogok mellett az általuk lakott régiókban kollektív politikai 
jogok, azaz a területi autonómiák (önkormányzatok) kialakítá-
sát sürgették. A román nemzeti gyűlés emellett nem támogatta 
Erdély unióját Magyarországgal. A területi autonómia megadását 
a magyar kormány elutasította, mert az ország feldarabolásához 
vezető folyamat kezdetét látta benne.

Rövidesen lángba borult a Délvidék, a szerb határőrök fegy-
vert fogtak az önálló Szerb Vajdaság megteremtéséért. A harcoló 
csapatokhoz szerbiai önkéntesek is csatlakoztak, és 1848 nyarán 
elhúzódó, véres polgárháború bontakozott ki a térségben. A szerb 
alakulatok számos falura rátámadtak, az etnikai tisztogatások a 
magyar mellett a nem magyar ajkú lakosságot is érintették.

Mindemellett a horvát nemzeti mozgalom már a kezdetektől 
szembefordult a Batthyány-kormánnyal. Az uralkodó a pest-bu-
dai forradalom után néhány nappal horvát bánná nevezte ki az 
udvarhű Josip Jelačić [ejtsd: joszip jelacsity] határőrezredest, aki 
népszerűségét azzal növelte, hogy saját hatáskörben hirdette ki 
a jobbágyfelszabadítást. (A magyar történetírásban elfogadott 
Jellasicsként is használni a horvát bán nevét.) A horvát–magyar 
kapcsolatok megromlását jelezte, hogy a zágrábi országgyűlés 
megszűntnek nyilvánította a két ország között fennálló közjogi 
viszonyt (június).

A külpolitikai események is kedvezőtlenül alakultak, a német 
egység kérdése kitolódott, az itáliai harcok a Habsburgok győzel-
mével értek véget. Bécs augusztus végén elérkezettnek látta az időt 
a magyar különállás felszámolására, és ultimátumban követelte 
az önálló magyar had- és pénzügyminisztérium feladását.

Az Udvar kérlelhetetlensége miatt a Batthyány-kormány hely-
zete megrendült. (A miniszterek többsége – Szemere, Kossuth és 
Mészáros kivételével – lemondott. Széchenyi Istvánt idegössze-
omlással a  döblingi elmegyógyintézetbe szállították. A „legnagyobb 
magyart” lelkileg az ön vádaskodás és a nemzethalál víziója rop-
pantotta össze.) A Batthyány-kormány lemondott, de István nádor 
átmenetileg újra a grófot kérte fel a kormányalakításra. Szeptem-
ber végéig, kinevezett miniszterelnökként, Batthyány Lajos vitte 
az ügyeket. A kormányválság alatt a horvát bán támadást indí-
tott az ország ellen (szeptember 11.), és ezzel a hadművelettel 
megkezdődött a fegyveres küzdelem.

• Milyen politikai követeléseket fogalmaztak meg a szer-
bek?

• Hogyan képzelték el helyzetüket a birodalomban?
• Állapítsuk meg az atlasz alapján, hol húzódott volna a 

Szerb Vajdaság!
• Nézzük meg a nemzetiségi térképeken, mely etnikai 

viszonyokat hagyták fi gyelmen kívül!

[…] 2-szor. Hogy a szerb nemzet az osztrák ház alatt a 
magyar korona közös kötelékében politikailag szabad 
és független nemzet. 

[…] a szerb nemzet óhajtása, hogy:
3-szor. A Szerémség a határőrvidékkel, Baranya, a 

Bácska a becsei kerülettel és a sajkás zászlóaljjal, a Bán-
ság a határőrvidékkel és a kikindai kerülettel szerb vaj-
dasággá nyilváníttassék. […]

4-szer. A szerb vajdaságnak a horvát-szlavón és dal-
mát Háromegy Királyságokkal való politikai szövetsége 
a szabadság és a teljes jogegyenlőség alapján azzal is-
mertetik el, hogy ezen szövetség föltételei ugyanazon 
alapon kidolgoztassanak és életbe léptessenek.

(A magyarországi szerbek első nemzeti gyűlésének 
határozatai. Karlóca, 1848. május 13–15.)

• Milyen követeléseket fogalmazott meg a Batthyány-
kormány irányába? 

• Milyen érvekkel próbálta alátámasztani elképzeléseit?
• Vitassuk meg, hogyan viszonyult az emlékirat az ápri-

lisi törvényekhez!

Az osztrák birodalom meggyöngítésével, annak két oly 
állományra szakításával, mely közül mindenik a maga 
útján járand, mind a császárság, mind Magyarország 
bel- és külállapotját illetőleg azon fokára süllyedne az 
elgyöngülésnek, hogy ebből okvetlenül az európai 
egyensúly megbontása támadna, s az idegen hatalmak, 
kiknek a súlyegyen fenntartása fekszik érdekükben, 
Ausztriának ily gyöngülését el nem tűrhetnék.

Mindezekből annak mellőzhetetlen szüksége merül 
fel, hogy a magyar kormányban március óta behozott 
intézkedések az összes monarchia igényei és a pragma-
tica sanctio szavai s értelme szerint változtassanak meg, 
s a német-osztrák minisztériummal összhangzólag oly 
rendezések tétessenek, mik szerint a monarchia egysé-
ge biztosíttassék, a pragmatica sanctio céljai teljesen 
eléressenek, s egy legfelsőbb állományi kormányzat is-
mét visszaállíttassék.

(Az osztrák kormány emlékirata a Magyarország és 
Ausztria többi tartománya között fennálló egység 

kötelékéről, 1848. augusztus 27.)
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Jellačić

A dunántúli hadműveletek 1848 őszén

Honnan indultak meg a katonai hadműveletek az 
ország ellen? Mi volt a támadók stratégiai  szándéka? 
Állapítsuk meg a főbb hadmozdulatok irányait!

Az önvédelmi háború kezdete
Milyen eredménnyel végződtek az első összecsapások?

Bécs hallgatólagos támogatásával Josip Jelačić horvát bán hadereje a 
Balaton déli részén vonult Pest-Buda irányába. A fenyegető veszély el-
hárítására Kossuth Lajos elnökletével létrejött egy, a honvédelmet 
hatékonyan irányító parlamenti bizottság (Országos Honvédelmi Bi-
zottmány, OHB). Jelačić seregét 1848. szeptember 29-én Pákozdnál 
a magyar legénységű császári-királyi és a toborzott honvéd-, illetve 
nemzetőrcsapatok győztes csatában megállították. A horvát bán rövid 
fegyverszünet után hadoszlopával Bécs felé kimenekült az országból. 
A Jelačić oldalvédjét adó horvát hadtestet a magyar csapatok néhány 
nap múlva bekerítették, és megadásra késztették Ozoránál. A honvéd-
seregben az ozorai diadal levezénylése során emelkedett ki Görgei 
Artúr, akit Kossuth az ősz végén a fel-dunai hadtest főparancsnokává 
nevezett ki. 

A szabadságharc honvédtábornoka Görgey Artúr (1818-1916) néven lett anya-
könyvezve. 1848-ban a nemesi származásra utaló ipszilont egyszerűen elhagy-
ta, Görgeire változtatta nevét. Görgei haláláig tudatosan i-vel írta a nevét, még 
a végrendeletében is így szerepel, bár gyermekei visszavették a Görgey névala-
kot. Görgei korábban a császári-királyi hadseregben főhadnagyi rangot szerzett, 
majd leszerelt, és vegyésznek tanult. 1848 nyarán önként jelentkezett a honvéd-
ségbe. A közvélemény főleg akkor fi gyelt fel rá, amikor rögtönítélő bírósági hatá-
rozattal felakasztotta Zichy Ödön grófot, aki üzenetet vitt Jelačićtól Roth tábor-
nokhoz. Görgei legelső sikeres hadmozdulata az ozorai bekerítés irányítása volt; 
a győzelem után ezredesi rangot kapott. 1848 novemberétől a fel-dunai hadtest 
parancsnokaként már tábornoki rangban szolgált (Barabás Miklós festménye)

Az Udvar október elején törvénytelennek nyilvánította a magyar 
ellenállást, és feloszlatta az országgyűlést. A Habsburgok katonai ere-
jét az újabb bécsi forradalom (október 6.) közel egy hónapig lekötöt-
te. A magyar csapatok időközben megérkeztek a közös határhoz, de a 
támadás hetekre leállt. A sereg sokáig nem kapott határozott utasítást, 
és a tisztikar egy része vonakodott az osztrák földön üldözni a horvát 
haderőt.

Batthyány Lajos lemondását követően az Országos Honvédelmi 
Bizottmányt (OHB) október elején ideiglenes végrehajtói hatalom-
mal ruházták fel, és Kossuth nyomatékos követelésére az alakulatok 
végül benyomultak Ausztriába. A késlekedés alatt a császári hadve-
zetés csapatösszevonással elszigetelte a bécsi forradalmat. A főparancs-
nok a prágai felkelést eltipró Windisch-Grätz [ejtsd: vindis-gréc] her-
ceg lett, aki megállította a tétován előrenyomuló magyar hadoszlopot 
(schwechati [ejtsd: svehat] csata, október 30.). 

• Milyen jogkörrel bírt a Honvédelmi Bizottmány?
• Milyen okok vezettek a fenti határozat megszüle-

téséhez?

A képviselőház az ország kormányzatát mind a két 
ház részéről kiküldött Honvédelmi Bizottmány ke-
zébe mindazon hatalommal, mellyel egy ország 
teljhatalmú kormányának bírnia kell, letevén, a 
Honvédelmi Bizottmányt mindaddig, míg az or-
szág normális állapotba jővén, törvényesen elis-
mert kormánya nem lesz, az ország teljhatalmú 
kormányának, Kossuth Lajos honpolgárt és képvi-
selőt pedig egyetemes felállássali kijelentéssel e 
kormány elnökének nyilvánítja.

(Országgyűlési határozat, 1848. október 8.)
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Milyen körülmények között kezdődött meg a haderő ki-
alakítása 1848 őszén? Miért tudott gyorsan ütőképessé 
válni? Mennyire mondható el, hogy bevált az érdek-
egyesítés reformkori törekvése? Miért volt összetett a 
tisztikar helyzete?

Lelkemben fel vagyok indulva azon gondolattól, […] 
hogy negyven-ötvenezer […] ember bejő az országba, 
s úgyszólván kardvágás nélkül foglalja el a hazát. Én 
nem érzek magamban annyi erőt, hogy ezt tűrjem; egy 
félóra múlva […] megyek a vasúton, s megkezdem Ceg-
lédnél felhívni a népet, hogy tömegestől fegyverbe 
szálljon, s így megyek tovább faluról falura, és vagy 
nem látnak önök többé, vagy látnak, mint utócsapatát 
oly seregnek, mely maga is képes lesz semmivé tenni 
oly gyalázatos rablócsordát. 

(Kossuth Lajos bejelentése a képviselőházban, 
1848. szeptember 24.)

1848 őszén az önvédelmi háború során szerveződött meg a hon-
védség. Még augusztusban önkéntes nemzetőrséget toboroztak 
(kb. 20 ezer fő), amely alakulatok az első összecsapások során jól 
helytálltak. Emellett folyamatosan növelték a honvédsereg had-
erejét is, ősszel közel 50 ezer újoncot soroztak be. Bebizonyoso-
dott, hogy a Magyarországon állomásozó császári-királyi alaku-
latok nagy része szintén elfogadta a magyar kormány, és később 
OHB utasításait (kb. 30 ezer fő). Mindennek köszönhetően, ami-
kor a különböző seregtesteket egységes honvédségbe szervezték, 
akkor a létszám már meghaladta a százezer főt. A sikeres védeke-
zéshez szükséges megfelelő fegyver- és lőszerutánpótlást az OHB 
által megszervezett hadiipari üzemek (például a nagyváradi Álla-
mi Országos Fegyvergyár) biztosították a honvédségnek. (A fegy-
vergyártást Láhner György felügyelte.)

A haderő bizonyos szempontból tükörképe volt a magyar tár-
sadalomnak, hiszen döntő részük a parasztságból származott, és 
a seregben magas volt a nem magyar anyanyelvű katonák száma 
is. A hadtörténészek közel 40%-ra teszik a szlovák, a román, a 
német és a ruszin származású közlegények arányát. A tavasszal 
végrehajtott jobbágyfelszabadítás tehát számos nemzetiségi falu-
ban a magyar kormány melletti kiállást eredményezte. Mellettük 
a szabadságharcban több ezer zsidó honvéd is részt vett, akiknek 
helytállásáról elismeréssel beszéltek a honvédség főtisztjei. A zsi-
dóság ugyanakkor jelentős összegekkel támogatta a háborús ki-
adásokat is. 

Meglehetősen összetett kérdésnek tűnt a császári-királyi tisz-
tikar helyzete, mivel a császárra tett esküjük után, tavasszal az 
országban tartózkodó alakulatok Magyarországra is felesküdtek. 
A honvédsereg kiképzését gyakran az egykori császári-királyi sor-
állományú tisztek végezték el. 1848 őszén a kettős eskü legtöbbször 
lelkiismereti válságot eredményezett, sokan a Habsburgok oldalán 
maradtak. Számos főtiszt azonban felajánlotta szolgálatait a ma-
gyar kormánynak, és a nemzeti hovatartozás itt sem volt döntő 
tényező. Igaz, a tisztek jelentős része az áprilisi törvények szem-
lélete alapján ragaszkodott Habsburg-dinasztiához. 

Történészszemmel

A honvédsereg megszervezése

571
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Fő

Magyar
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Lengyel

Szerb, horvát
Olasz

Egyéb Több nemzedék
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szolgáló család

Ismeretlen

A tábornokok és törzstisztek (őrnagy, alezredes, ezredes) nem-
zetiségi hovatartozása

A szabadságharc kibontakozása
Milyen következményekkel járt a Habsburgok támadása?

1848 december elején a Habsburg Birodalom élén uralkodóváltás történt, és a 
hatalomra lépő osztrák császár, Ferenc József a dinasztia tekintélyét akarta visz-
szaállítani. (Ferenc Józsefet 1867-ben, a kiegyezés évében koronázták magyar ki-
rállyá, erről a következő tanévben lesz részletesen szó.) A fősereg Windisch-Grätz 
vezetésével betört a Dunántúlra, eközben további császári seregrészek is behatoltak 
az ország területére (például Galíciából a felvidéki városok felé). Morvaország fe-
lől egy szlovák felkelőkből álló osztag is csatlakozott a támadókhoz, de a cseh ön-
kéntesekkel megerősített alakulat nem tudott egy általános szlovák felkelést kirob-
bantani. A túlerővel szemben Görgei visszavonta a csapatokat, a folyamatos 
hátrálás során Pest-Buda a Habsburgok kezére került, ezért az előretörő ellensé-
ges csapatok elől az OHB és az országgyűlés a székhelyét Debrecenbe tette át (1849. 
január). Batthyány Lajos javaslatára az országgyűlés egy békeküldöttséggel keres-

• Állapítsuk meg a térkép alapján, me-
lyik hadművelethez kapcsolódnak a 
források! 

Görgey Tábornok úrnak!
El akarja Ön Győrt hagyni? Ütközet 

nélkül? […] Istenért! Nyitva hagyja a 
Bécs–Győr–Pesti utat, hogy fütyörész-
ve sétálhasson rajta az ellenség Pestre 
[…], s még csak azt sem mondja egy 
szóval is, hogy mit akar hát tenni? 
Hogy tudjuk így magunkat tartani? 
[…] Hiszen így a főváros fel lesz adva!

(Kossuth levele Görgeinek,
1848. december 27.)
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Az 1848/1849 évi téli had-
mozdulatok

Milyen stratégiai elkép-
zeléseik voltak a táma-
dó császári csapatok-
nak? Mi nehezítette a 
magyar erők védekezé-
sét? Milyen politikai 
következményekkel 
járt Buda elvesztése? 
Hogyan próbálta Gör-
gei serege eltéríteni a 
császári erőket? Meny-
nyire bizonyult sikeres-
nek a hadmozdulata?

te fel az ellenség fővezérét, azonban ez nem járt sikerrel, sőt a miniszterelnö-
köt néhány nappal később Windisch-Grätz letartóztatta.

A mérsékelt politikai erők számára is nyilvánvalóvá vált, hogy az ország 
jövőjét a fegyveres harc kimenetele dönti el. Görgei Artúr hadserege 1849 
elején ügyes stratégiai húzással a felvidéki városok irányába csalogatta a csá-
szári hadsereg egy részét (téli hadjárat), így elhárult a Debrecen elleni köz-
vetlen támadás veszélye.

Görgei északi hadjárata a bányavárosok (például Körmöcbánya, Beszter-
cebánya), majd Kassa felé fordult, a hadtest még egy bekerítésére irányuló 
kísérletet is elhárított. (A Branyiszkói-hágónál a magyar sereg két tűz közé 
szorult, a hágót a Galíciából támadó császári alakulat lezárta, mögöttük Win-
disch-Grätz erői közeledtek. A hágót végül közelharcban törték át.)

Az OHB eközben a Tiszántúlon hajtott végre csapatösszevonást, és Kos-
suth a lengyel emigráció egyik katonai vezetőjét (Henryk Dembińskit) nevez-
te ki főparancsnoknak. Az ellentámadásra készülő magyar főerőket azonban 
Kápolnánál február 26–27-én a Windisch-Grätz által vezetett császári csa-
patok visszavetették.

A katonai és politikai helyzet Ferenc Józsefet az olmützi alkotmány kibo-
csátására sarkallta. A Habsburgok szándéka egyértelműnek mutatkozott: a 
közjogi különállás felszámolásával az országot koronatartományként akarták 
beolvasztani a birodalomba.

• Állapítsuk meg a térkép alapján, melyik 
hadművelethez kapcsolódnak a források! 

• Mi volt a támadó erő szándéka? Milyen 
két, eltérő stratégiai elv csapott össze a 
védekezés lehetőségeiről? Gyűjtsük ki, 
milyen állapotokat tárt fel Görgei a hon-
védseregről!

Azt, amit tettem, mindig csak legjobb be-
látásom s meggyőződésem szerint tettem 
s felelni tudok róla, akár az egész hős ma-
gyar nemzet kígyót-békát kiált reám. Kö-
vetkező sorokban legyen szabad eddigi 
eljárásomat nagyban igazolni. […] Leg első 
tettem volt a haszontalan nemzetőr bor-
sereget hazaküldeni. T. elnök Úr gyengí-
tésről panaszkodott, holott én meg voltam 
győződve, hogy az által leginkább erősbö-
dött seregem ereje; mi nélkül Xerxés mil-
lióival sem lehet semmire menni. Továbbá 
akartam beljebb vonulni az országba, ép-
pen azért, hogy koncentrálhassam maga-
mat, de tisztelt elnök úr akarta, hogy én 
Pozsonyt s vele együtt a határvonalat véd-
jem. […] T. elnök Úrnak mindig az volt a 
rendelete, hogy a határvonal tartassék 
meg, mert lehangolhatná a nemzetet, ha 
beljebb nyomul az ellenség. Guerilla har-
cot is rendelt tisztelt elnök Úr, de nekem 
még senki Magyarországon még nem mu-
tatta meg annak módját ily katonával, ki 
még lőni sem tud: ily tisztekkel, ámbár Ná-
dossy barátom kijelöltjei, még azt sem 
tudják, miképpen töltik a fegyvert […] 

(Görgei levele Kossuthnak, 
1848. december 29.)

• Hogyan illesztette volna be a birodalomba Ferenc József az országot?
• Hogyan kezelte a magyar állam közjogi egységét?
• Idézzük fel, melyik 18. századi szabályozással szakított az uralkodó!

I. A Birodalomról
1. §. Az ausztriai császárság a következő koronatartományokból áll:
Az Enns feletti s alatti ausztriai főhercegség-, salzburgi hercegség-, steyer 

hercegség-, illyriai királyságból, […] dalmát, horvát, s tótországi királyságok-
ból, a horvát tengermellék-, Fiume városa – s a hozzá tartozó kerület, a magyar-
országi királyság, erdélyi nagyhercegségből, benne foglalva a Szászföldet […] 
a határőrvidékek és a lombard–velencei királyságból.

2. §. Ezen koronatartományok képezik a szabad, önálló, oszthatatlan és fel-
bonthatatlan alkotmányos ausztriai örökös monarchiát.

(Ferenc József olmützi alkotmánya; 1849. március)
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Mi nehezítette kezdetben Erdély védelmét? Mely 
erők álltak a császári csapatok mellé? Miért volt 
fontos a székelyföldi ellenállás? Hogyan változtak 
meg az erőviszonyok Bem kinevezése nyomán?
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Erdély 1848–1849-ben

Erdély védelme és a délvidéki harcok
Miért volt jelentősége az itteni sikereknek?

Erdélyben a románok elutasították az uniót, és fegyveres felkelést 
kezdtek a császáriak oldalán (október). A következő időszakban tragi-
kus események történtek Erdélyben, ahol etnikai polgárháború bon-
takozott ki. A román népfelkelők többször támadtak rá városokra (pél-
dául Zalatna, Nagyenyed), ahol sok magyar polgári áldozata volt a 
fellépésüknek. Ugyanakkor az is előfordult, hogy magyar erők – gyak-
ran szabadcsapatok – megtorlásként román többségű falvakra támad-
tak. Az 1848–49-es erdélyi etnikai harcok több ezer ártatlan áldozat-
tal jártak. 

A császári csapatok kihasználták a belháborút, sőt mivel a szász vá-
rosok is a Habsburgokat támogatták, ezért a hadi helyzet 1848 őszén 
kedvezőtlenül alakult a magyarok számára. Erdély teljes elvesztését 
a székelyek fegyveres ellenállása gátolta meg. A Székely Nemzeti  Gyűlés 
határozatban kiállt a magyar szabadságharc mellett, a felfegyverkező 
székely alakulatok Gábor Áron ágyúöntő műhelyének köszönhetően 
még tüzérséggel is rendelkeztek. A székely ellenállás  lefékezte a csá-
szári és a román népfelkelő csapatok támadási lendü letét.

Decemberben az erdélyi csapatok élére a lengyel származású Bem 
József (Józef Bem) került. A Partium területéről Bem kisebb sereggel 
sikeres ellentámadást indított, és karácsonyra visszafoglalta Kolozsvárt. 
A honvédcsapatok március elejére kiszorították Erdély területéről a 
császári erőket. További ellenállást az Erdélyi-érchegység térségébe 
visszahúzódó román népfelkelők (Avram Iancu [ejtsd: ávrám janku] 
vezetésével) tanúsítottak. 

Ezalatt Délvidéken 1848 őszén a honvédcsapatok több szerb katonai 
tábort is elfoglaltak, a Szerbiából érkező önkéntesek által támogatott 
nemzetiségi mozgalmat azonban nem sikerült legyőzni. 1849 január-
jában pedig a bánsági és bácskai honvéd haderőt felrendelték a Tisza 
középső szakaszához, ezáltal a terület a Maros folyó vonaláig a szerbek 
kezére került. • Foglaljuk össze, milyen politikai álláspontot ala-

kított ki a románok nemzeti gyűlése!
• Hogyan viszonyult a magyar kormányhoz?
• Milyen kapcsolatra törekedtek Béccsel?

A magyar terrorizmustól, s az abból következő ki-
zsarolásoktól, elfogatásoktól, szidalmaztatásoktól, 
erőszakoskodásoktól, üldöztetésektől és öldöklé-
sektől kényszerítve Erdély román népe 1848. 
szeptember 16-án Balázsfalvára sietett, hogy ott 
szomorú állapotáról komolyan tanácskozzék, és 
felsőbb helyen orvoslást keressen.

A román nép kéri:
3. A közcsendesség biztosítására a román kö-

zségekben és kerületekben Ő felségének határo-
zott engedelme értelmében a román nemzeti őr-
sereg fel fog állíttatni. Ez őrsereg felfegyverzése a 
román nemzet a főhadparancsnokságtól éppen 
annyi lőfegyvert, kardot, dobot stb. kér, mint 
amennyit e célra a magyaroknak és szászoknak 
adtak.

A román nép […] kinyilatkoztatja:
1. Hogy Erdély unióját Magyarországgal, mely 

ellen előzetesen is tiltakozott és a melynek ország-
gyű lési tárgyalásába egyáltalában nem folyt be, 
egyáltalán nem akarja.

2. Nem ismeri el a magyar minisztériumot sem, 
mely következménye az uniónak.

3. Kijelenti, hogy csak közvetlenül Ő felsége, a 
császár és az ő császári minisztériuma alatt akar 
állani és ez idő szerint Ő felsége legmagasabb pa-
rancsait a főhadparancsnokság útján akarja fo-
gadni. […]

6. Magáévá teszi az osztrák császári alkotmányt, 
s annak Erdélyre való kiterjesztését is kéri.

Éljen az osztrák kormány!

(Az erdélyi románok második balázsfalvi 
gyűlésének határozataiból; 1848. szeptember)

A tavaszi hadjárat
Milyen politikai következményei voltak a katonai sikereknek?

1849 áprilisában a honvédsereg a Tiszától az osztrák–magyar határig 
szorította vissza a császári csapatokat. A tavaszi hadjárat haditervét 
Klapka György készítette elő, a hadműveleteket Görgei Artúr irányí-

tortenelem_10-31.indd   166tortenelem_10-31.indd   166 2021. 06. 07.   8:25:422021. 06. 07.   8:25:42



21. A szabadságharc küzdelmei 167

Minek köszönhetően javult a 
magyar csapatok helyzete 
1849 tavaszára? Milyen stra-
tégiai elképzeléssel indítot-
ták meg a tavaszi hadjáratot? 
Gyűjtsük ki a legfontosabb 
ütközetek időpontjait! Ho-
gyan változott meg a sza-
badságharc helyzete a tava-
szi hadjárat nyomán?

• Azonosítsuk a festményen Görgeit és Klapkát!
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Április 4. Tápióbicske
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Április 10. Vác

Április 19. Nagysalló

Április 26. Komárom

Május 21. Buda felszabadítása

Magyar hadműveletek

Császári hadmozdulatok

Bécs

A tavaszi hadjárat hadmozdulatai

Az isaszegi csata a császári csapatok bekerítését célzó hadművelet első szakaszát zárta le. A csatatérre eltérő ütemben érkező magyar hadtes-
tek kezdetben szorult helyzetbe kerültek a létszámfölényben lévő császáriakkal szemben. Alkonyatkor megérkezett Aulich tábornok hadteste, 
és súlyos harc után estére Windisch-Grätz erői meghátráltak (Az isaszegi csatát Th an Mór festőművész örökítette meg, aki Görgei Artúr sere-
gét kísérve számos eseményt megfestett)

totta. A közel 50 ezer fős magyar sereg megkísérelte a hasonló létszámú 
ellenséges erők bekerítését a Duna–Tisza közén, és az előretörés során 
számos győzelmet aratott (például hatvani, tápióbicskei csata). 1849. 
április 6-án az isaszegi csatában Windisch-Grätz erői kicsúsztak a 
bekerítésből, és a császáriak a vereség után visszahúzódtak Pest alá. 
Rövidesen megkezdték a csapatok visszavonását a Dunántúlon, miköz-
ben egy erősebb helyőrséget hagytak a Budai Várban. A magyar hon-
védsereg a továbbiakban a Duna északi partján Komáromig tört  előre, 
miközben sorra győzte le az ellenálló Habsburg-csapatokat (például 
nagysallói csata).

A hadmozdulattal a magyar kézen lévő komáromi erődnél szándé-
koztak átkelni a Dunántúlra, és így a visszahúzódó császári fősereg elé 
akartak kerülni. A gyorsabban hátráló ellenséges csapatok azonban 
megint elkerülték a bekerítést. A tavaszi hadjárat ennek ellenére lát-
ványos sikert hozott, a jól kiképzett császáriak csúfos vereséget szen-

Siettem Klapkához. A jelzett irányban rá is talál-
tam, amint hadtestének zömét hátrálás közben 
rendezte. […]

– A győzelem – tette hozzá [Klapka] – ma már 
lehetetlen, de holnap megint lehetséges lesz. Arc-
kifejezése világosan mutatta, hogy őszinte meg-
győ ződését mondja ki. […]

– Ma kell győzni – kiáltottam –, vagy mehetünk 
vissza a Tisza mögé! Ez a két megoldás van, har-
madik nincs. Damjanich még mindig állja a csatát, 
Aulich előrenyomul: győznünk kell!

(Görgei Artúr visszaemlékezése az isaszegi csatáról)

tortenelem_10-31.indd   167tortenelem_10-31.indd   167 2021. 06. 07.   8:25:422021. 06. 07.   8:25:42



168 VII. A FORRADALOM  ÉS A SZABADSÁGHARC

Összegzés

Okok és következmények
• Milyen hadmozdulatok történtek 1848-1849 forduló-

ján?
• Miért tudott sikeresen ellenállni a honvédsereg? 

Történelmi jelentőség
• Miért robbantak ki fegyveres összecsapások 1848-ban?
• Hogyan alakult a nemzetiségi kérdés ügye 1848 nyarán-

őszén?
• Hogyan alakult a szabadságharc katonai helyzete 1849 

első felében?
• Milyen politikai változások mentek végbe 1849 tavaszán?

Jakobey Károly: Buda bevétele 1849-ben. A magyar hadvezetés a Bécs elleni tá-
madást nem merte megkockáztatni (a hosszúra nyúlt utánpótlási vonalak és a 
súlyos lőszerhiány miatt), így az ötezer fős helyőrséggel védett Buda alá vonult. 
A történeti irodalomban hosszú ideig vita folyt Buda felszabadításának szüksé-
gességéről, napjainkban a hadtörténeti kutatások alátámasztják, hogy a hadve-
zetés stratégiailag megfelelő döntést hozott. Budán a császári főparancsnok 
(Hentzi) nem adta meg magát, ezért elhúzódó ostrom kezdődött. A Budai Vár 
módszeres lövetésére válaszul a császáriak Pestet bombázták, és előkészítették a 
Lánchíd felrobbantását

vedtek. A következő hetekben a honvédseregek Buda alá vonultak, 
ahol elhúzódó ostrom kezdődött. 1849. május 21-én a szétlőtt várfa-
lakat megrohamozó csapatok többórányi közelharc után bevették a 
várat. Buda felszabadítása és a délvidéki sikerek nyomán az ország 
területe érdemben felszabadult.

A győzelmek mélyreható politikai változásokat eredményeztek. Az 
országgyűlésen komoly vita alakult ki a Habsburgokhoz kötődő állam-
jogi viszonyról. Az olmützi alkotmány egyértelművé tette, hogy Bécs 
nem hajlandó a megegyezéses békére. Kossuth 1849. április 14-én 
kihirdette a Habsburg-ház trónfosztását és az ország függetlenségét. 
A debreceni református Nagytemplomban tartott nyilvános ország-
gyű lési ülésen a képviselők támogatták a javaslatot. A megfogalmazott 
Függetlenségi nyilatkozatban összegezték az elszakadáshoz vezető 
okokat, és a trónfosztás kinyilvánítása mellett Kossuthot kormányzó-
elnöknek választották. Magyarország függetlensége helyreállt, a hely-
zet stabilizálása a katonai sikereken múlott. Kossuth rövidesen egy új 
kormányt nevezett ki Szemere Bertalan vezetésével.

Mi a magyar álladalmat [államot] törvényesen kép-
viselő nemzetgyűlés […]

1-ör. Magyarország a vele törvényesen egye-
sült Erdéllyel és a hozzátartozó minden részekkel 
és tartományokkal egyetemben szabad, önálló és 
független európai statusnak [államnak] nyilvánít-
tatik s ezen egész status területi egysége feloszt-
hatatlannak s épsége sérthetetlennek kijelentetik.

2-or. A Habsburg–Lotharingiai-ház a magyar 
nemzet elleni árulása, hitszegése és fegyverfogá-
sa által […] s az ország önálló státus életének el-
törlését fegyveres erőszakkal megkísérteni, evé-
gett idegen hatalom fegyveres erejét is a nemzet 
legyilkolására használni nem iszonyodott […] ezen 
hitszegő habsburgi, s utóbb Habsburg–Lotharin-
giai-ház Magyarország, s a vele egyesült Erdély és 
hozzátartozó minden részek és tartományok fe-
letti uralkodásból ezennel a nemzet nevében 
örökre kizáratik, kirekesztetik, a magyar koroná-
hoz tartozó minden címnek használatától meg-
fosztatik, s az ország területéről s minden polgári 
jogok élvezetétől számkivettetik.

Aminthogy ezennel trónvesztettnek, kirekesz-
tettnek és száműzöttnek a nemzet nevében nyil-
váníttatik. […]

4-er. Az ország jövendő kormányrendszerét 
minden részleteiben a nemzetgyűlés fogja megál-
lapítani, addig pedig, míg ez a fentebbi alapelvek 
nyomán megállapíttatnék, az országot egész 
egyetemes kiterjedésében a nemzetgyűlés min-
den tagjainak egyajkú felkiáltásával s közmeg-
egyezésével kinevezett kormányzó elnök, Kossuth 
Lajos fogja a maga mellé veendő miniszterekkel; 
úgy saját magának, mint az általa nevezendő mi-
nisztereknek személyes felelősségük s számadási 
kötelezettségük mellett kormányozni.

(Függetlenségi nyilatkozat; 1849. április 14.)

• Miről döntött az országgyűlés, és mivel indokol-
ták a lépést?

• Milyen üzenetet fogalmaztak meg a szomszédos 
országok irányába?

• Mihez hasonlít a Függetlenségi nyilatkozat szö-
vegezése, és mikor bocsátottak ki történelmünk 
során hasonló dokumentumot?

• Hogyan döntöttek az ország államformájáról, és 
milyen jogkört biztosítottak Kossuth Lajos szá-
mára?
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• Miről döntött az országgyűlés, és mivel indokol-
ták a lépést?
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országok irányába?

• Mihez hasonlít a Függetlenségi nyilatkozat szö-
vegezése, és mikor bocsátottak ki történelmünk 
során hasonló dokumentumot?

• Hogyan döntöttek az ország államformájáról, és 
milyen jogkört biztosítottak Kossuth Lajos szá-
mára?

• Miről döntött az országgyűlés, és mivel indokol-
ták a lépést?

• Milyen üzenetet fogalmaztak meg a szomszédos 
országok irányába?

• Mihez hasonlít a Függetlenségi nyilatkozat szö-
vegezése, és mikor bocsátottak ki történelmünk 
során hasonló dokumentumot?

• Hogyan döntöttek az ország államformájáról, és 
milyen jogkört biztosítottak Kossuth Lajos szá-
mára?
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22. A szabadságharc leverése és a megtorlás 169

Milyen stratégiai kihívás elé állította a magyar hadvezetést az orosz be-
avatkozás? Hol próbálták a magyar csapatok összevonását elrendelni? 
Kövessük nyomon a Görgei által vezetett haderő menetirányát! Milyen 
események és hadmozdulatok előzték meg a fegyverletételt?

22. A szabadságharc leverése és a megtorlás
„Európa csendes, ujra csendes, Elzúgtak forradalmai... Szégyen reá! lecsendesűlt és Szabadságát nem 
vívta ki.” – írta Petőfi  Sándor 1849 januárjában. Mi lett a „népek tavasza” forradalmainak kimenetele? 
Miben változott meg az ország helyzete 1849 január és május között?
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Az utolsó hadműveletek 
(1849. június–július)

Az ország elszigetelődése 
Hogyan viszonyultak az európai országok a magyar eseményekhez?

1849 tavaszán az ország külpolitikailag véglegesen elszigetelődött. Fe-
renc József és kormánya már a Függetlenségi nyilatkozat megismeré-
se előtt döntött az orosz segítség kéréséről. A császár május elején for-
dult I. Miklós cárhoz, aki rövidesen beleegyezett egy nagyobb 
intervenciós sereg elindításába. Kossuth és a magyar vezető réteg hi-
ába reménykedett a nyugat-európai országok támogatásában.

 A Francia Köztársaság nemrég megválasztott elnöke, Louis Bona-
parte semmilyen szolidaritást nem érzett a magyar forradalommal, így 
a francia külpolitika teljes passzivitással nézte az eseményeket. Nagy-
Britannia álláspontja is lesújtó volt Magyarországra nézve, a brit kül-
politika a közép-európai egyensúly megőrzése miatt a Habsburg Bi-
rodalom fenntartását akarta. A magyar követek (Szalay László, 
Pulszky Ferenc) elkeseredetten számoltak be a brit külügyminiszter 
(Lord Palmerston) elutasító álláspontjáról. Az itáliai forradalmak sor-
ra elbuktak, illetve elszigetelődtek (Velence), a Szárd Királyság ismét 
vereséget szenvedett 1849 tavaszán. A német egység kérdése nem ol-
dódott meg, és a porosz hadsereg kérlelhetetlen szigorral számolt fel 
minden liberális mozgalmat a Német Szövetség területén.

• Állapítsuk meg, milyen külpolitikai helyzetbe ke-
rült az ország 1849 késő tavaszán! 

• Mi állt a brit diplomácia törekvései mögött?
• Milyen erőfeszítéseket tett a magyar kormány?

Ausztria az európai hatalmi egyensúly legfonto-
sabb eleme […] Európa politikai szabadsága és 
függetlensége Ausztriának európai nagyhatalom-
ként való változatlan fönntartásán nyugszik.

(Lord Palmerston brit külügyminiszter)

[…] Frankhon csak azon esetben tenne erélyes lé-
péseket, ha arra Angolhon is el lenne határozva 
[…] mindenesetre Európa sorsa most Palmerston-
tól függ.

(Teleki László levele Pulszky Ferencnek; 1849. május)

Lord Palmerston és Landsdowne [brit kormány-
tag] személyeinkre nézve igen szívesek, de a há-
borútól félnek. Ellenünk nem tesznek semmit, 
mellettünk legfeljebb mediatiót [közvetítést] az 
1848-i törvények alapján. Ha magunk erejéből té-
lig megmaradunk, a közvélemény tettre kénysze-
ríti a kormányt, mely az oroszt gyűlöli, de erős 
Ausztriát kíván.

(Pulszky Ferenc levele Londonból Kossuth Lajoshoz; 
1849. július 27.)
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Megbékélés a nemzetiségekkel 
Milyen javaslatot fogalmazott meg a magyar országgyűlés?

Az utolsó hónapokban előremutató változások történtek a nem-
zetiségi kérdésben. Az olmützi alkotmány nem kínált önkormány-
zati jogokat a magyar forradalom ellen fegyvert fogó nemzetisé-
geknek, sőt az ellenforradalmi erők győzelme a polgári 
szabadságjogokat is veszélyeztette. Az erdélyi és a délvidéki etnikai 
harcok komoly áldozattal jártak, ugyanakkor a magyar győzelmek 
ellenére számos szerb és román szabadcsapat állt készen a visz-
szavágásra.

A megbékélés szükségességét egyre többen hangoztatták. Pá-
rizsban Teleki László emigráns román liberális vezetőkkel tárgyalt, 
és leveleiben az egy politikai nemzet koncepciójának a feladását 
sürgette. A hazai politikai erők elutasították a területi autonómia 
megadását, de széles körű nyelvhasználati jogokat kínáltak fel. 
A tárgyalások elsősorban a román felkelők vezetőivel kezdődtek 
meg, az orosz beavatkozás közeledtével a szerbek és a horvátok 
elutasították a Szemere-kormány közeledését.

A nemzetiségi határozat előkészítése és elfogadása az osztrák–
orosz csapatok támadásával egy időben zajlott. A Szegedre átköl-
töző ország gyű lés az államegység fenntartása mellett, bizonyos 
korlátok között, minden nemzetiségnek biztosította a nyelvhasz-
nálati jogokat. Az alsó közigazgatási szinten (községi tanácskozá-
sok) és a hivatali életben engedélyezték a saját nyelv használatát, 
de magyar nyelvű maradt az „országlati” ügyek intézése (törvény-
hozás, államigazgatás). A helybeli lakosság dönthetett a népiskola, 
az anyakönyvezés és a községi nemzetőrség vezényleti nyelvéről is. 
Az országgyűlési határozat elismerte a nemzetiségi közösségek 
létét, és szabad kulturális fejlődést biztosított számukra. A köze-
ledő katonai összeomlás miatt a határozat híre el se jutott az érin-
tettekhez, de átalakította a következő évtizedekben a magyar po-
litikai közgondolkodást.

Az országgyűlés ugyanekkor fogadta el a Magyarországon élő 
zsidóság polgári és politikai egyenjogúsítását. Az emancipációt 
már többen sürgették a reformkorban is, és a folyamatot előmoz-
dította, hogy a zsidóság zöme kiállt a szabadságharc mellett, és 
jelentős számban csatlakoztak a honvédsereghez.

1. A magyar birodalom területén lakó minden népisé-
gek nemzeti szabad kifejlődése következőkben ezen-
nel biztosíttatik:

2. Országlati, közigazgatási, törvénykezési, had-
ügyekben mint diplomátiai nyelv a magyar használtat-
ván, az országban divatozó minden más nyelvek hasz-
nálatára nézve kimondatik:

3. A községi tanácskozásokban mindenki akár ma-
gyar, akár anyanyelvén szólhat, a jegyzőkönyv pedig a 
községben divatozó nyelvek közül azon nyelven fog ve-
zettetni, mely szabad választás szerint megállapíttatik.

4. A törvényhatósági mindenféle ülések tanácsko-
zásaiban mindaz, ki szólásra feljogosítva van, vélemé-
nyét és szavát akár magyar, akár anyanyelvén előad-
hatja. Mely törvényhatóságban valamely népfaj az ösz-
szes lakosság számának felét túlhaladja, ott a jegyző-
könyv – ha kívántatik – annak nyelvén is szerkesztendő. 
De a levelezések a nemzetgyűléssel, kormánnyal és 
minden már törvényhatóságokkal mindig magyarul 
vezetendők. […]

6. Amely nyelv községi nyelvül meg van állapítva, 
azon községekben a nemzetőrök ugyanazon nyelven 
fognak vezényeltetni.

7. Az elemi tanodákban tanítási nyelvül mindig a kö-
zségi vagy illetőleg az egyházi nyelv fog használtatni.

8. Az egyházközségeknek anyakönyvei és egyházi 
ügyei az egyházbeli község anyanyelvén fognak vezet-
tetni.

9. Folyamodványát mindenki anyanyelvén is bárho-
vá benyújthatja. […]

16. A kormány felhatalmaztatik különösen a romá-
nok és rácok előadandó jogszerű kívánatainak eleget 
tenni, sérelmeiket orvosolni rendelet vagy a nemzet-
gyűlésen hozandó törvény által.

17. A kormány felhatalmaztatik mindazoknak, kik az 
általa kitűzendő idő alatt fegyvereiket letévén, meg-
térnek és a függetlenségi esküt leteszik, a nemzet ne-
vében megbocsátani.

(Nemzetiségi határozat; 1849. július 28.)

Uraim, ha a zsidó nép szinte ott van a csatatéren, és 
vérét ontja egy oly hazáért, melynek ő még nem kije-
lentett polgára, ha ő vagyonát, életét örömest felál-
dozza azon szabadságért, melyet csak remél, azon jo-
gokért, melyeket még nem bír, mit bírnak a többiek, 
kik vele harcolnak, azt hiszem, az igazság kívánja, […] 
eljött az idő, hogy a nemzetgyűlés azon elvi kijelenté-
sét tovább ne halassza, miszerint a zsidók is a hazának 
polgárai. Jogban, kötelességben a többiekkel egyenlő.

(Szemere Bertalan miniszterelnök beszéde, 1849. július 28.)

• Hogyan szabályozta a nyelvhasználatot a határozat?
• Milyen jogokat biztosított a nemzetiségeknek?
• Hogyan őrizték meg az egy politikai nemzet koncep-

cióját?
• Mely vitás kérdéseket nem érintette a határozat?

• Mi mellett érvelt a miniszterelnök?
• Mivel indokolta javaslatát?

A katonai vereség 
Milyen stratégiai viták dúltak a magyar vezérkarban?

1849. június közepén indult meg a támadás Magyarország ellen. 
A honvédsereg (közel 150 ezer fő) ellen a császári csapatokat Juli-
us Haynau vezette (165 ezer fő). Az orosz támadó haderőt Pasz-
kevics herceg irányította (193 ezer fő). Haynau a Dunántúlon mért 
csapást Pest-Buda irányába, az orosz főerők Galícia felől a Felvi-
dékre vonultak be (Kassa, majd Miskolc felé), és kisebb csapatok 
az erdélyi hágókon keresztül törtek előre.

A többirányú támadás megosztotta a magyar véderőt, és a Hadi-
tanácsban heves vita alakult ki a védekezés lehetőségeiről. Görgei 
a komáromi erődrendszerre akart támaszkodni és Haynaura csa-
pást mérni, de a dunántúli ellenállást sokan ellenezték az orosz of-
fenzíva miatt. A tábornokok egy része délen (Szeged térségében) 
sürgetett csapatösszevonást, ahol a Tisza és a Maros folyóra támasz-
kodva lehetett védekezni. Az utóbbi elgondolás már számolt a me-
nekülési lehetőségekkel is az Oszmán Birodalom irányába.
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A kibontakozó támadás számos kapkodó intézkedéshez és rossz 
döntéshez vezetett. Kossuth elfogadta a déli csapatösszevonást, és a 
katonai erők élére Henryk Dembińskit [ejtsd: henrik dembinyszki] 
nevezte ki. Görgei hadserege eközben felvette a harcot a császári se-
reggel, majd Kossuth utasítására elvonult a dunántúli hadszíntérről. 
Görgei az egyik csatában súlyos fejsérülést szerzett, ennek ellenére át-
irányította a haderőt a Tiszántúlra, majd Arad felé vonult.

Az erdélyi haderő hetekig harcolt hősiesen Bem József irányításával, 
de az orosz túlerő a hágók elfoglalása után több csatában felmorzsolta 
a védőket. A harcok során hősi halált halt Gábor Áron, és a segesvári 
csatában (július 31.) Petőfi  Sándor is életét vesztette. A bánsági csapat-
összevonás nem valósult meg, Dembiński Arad helyett Temesvár felé 
hátrált, így eltávolodott a beérkező Görgei vezette seregtől.

A szabadságharc utolsó csatája Temesvár alatt bontakozott ki 
(augusz tus 9.), itt a honvédsereg súlyos vereséget szenvedett. A kato-
nai vereség a politikai összeomlást is felgyorsította, Kossuth átadta a 
hatalmat Görgeinek. Az utolsó napokban sokan emigráltak (például 
Kossuth, Bem). A harc folytatását reménytelennek látó és az értelmet-
len véráldozattól ódzkodó fővezér 1849. augusztus 13-án Világosnál 
csapataival együtt letette a fegyvert az oroszok előtt.

• Hogyan vélekedett Kossuth a szabadságharc jövőjéről? Vitassuk meg 
Kossuth cselekedetének mozgatórugóit!

A szerencsétlen harcok után, amelyekkel Isten a legközelebbi napokban 
meglátogatta e nemzetet, nincs többé remény, hogy az egyesült oszt-
rák és orosz nagyhatalmasságok ellen az önvédelem harcát siker remé-
nyével folytathassuk. A jelen körülmények között a nemzet életének 
megmentése, s jövőjének biztosítása körül csak a hadsereg lévén képes 
sikeres lépéseket tenni: ezennel a miniszterek többségének indítványá-
ra is úgy magam, mint a minisztérium nevében kinyilatkoztatom, hogy 
a jelen kormány lelép […], eddig általunk gyakorlott polgári és katonai 
legfőbb kormányzási hatalmat ezennel Tábornok Úrra ruházom.

Megvárom Tábornok Úrtól, s azért Isten, a nemzet és a história előtt 
felelőssé teszem, hogy ezen hatalmat legjobb tehetsége szerint sze-
gény hazánk nemzeti status [állam] életének megmentésére, javára, s 
jövőjének biztosítására fordítandja. […] Legyen Ön híve a hazának és 
Isten segítse Önnek lépteit.

(Kossuth lemondási nyilatkozata és levele Görgeinek; 1849. augusztus 11.)

Délután öt óra tájban megkezdődött magának a 
megadásnak a ceremóniája. A gyalogosok tiszte-
legtek, szomorúan levették magukról felszerelé-
süket, és puskájukat gúlákba állították. A katonák 
búcsúzás közben sírtak, és megcsókolták zászlóju-
kat. A huszárok leszálltak lovukról, átölelve, zo-
kogva búcsúztak el tőlük. Karabélyuktól ugyan-
ilyen keserűséggel váltak meg.

Ezután Rüdiger gróf [orosz tábornok] törzsé-
nek kíséretében Görgei seregeihez léptetett, s üd-
vözölvén őket, megkezdte szemléjüket. Kimond-
hatatlanul megindító volt e rendjét megőrzött, 
erős, harcképes seregnek a látványa. E sereg 
ugyanis néhány hónapja oly félelmetes volt Auszt-
ria számára, s most itt állt fegyvertelenül, magát 
sorsának megadva, és mint a halálraítélt, várta az 
ítélet végrehajtását […]. A katonák szomorú pil-
lantással kísértek bennünket, a tisztek, fejüket le-
hajtva, sírtak. Amint a gróf eltávolodott, Görgei 
lovával serege elé lépett. Tisztjei és katonái azon-
nal körülvették. Beszélni kezdett volna, hogy utol-
jára köszöntse hadseregét, de egy hangsort sem 
tudott kipréselni magából. Végül tompa zokogás 
tört fel melléből, mire az egész hadsereg, levegő-
eget betöltő „Éljen Görgei” kiáltással, könnyezve 
válaszolt vezérének, kihez őszintén ragaszkodott. 
Az egyik tiszt előrejött, hogy a többiek nevében 
szóljon tábornokához, de nem volt ereje ahhoz, 
hogy zokogását visszatartsa, s csak ennyit tudott 
kiejteni: Isten veled, Görgei! Isten veled, Görgei! – 
ismételte az egész hadsereg.

(Pavel Hrisztoforovics Grabbe gróf orosz 
hadtestparancsnok visszaemlékezése a világosi 

fegyverletételről)

• Hogyan festette le a vesztes sereget az orosz 
szemtanú?

• Milyennek ábrázolta a magyar fővezér kapcsola-
tát a csapataival?

• Hogyan jelent meg az orosz parancsnok vélemé-
nye az eseményről?

A Világosról elinduló hadak Szőlősnél 
tették le végül a fegyvert (Szkicsák-
Klinovszky István festménye, 1850)
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A megtorlás
Miben tért el a Habsburgok politikája a Rákóczi-szabadságharc utáni idő-
szakétól?

A világosi fegyverletétel után a Habsburg katonai kormányzat kemény 
eszközökkel lépett fel a szabadságharc résztvevőivel szemben. Ferenc 
József rendelkezése nyomán „lázadónak” nyilvánítottak mindenkit, 
aki együttműködött a magyar kormánnyal 1848. október elejétől. 
(A súlyosabb tényállás a trónfosztás utáni szolgálat volt, ami felségáru-

lással ért fel.) Az országban felállított hadi-
törvényszékek és igazolóbizottságok több 
tízezer személyt ellenőriztek. A kegyetlen 
megtorlás során mintegy 150-160 embert 
végeztek ki. A bebörtönözöttek és kényszer-
munkára ítéltek száma több ezerre tehető, 
az egykori honvéd katonák tízezreit pedig a 
császári hadseregbe sorozták be.

A katonai vereség heteiben több ezren 
menekültek az Oszmán Birodalom terüle-
tére. Az emigránsok újabb hulláma októ-
ber elején távozott az országból, amikor 
Klapka György a szabad elvonulást választ-
va feladta a komáromi erődítményt. Ezt 
követően Haynau példát akart statuálni, 
ezért 1849. október 6-án kivégeztek Ara-
don tizenhárom honvéd főtisztet, és Pes-
ten az első felelős kormány miniszterelnö-
két, Batthyány Lajost. Az uralkodó a 
nyugati közvélemény nyomására 1850 nya-
rán menesztette Haynaut, de az elnyomó 
hatalom a továbbiakban is fellépett minden 
megmozdulással szemben. Az országban je-
lentős katonai erő állomásozott, a falvakban 
elrendelt ostromállapotot csak évekkel ké-
sőbb szüntették meg.

A tizenhárom aradi vértanú

Végezzünk kutatómunkát! Gyűjtsük össze csoportmunkában a tizenhárom ara-
di főtisztnek (tizenkét tábornoknak és egy ezredesnek) a szabadságharc alatti 
katonai tevékenységét!

Nézzünk utána, milyen körülmények kö-
zött került sor Batthyány Lajos kivég-
zésére! Mi lett a mártír miniszterelnök 
holttestének a sorsa? Hogyan ábrázolta 
Batthyányt a korabeli festmény alkotója?

Batthyány Lajos gróf 
kivégzése
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Összegzés

Történelmi jelentőség
• Hogyan határozta meg a külpolitikai helyzet a szabad-

ságharc sorsát?
• Milyen katonai események vezettek a szabadságharc bu-

kásához? 

Történelmi nézőpont
• Milyen vádpontok fogalmazódtak meg Görgeivel szem-

ben?
• Fogalmazzuk meg saját szavainkkal Kossuth és Görgei 

történelmi szerepét az 1849-es események kapcsán!

Szegény szerencsétlen hazánk elesett. Elesett nem ellensé-
geink ereje, hanem árulás s alávalóság által… Ó, hogy ezt 
megértem, s mégsem szabad meghalnom. Görgeit felemel-
tem a porból, hogy magának örök dicsőséget, hazájának 
szabadságot szerezzen. És ő a hazának gyáván hóhérjává lőn. 

Görgeit rég vádolák némelyek, hogy ambiciózus, s dikta-
túrára vágyik. Én, ki a nagyravágyást nem ismerem, s nem 
tudom megfogni, miként lehet mást szeretni, mint a hazát s 
a szabadságot, hónapok előtt már s azóta ismételve meg-
szólítottam, hogy ha hatalomra vágyik, legyen irántam 
őszinte […]. De ő mindig esküvel erősítette, hogy neki nem 
kell hatalom, hogy ő is a magányélet után sóvárog, s osztozik 
érzelmeimben. 

És én, szívem után nézve őt, elhallgattatám a vádakat, s 
erősítém népszerűségét, mert becsültem tehetségeit. Azon-
ban táborában egy kamarilla támadott, kívüle, mint mondá, 
de tőle eredve, mint mostan tudom. Az arisztokratizmus s 
nemzetietlenség mindinkább gyökeret vert a seregben, 
mely azonban őhozzá személyes vitézségénél fogva oly kor-
látlan pietással, ragaszkodással viseltetett, hogy őtőle a sere-
get megfosztani annyit tett volna, mint a győzelem bizalmát 
venni el a seregtől, s azt győzhetlen hősökből bizalomvesz-
tett gyávákká tenni. […] Így álltak a dolgok az isaszegi, váci, 
sallói győzelmek után. És én oly erősnek láttam nemzetemet, 
hogy győzni képes még az orosz ellen is – vagy legalább ké-
pes kihúzni a harcot, míg az európai diplomácia a fenyege-
tett európai béke érdekében kényszerülve leend tudomást 
venni ügyünkről, és közbenjárásával becsületes, dicsőséges 
békére segítni, áldozattal bár, de a szabadság alapján. […] És 
kezdett terjedni a gondolat, hogy az orosznak meg kell adni 
magunkat. Az orosszali pacifi káció eszméje Görgei környe-
zetéből szivárgott szét látatlan. Eközben megtörtént az orosz 
invázió. […] Vége van a dicsőségnek, egy fényes meteorja 
volt. Letűnt. Külellenség ellen meg tudtam védeni nemzete-
met. Bentárulás ellen nem. Talán ha Robespierre lettem vol-
na. De ez lenni nem tudtam, nem akartam, s mondhatlan 
szerencsétlenségemben is emel a gondolat, hogy kezem 
vértől mocsoktalan.

(Kossuth Lajos úgynevezett vidini levele; 1849. szeptember 12.)

• Vitassuk meg az ismereteink alapján, miért épült be mélyen 
a magyar köztudatba a Görgei árulásáról szóló vád!

• Hogyan tisztázódott Görgei Artúr tevékenysége?

Görgeinek híják a silány gazembert,
Ki e hazát eladta cudarúl.
Kergesse őt az istennek haragja
A síron innen és a síron túl.

O százezernyi hős fi ak vezére,
Dicső, ha győz, dicső, ha elesik,
Ki úr leendett, milyennél nagyobb nincs,
Meghajlott a lábtúrta fövenyig.

Kezében volt az ország szíve, kardja,
S ő mint pofon vert, megrugdalt inas,
Feladta gyáván mind e drága kincset,
Bérért vagy ingyen, mindenképpen gaz.

(Részlet Vörösmarty Mihály Átok című verséből; 
1849. október 10.)

A magyar történelem egyik vitatott kérdése volt egy ideig a 
Görgei ellen felhozott árulási vád igazságtartalmának a meg-
ítélése. A vádat a történettudomány már régóta megcáfolta, 
de a kortársakat kezdetben megosztotta az utolsó napokban 
teljhatalommal felruházott fővezér világosi fegyverletétele. 
Az emigrációból Kossuth Lajos árulással vádolta meg Gör-
geit, és a korabeli generáció hinni akart az egykori kormány-
zónak. A háborús vereség utáni bűnbakkeresés Görgei sze-
mélyét találta meg, sokan őt tették felelőssé a szabadságharc 
bukásáért. A magyar fővezér 1867-ig rendőri felügyelet alatt 
élt Klagenfurtban, a vádakra érdemben nem tudott reagálni. 
(Emlékiratát is csak 1911-ben jelentették meg magyarul, de 
német nyelven 1852 óta olvasható volt.) A kiegyezés után 
hazatérő Görgeivel szemben már enyhült a közhangulat, ezt 
a korabeli dokumentumok megismerése és a történeti érté-
kelések is elősegítették. 1884-től altábornagyi nyugdíjat ka-
pott, és ekkor több mint kétszáz egykori tiszttársa állt ki mel-
lette. Görgei Artúr megélte az első világháborút, és azon a 
napon halt meg 1916-ban, amikor 67 évvel korábban seregei 
elfoglalták Buda várát.

Történészszemmel

A Görgei-kérdés 

• Állapítsuk meg, mi lehetett Kossuth szándéka a levéllel! 
• Miként értékelte saját tevékenységét? 
• Hogyan mutatta be Görgei személyiségét? Milyen vádakat 

hozott fel ellene?
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Összefoglalás

1. Az ország és a Habsburg Birodalom kapcsolata
• Az utolsó rendi országgyűlés és a pest-budai forradalom
• Az áprilisi törvények és a Batthyány-kormány időszaka
• A szabadságharc főbb katonai hadmozdulatai
• Az olmützi alkotmány és a Függetlenségi nyilatkozat

2. Társadalmi és nemzetiségi kérdés az időszakban
• Az áprilisi törvények hatásai
• Az egy politikai nemzet és a nemzetiségi törekvések
• A nemzetiségi kérdés 1848–49-ben

Kerettantervi 
fogalmak, 
adatok

Fogalmak: márciusi ifj ak, sajtószabadság, cenzúra, áprilisi törvények, népképviseleti országgyűlés, politikai 
nemzet, nemzetiség, honvédség, Függetlenségi nyilatkozat.
Személyek: Petőfi  Sándor, Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Bem József, Klapka György, Ferenc József, Julius 
Haynau. 
Topográfi a: Pákozd, Debrecen, Isaszeg, Világos, Komárom, Arad.
Kronológia: 1848. március 15. a pesti forradalom, 1848. április 11. az áprilisi törvények, 1848. szeptember 29. 
a pákozdi csata, 1849. április–május a tavaszi hadjárat, 1849. április 14. a Függetlenségi nyilatkozat, 1849. má-
jus 21. Buda visszavétele, 1849. augusztus 13. a világosi fegyverletétel, 1849. október 6. az aradi vértanúk és 
Batthyány kivégzése. 

  • Gondoljuk végig a tanultakat az alábbi vázlatpontok segítségével!

  • Készítsünk folyamatábrát néhány témához!

  • Gyűjtsük össze a legfontosabb forrásokat az egyes anyagrészekhez!

  • Emeljük ki a nevezetes eseményeket, személyeket és a hozzájuk tartozó dátumokat!
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Államformák, államszervezet

•  A kora újkor időszaka
(például: abszolút monarchia, alkotmányos monarchia, tartományi-rendi különállás)

•  A felvilágosodás évszázada
(például: természetjog, hatalommegosztás, társadalmi szerződés, közvetlen és közvetett 
demokrácia, polgári jogok, a felvilágosult abszolutizmus, az Amerikai Egyesült Államok 
államberendezkedése)

•   A forradalmak kora
(például: alkotmányos törekvések, köztársaság, diktatúra, császárság) 

•  A három részre szakadt ország államberendezkedése
(például: rendi dualizmus a Magyar Királyság működésében, a Hódoltság közigazgatása, 
a fejedelmi hatalom Erdélyben)

•  Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba
(például: Pragmatica Sanctio, a felvilágosult abszolutizmus politikája)

Népesség, demográfi a (vándorlás, migráció)

•  Az újkor időszaka Európában
(például: az elhúzódó háborúk hatása Európa népességére, a mezőgazdasági átalakulás hatásai 
nagy-Britanniában, az ipari forradalmak demográfi ai következményei, urbanizáció a 19. szá-
zadban)

•  Az újkor időszaka Magyarországon
(például: az oszmán-török hódítás következményei, népességpusztulás, a faluszerkezet át-
alakulása, az elhúzódó hadjáratok és ostromok hatásai, Erdély etnikai viszonyai, demográfi ai 
növekedés a 18. században, öntevékeny betelepülés, szervezett betelepítés, belső vándorlás, 
vegyesen lakott térségek, az etnikai arányok megváltozása)

II. Projektfeladat
A projektmunka ajánlott témakörei

A tanév során a tananyag feldolgozásakor projektmunkát is készíthetünk. Első lépésként alakítsunk 
kisebb, 4-5 fős csoportokat érdeklődési körünknek megfelelően. A téma kiválasztása után folyama-
tosan dolgozzunk a feladat elkészítésén. A projektmunka elején készítsünk feladattervet, majd vezes-
sünk munkanaplót. A munka a tananyag feldolgozásával párhuzamosan haladhat. Az anyaggyűjtés 
csoportmunka keretében történik, az egyes részfeladatokat időnként tanári segítséggel hangoljuk 
össze. A tanév végére az adott témából összeállított projektmunkából készülhet házi dolgozat, tabló, 
előadás, törimozi stb. A témához feldolgozandó anyag természetesen nemcsak a tankönyvi leckékből, 
hanem egyéb gyűjtőmunkából is származhat (például könyvtár, múzeumlátogatás, internet).

Államformák, államszervezet
A munkafolyamat lépései

1. Egy téma kiválasztása, csoport kialakítása
2. Adatgyűjtés, adatfeldolgozás
3. Munkanapló vezetése és a feladatterv folyamatos összehangolása
4. A prezentáció elkészítése (ennek formájáról a munka elején dönthetünk)
5. Összegzés, a projekt bemutatása
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15. század vége

16. század

1494–1559
itáliai háborúk

1517 
Luther fellépése, a 
reformáció kezdete

1519–1556
V. Károly
német-római császár

1525 
paviai csata

1534 
az anglikán egyház 
kialakulása

1541 
Kálvin reformációjá-
nak kezdete

1555 
augsburgi vallásbéke

1556–1598
II. Fülöp 

1566 
a németalföldi sza-
badságharc kezdete

1558–1603
I. Erzsébet

1572 
Szent Bertalan-éj 
Párizsban

1588 
a spanyol 
Nagy Armada 
veresége

1515 
Habsburg–Jagelló 
házassági szerződés

1526 
a Habsburgok meg-
szerzik a cseh és a 
magyar koronát

1529 
török támadás Bécs 
ellen

1533 (1547)–1584
IV. Iván cár 

1572 
a Jagelló-ház kiha-
lása, a lengyel rendi 
konföderáció

1576–1586
Báthory István 
lengyel király

1490–1516
II. Ulászló

1514 
a Dózsa György ve-
zette parasztfelkelés

1516–1526
II. Lajos

1521 
Nándorfehérvár 
eleste

1526 
a mohácsi csata, 
kettős királyválasztás

1532 
Kőszeg hősies 
ellenállása

1538 
a váradi béke 
Szapolyai János és 
I. Ferdinánd között

1541 
Buda eleste, az 
ország három részre 
szakadása

várháborúk kora

1552 
Eger ostroma

1566 
Szigetvár eleste

1492 
Kolumbusz felfedezi 
Amerikát
1498 
Vasco da Gama eljut 
Indiába

1519–1522 
Magellán expedíciós 
útja
konkvisztádorok 
megsemmisítik az 
indián birodalmakat

az Újvilág gyarma-
tosítása

1520–1566
Szulejmán szultán 

1526
Nagymogul Biroda-
lom Indiában

1543 
a portugálok elérik 
Japánt

megkezdődik a 
rabszolgák kereske-
delme Afrikából

1571 
lepantói csata

a reneszánsz virág-
zása

  

  
a protestáns feleke-
zetek hatásai (nyom-
daalapítás, nemzeti 
anyanyelv, oktatás)

hitviták

1540
a jezsuita rend meg-
alapítása

1543 
Kopernikusz műve

1545–1563
tridenti zsinat, 
katolikus megújulás 
és ellenreformáció

a barokk stílus 
elterjedése

Tinódi Lantos 
Sebestyén végvári 
énekei

Balassi Bálint 
költészete

Kronológia

IDŐSZAK NYUGAT- ÉS 
DÉL-EURÓPA

KÖZÉP- ÉS 
KELET-EURÓPA

MAGYAR 
TÖRTÉNELEM

EURÓPÁN KÍVÜLI 
CIVILIZÁCIÓK

KULTÚRA, MŰVELŐ-
DÉS, TECHNIKA

A kora újkor és az újkor kronológiája 1849-ig
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17. század

18. század

1590 
a Bourbon-dinasztia 
hatalomra kerülése

1609 
a spanyolok fegy-
verszünetet kötnek 
Hollandiával

1618–1648
a harmincéves 
háború

1622
Richelieu bíboros 
Franciaországban

1632 
lützeni csata, svéd 
győzelem

1640 
az angol polgárhábo-
rú kezdete

1643–1715
XIV. Lajos

1648 
a vesztfáliai béke

1649 
I. Károly kivégzése

1658 
Cromwell halála

1689 
a Jognyilatkozat 
kibocsátása

1701–1714
spanyol örökösödési 
háború

1740–1748
osztrák örökösödési 
háború

1756–1763
hétéves háború

1613 
a Romanov-
dinasztia hatalomra 
kerülése

1618 
cseh rendi ellenállás, 
erdélyi segítség

1620 
a fehérhegyi csata, 
cseh vereség

pusztító hadjáratok 
a német területeken 
a dánok és a svédek 
beavatkozása után 

1648 
kozáklázadás a 
lengyelek ellen

1654 
Ukrajna keleti része 
Oroszországé lesz

1655 
svéd támadás 
Lengyelország ellen

1657
II. Rákóczi György 
lengyel hadjárata

1683
Bécs alatti török 
vereség

1689–1725
I. Péter

1700–1721
az északi háború 

1740–1786
II. Frigyes

1762–1796
II. Katalin

1591–1606
a tizenöt éves háború

1604–1606 
Bocskai-felkelés

1613–1629
Bethlen Gábor
fejedelemsége
Erdély aranykora

1616–1637
Pázmány Péter 
esztergomi érseksége

1630–1648
I. Rákóczi György 
fejedelemsége

1648–1660
II. Rákóczi György 
fejedelemsége

1657–1705
I. Lipót

1664
vasvári béke és 
Zrínyi Miklós halála

1678
Th ököly Imre kuruc-
mozgalma

1686
Buda felszabadítása

1699
karlócai béke

1703–1711
Rákóczi-szabadság-
harc

1711–1740
III. Károly

1740–1780
Mária Terézia

1767
úrbéri rendelet

1600 
az Angol Kelet-in-
diai Társaság alapítása

1602 
a Holland 
Kelet-indiai Társaság 
alapítása

angol és francia 
telepesek folyamatos 
bevándorlása
Észak-Amerikába

1644–1911
a mandzsu Csing-
dinasztia Kínában

1642–1659
a holland Tasman 
eléri Ausztráliát

1658–1707
Aurangzeb alatt a 
legnagyobb területű 
a Nagymogul Biro-
dalom

1664 
a Francia Kelet-
indiai Társaság 
alapítása

francia és angol 
kereskedőtelepek 
Indiában 

1763
Kanada és India 
angol uralom alá 
kerül

1590 
Károli Gáspár biblia-
fordítása

1600
Giordano Bruno 
máglyahalála

a természettudomá-
nyos gondolkodás 
kialakulása (Kepler, 
Galilei, Newton)

1635 
a nagyszombati 
egyetem alapítása

Descartes raciona-
lizmusa

Apáczai Csere János 
enciklopédiája

Zrínyi Miklós 
irodalmi tevékeny-
sége

a felvilágosodás 
százada
(Montesquieu, Vol-
taire, Rousseau)

1751–1772
a francia Enciklo-
pédia

1769
James Watt gőzgépe

IDŐSZAK NYUGAT- ÉS 
DÉL-EURÓPA

KÖZÉP- ÉS 
KELET-EURÓPA MAGYAR TÖRTÉNELEM EURÓPÁN KÍVÜLI 

CIVILIZÁCIÓK
KULTÚRA, MŰVELŐ-

DÉS, TECHNIKA
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19. század

1774–1793
XVI. Lajos

1789. július 14.
a francia forradalom 
kitörése

1793–1794
jakobinus diktatúra

1799
Napóleon konzu-
látusa

1804–1814/15
Napóleon császár-
sága

1805
austerlitzi csata és 
trafalgari csata

1813
lipcsei csata

1814–1815
bécsi kongresszus

1830
júliusi forradalom 
Párizsban

1848. február 22.
forradalom Párizs-
ban, „népek tavasza”

1772
Lengyelország első 
felosztása

1795
Lengyelország 
harmadik felosztása

1792–1835
I. Ferenc

1812
Napóleon oroszor-
szági hadjárata

1825
dekabrista felkelés

1830–1831 
lengyel szabadság-
harc

1848. március 13.
bécsi forradalom

1848. december
Ferenc József trónra 
lépése

1777
Ratio Educationis

1780–1790
II. József

1790–1792
II. Lipót

1794–1795
a magyar jakobinus 
mozgalom

1809
győri csata

1825–1827
országgyűlés, 
Széchenyi fellépése, 
az MTA alapítása

1831
kolerafelkelés

1832–1836
országgyűlés

1839–1840
országgyűlés, 
önkéntes örökváltság 
elfogadása

1843–1844
országgyűlés,
magyar államnyelv

1847–1848
az utolsó rendi 
országgyűlés

1848. március 15.
forradalom Pesten

1848. április 11.
az áprilisi törvények

1848. szeptember 29.
a pákozdi csata

1849. április 6.
az isaszegi csata

1849. április 14.
a függetlenség 
kimondása

1849. május 21.
Buda felszabadítása

1849. augusztus 13.
a világosi fegyver-
letétel

1773
bostoni teadélután

1776. július 4.
Függetlenségi 
nyilatkozat

1787
az Egyesült Államok 
alkotmánya

Latin-Amerika 
függetlenedése

Az Oszmán Biro-
dalom elhúzódó 
válsága – a keleti 
kérdés kialakulása

1840–1842
első ópiumháború

1772
Bessenyei György: 
Ágis tragédiája – a 
magyar felvilágoso-
dás kezdete

1802
a Nemzeti Múzeum 
alapítása

1807
Fulton gőzhajója

1825
Stephenson gőzmoz-
donyának első útja

1830 
a Hitel megjelenése

1831
a dunai gőzhajózás
megindulása

1844
a Védegylet megala-
kulása

1846
az első vasútvonal 
Magyarországon

IDŐSZAK NYUGAT- ÉS DÉL-
EURÓPA

KÖZÉP- ÉS KELET- 
EURÓPA MAGYAR TÖRTÉNELEM EURÓPÁN KÍVÜLI 

CIVILIZÁCIÓK
KULTÚRA, MŰVELŐ-

DÉS, TECHNIKA
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  179

A 10.-es tananyaghoz kapcsolódó történelmi szakkifejezések ismerete a 9.-es tankönyvben is jelzett fogalmakra épít. 
A táblázatban felsorolt fogalmak között vastag betűvel emeltük ki a kerettantervben előírt kötelező szakkifejezéseket. 

Általános politikatörténeti, 
állam- és jogtörténeti 

fogalmak

Gazdasággal és 
társadalommal 

kapcsolatos fogalmak

Egyházi élethez 
kapcsolódó 
fogalmak

Művelődéstörténeti 
fogalmak

Egyetemes
történelem

a hatalmi ágak megosztása
abszolutizmus
alkotmány
alkotmányos monarchia
azték
cári despotizmus
dicsőséges forradalom
felvilágosult abszolutizmus
gyarmatosítás
inka
jakobinus
Jognyilatkozat
konkvisztádor
konzervativizmus
közigazgatás
liberalizmus
maja 
nacionalizmus
népszuverenitás
parlament 
perszonálunió
Szent Szövetség
társadalmi szerződés
természetjog

árforradalom
asszimiláció
bérmunkás
demográfi ai növekedés
emancipáció
gabonakonjunktúra
gyermekhalandóság
kapitalizmus
kontinentális munkamegosztás
manufaktúra
népsűrűség
polgári életforma
szabad verseny
tőke
tőkés vállalkozás
urbanizáció
ültetvény
világkereskedelem

anglikán
barokk
búcsúcédula
egyházi hierarchia (főpap-
ság, alsópapság)
ellenreformáció
evangélikus
görögkeleti (ortodox) 
egyház
hugenották
Index
jezsuita
predesztináció
protestáns
puritánok
reformáció
református
szabad vallásgyakorlat
szekularizáció
vallásháború
vallási türelem

ateizmus
deizmus
empirizmus
Enciklopédia
felvilágosodás
heliocentrikus világkép
racionalizmus
természettudományos szemlélet

Magyar 
történelem

államnyelv
alsótábla
áprilisi törvények
centralista
cenzúra
cenzusos választójog
erdélyi fejedelem
fegyverváltság
felelős kormány
felsőtábla
fontolva haladók
Függetlenségi nyilatkozat
Helytartótanács
Hódoltság
jozefi nisták
követutasítás
kuruc
labanc
liberális nemesség
márciusi ifj ak
nemzetiségi törvény
nemzetőrség
népképviselet
nyelvrendelet
Partium
Pragmatica Sanctio
reformkor
rendi dualizmus
rendi jogok 
rendi konföderáció
rendi országgyűlés
sajtószabadság
szabad királyválasztás elve
szandzsák
Szent Liga
trónfosztás
Udvari Haditanács
Udvari Kamara
vazallus állam
végvárrendszer
vilajet

állami monopólium
betelepítés
betelepülés
csonka társadalom
érdekegyesítés
export
hajdú
import
jobbágyfelszabadítás
jobbágyrendelet
kettős vámrendelet
kötelező örökváltság
köznemes 
közteherviselés
önkéntes örökváltság
örökös jobbágyság
ősiség
pénzgazdálkodás
polgári átalakulás
szabad költözködés
szászok
székelyek
tized
úrbéri rendelet
úriszék
védővám
vitézlő rend 
zselléresedés

esztergomi érsek
kalocsai érsek
türelmi rendelet
unitárius
vallásbéke

állami oktatás
Magyar Encyclopaedia
nyelvújítás
Ratio Educationis
Szigeti veszedelem
vezércikk
vizsolyi Biblia  

Fogalmak, szakkifejezések
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 7. John George Bartholomew: Toscanelli világtérképe (wikimedia / Alex: D)
 7. Sebastiano del Piombo: Kolumbusz Kristóf (Metropolitan Museum of Art, New York)
 9. Korabeli ábrázolás egy bolíviai ezüstbányáról © CULTiRiS / INTERFOTO / Bildarchiv Hansmann
 11. Hyacinthe Rigaud: XIV. Lajos portréja (Musée du Louvre, Párizs)
 14. Hans Holbein: Georg Gisze kereskedő portréja (Gemäldegalerie, Berlin)
 15. Matthaus Schwarz: Jacob Fugger és könyvelője (Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig)
 18. Id. Lucas Cranach: A pápa búcsúcédulákat árul (British Library, London)
 20. Id. Lucas Cranach: Luther Márton (Regensburg Historische Museum, Regensburg)
 21. Ismeretlen festő: Kálvin János (granger.com)
 22. Vizsolyi Biblia (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
 24. Ismeretlen festő: Loyolai Szent Ignác (Casa Generalizia della Compagnia di Gesú, Róma)
 27. Ismeretlen festő: Pázmány Péter (ASTRICEUM Érseki Múzeum, Kalocsa)
 28. Huijch Allardt: A Biblia súlya (Deutsches Hugenotten-Museum, Bad Karlshafen)
 28. François Dubois: Szent Bertalan éji mészárlás (Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne)
 28. XIII. Gergely pápa által veretett érem (wikimedia / Brave heart)
 29. Frans Hogenberg: Az 1566. évi templomdúlás (Hamburger Kunsthalle, Hamburg)
 31. Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediájának címlapja ©CULTiRiS / Magyar Tudománytörténeti Intézet
 33. Abraham Hogenberg: A fehérhegyi csata (Städtisches Museum Schloss Rheydt, Mönchengladbach)
 35. A pécsi Gázi Kászim pasa dzsámija ©CULTiRiS / Kalmár Lajos
 38. Székely Bertalan: II. Lajos holttestének megtalálása (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
 40. Ismeretlen festő: Fráter György (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest)
 40. Ismeretlen mester: János Zsigmond találkozója a szultánnal (Topkapi Palace, Isztambul, wikimedia/Szilas)
 43. Székely Bertalan: Egri nők (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
 43. Szigetvár a 16. században (Tolnai Világtörténelme, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, wikimedia / Pe-Jo)
 46. Elias Widemann: Zrínyi Miklós portréja (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
 48. Ismeretlen mester: Zrínyi Miklós halála (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
 49. Madarász Viktor: Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönben (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
 51. Ismeretlen festő: Bethlen Gábor portréja (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
 53. 2000 Forint címletű bankjegy (Magyar Nemzeti Bank, Budapest)
 57. Giovanni Giacomo de Rossi: Munkács vára (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
 58. Benczúr Gyula: Budavár visszavétele (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
 59. Jacob van Schuppen: Savoyai Jenő portréja (Rijksmuseum, Amszterdam)
 65. Michel-Barthélémy Ollivier: Délutáni tea a palotában (Château de Versailles, Versailles, wikimedia / Léna)
 71. Rembrandt Peale: George Washington (Metropolitan Museum of Art, New York)
 78. Ismeretlen mester: Forradalmi tánc a Szabadság fája körül © CULTiRiS / Bridgeman Art Library
 78. Jean-Pierre Houël: A Bastille ostroma (Bibliothèque Nationale de France, Párizs)
 80. Ismeretlen festő: Marie Antoinette kivégzése (wikimedia / Vargalanna)
 81. Ismeretlen festő: Maximilien Robespierre (Musée Carnavalet, Párizs)
 83. Antoine-Jean Gros: Napóleon az arcolei ütközetben (Hermitage Museum, Szentpétervár)
 83. Dominique Ingres: Napóleon a császári trónon (Musée de l’Armée, Párizs)
 91. Kuruc lovassági zászló (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
 92. Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc portréja (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
 93. Wilhelm Camphausen: A höchstädti csata © CULTiRiS / AKG-Images
 93. Th an Mór: Az ónodi országgyűlés (Országgyűlés Hivatala, Budapest)
 93. id. Georg Philipp Rugendas: Kuruc–labanc lovas párbaj (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
 95. Rákóczi sírja a kassai Szent Erzsébet-dómban (wikimedia / Of)
 96. Johann Gottfried Auerbach: III. Károly (Schatzkammer, Bécs)
 98. Reisch Lajos nyomán: Bánsági telepesházak fajtái (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
 99. Jobbágy és nemes II. József korában (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
 105. Nicolaus Jacoby: A fertődi Esterházy-kastély látványterve (Esterházy Hercegi Levéltár, Kismarton, wikimedia / Kovacs-

Daniel)
 105. A Th eresianum épülete Bécsben (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
 107. II. József és VI. Pius találkozása freskón (Musei Vaticani, Vatikánváros)
 109. Sebastian Mansfeld: II. József halálos ágyán (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
 112. Jean-Baptiste Isabey: A bécsi kongresszus résztvevői © CULTiRiS / AKG-Images
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A Nemzeti Köznevelési Portálon (www.nkp.hu) megtalálható okostankönyv a digitá-
lis kiegészítő tartalmai révén segít az általános ismeretek megszerzésében és elmélyí-
tésében. Rendszeres használatával még élvezetesebb és eredményesebb lehet a tör-
ténelemtanulás.

Az okostankönyv olyan digitális tankönyv, amely egyesíti a korszerű technológiákkal 
létrehozott weblapok és webes szolgáltatások funkcióit. Olvasásához és használatához 
mindössze egy böngészőprogram szükséges. A HTML5 technológiának köszönhe-
tően a tankönyv teljes szöveges tartalma kereshető, mivel a böngészők „belelátnak” 
a leckékbe.

A történelemkönyvek digitális változatai: az okostankönyvek
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